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MESTERSTYKKET #12.
Fra negativ til positiv.
1 Kor 13,9-12
9. For vi kjenner stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis.
10 Men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis, ta slutt.
11 Da jeg var barn, talte jeg som et barn, og jeg forstod som et barn og
tenkte som et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige. 12 For
nå ser vi i et speil, i en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå
kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg erkjenne slik som jeg også fullt ut
er kjent.
1 Joh 3,1-3
1. Se hvilken kjærlighet Faderen har gitt oss, at vi skal kalles Guds barn!
Derfor kjenner ikke verden oss, fordi den ikke har kjent Ham.
2 Elskede, nå er vi Guds barn. Og det er ennå ikke blitt åpenbart hva vi
skal bli, men vi vet at når Han blir åpenbart, skal vi bli lik Ham, for vi
skal se Ham som Han er.
3 Og hver den som har dette håpet til Ham, renser seg selv, likesom Han
er ren.

Mesterstykket 050705.
§ 11Vi realiserer oss at vi er her i en negativ skikkelse. Og så lenge det
finne et negativ må det eksistere et positiv. Det er umulig å ha et negativ
uten et positiv, fordi det negative kommer fra det positive. Det er som et
negativ bilde fra et objekt. Da må det finnes et objekt et eller annet sted
som i linsen til kameraet fanget opp, ellers hadde ikke negativen vært
der. Når vi så ser at livet vårt her er i et negativ skikkelse da vet vi at det
finnes et positivt liv et sted som og vi vet at det finnes et positivt liv der
ute akkurat slik som med et kamera, og dette livet blir reflektert her på
jorden. Og det er oss her som er refleksjonen. Det opprinnelige livet
finnes et eller annet sted. Jeg er det mest forførte mann på jorden om det
ikke er slik, da har jeg levd forgjeves. Men jeg vet uten en skygge av tvil
at det finnes der. Det er grunnen til at vi er her.
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Jeg ønsker å fokusere meg på denne uttalelse som Br. Branham kom med
her vedrørende det negative og det positive. Han snakker om en
avbildning som er positiv og som også kan bli identifisert med våre øyer
i det negative. Legg merke til at han sa: ”Vi realisere oss at vi er her i en
negativ skikkelse.”
Og så lenge det finnes et negativ må det finnes et positiv. Det er umulig å
ha et negativ uten et positiv, fordi det er det positive som gjør at det
finnes et negativ. Akkurat på samme måte som du har et negativ bilde av
et objekt, da må det finne et objekt et eller annet sted som er opphavet til
det negative bilde.
Dette er viktig å forstå, fordi det har å gjøre med hvem vi er og hvorfor
vi oppfører oss slik som vi gjør, og hvorfor vi har et indre drag etter hva
som er rett og riktig og rettferdig. Apostel Johannes fortalte oss om dette
negative som blir dratt til det positive.
1 Joh 3,2 Elskede, nå er vi Guds barn. Og det er ennå ikke blitt åpenbart
hva vi skal bli, men vi vet at når Han blir åpenbart, skal vi bli lik Ham,
for vi skal se Ham som Han er.
Du ser at Johannes forteller os her at vi er sønner, men det som vi ser er
ikke helt klart og tydelig enda, men allikevel vet vi med i samsvar med
reproduksjons lov at en hver sæd må bringe fram etter sitt eget slag eller
natur. Legg merke til at det er som en skygge. En skygge viser deg
objektets skikkelse, men er ikke særlig tydelig. Men når objektet
nærmere skyggen blir det tydeliggere, kanten blir skarpere og mer
detaljerte. Ta oss handen og dens skygge, når handen kommer nærmere
skyggen, blir skyggen mer lik handen. Og Johannes sa: ” Elskede, nå er
vi Guds barn. Og det er ennå ikke blitt åpenbart hva vi skal bli” Så han
bruker et forbild her, og han sier at vi er sønner nå, men det trenges Guds
Herlige Lys ved Hans åpenbaring for virkelig å kunne se hva vi er.
Jesus sa til Fariseerne i Matt. 12: ”Fyll opp deres fedrenes mål.” dette
betyr; å gjøre denne delen av deres fedrenes stamtre komplet. Og deretter
sa Han, deres far var en morder og en løgner fra begynnelsen av.
Egentlig sa Han at de var nødt til å samme naturen som var i deres
fedrenes sæd, fordi sæden bringer fram hver etter sitt slag.
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Og i 1. Joh. 3 blir det oss fortalt at vi skal manifestere Guds Sønns natur,
fordi det er vi allerede. Og oss ble fortalt at dette kommer ikke til å skje
før vi vet hvem han er. Det ble også sagt at det skjer når Kristus kommer
til syne eller phaneroo; som betyr å bi manifestert i ens sanne natur.
Fordi når Gud skal manifestere Hans Sanne Natur til oss, da skal også vi
bli manifestert i vår sanne natur, og dette er et løfte. Jeg håper at dere
kan forstå viktigheten av dette løfte angående Jesus Kristi tilsynekomst
til oss. Fordi denne tilsynekomsten gjør noe med oss som skal forandre
måten vi ser på oss selv, fordi vi skal forandre synet vi har om Kristus.
Men vi vet at når han skal komme til syne, da skal vi bli lik Ham, fordi
vi skal se Ham som Han er.
Dersom du er en oneness eller en tilhenger av treenighets lære, da kan du
aldri se Ham som Han er i virkeligheten. Dette forteller oss at det er av
avgjørende betydning å forstå Guddommen rett om vi skal se Ham som
Han virkelig er, kan du ikke se Ham som Han virkelig er kan du heller
aldri se hvem du virkelig er. Og jeg stiller der spørsmålet: hvordan kan
du forstå dit slektsforhold til Gud som din Far dersom du ikke forstå at
Guds Sønn er din eldste Bror. Dersom du tror at Jesus er sin egen far, da
har du en tullete forståelse av din familie, fordi jeg ikke vet, heller kan
jeg ikke forstå hvordan en far kan være sin egen sønn og omvend. Og
dersom du ikke forstå slektsforholdet som Jesus hadde med Sin Far, da
kan du aldri forstå ditt egen slektsforhold til Faderen.
1 Joh 3,3 Og hver den som har dette håpet til Ham, renser seg selv,
likesom Han er ren.
Dette forteller oss at når du Jesus Krist åpenbaring og du begynner å
forstå hvem Han er og hvorfor Han er her, og da kommer du til den fulle
forståelse hvem du er og da begynner du å oppføre deg annerledes og
snakke annerledes og leve annerledes og tenke annerledes når du virkelig
vet
hvem
du
er.
Det er som Br. Branham sa til oss i den historie om den slaven som
oppførte seg så annerledes. Derfor trodde de at han ble behandlet
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annerledes enn de andre, og det ble dem fortalt at det var ikke slik. Og da
trodde de at han ble matet annerledes, og det ble dem fortalt at det var
ikke slik. Og til slut fant de ut hvorfor han oppførte seg annerledes, det
var fordi han viste hvem sin far var. Hans far var en konge i Afrika, så
han oppførte seg som en konges sønn. Han oppførte seg annerledes og
hold hodet sitt opp, og oppførte seg ikke som en slave fordi han visste
hvem sin far var. Og det er det som Paulus forteller oss i vår åpenings
tekst.
1 Kor 13,9-12
9. For vi kjenner stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis.
10 Men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis, ta slutt.
11 Da jeg var barn, talte jeg som et barn, og jeg forstod som et barn og
tenkte som et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige. 12 For
nå ser vi i et speil, i en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå
kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg erkjenne slik som jeg også fullt ut
er kjent.
Forklare helbredelse og Jairus. 160254.
Her sa Bror Branham: ”Djevelen forsøker å skremme deg ut av noe. Han
forsøker å lure deg ved å si: ”Det skal bli en dag.” Du er det nå. Nå er vi
sønner og døtre av Gud. Det er nå vi sitter sammen på himmelske steder.
Det er nå du har all makt i Himmel og på jord. Skjønner? Det er nå vi
har det. Ikke i tusenårs rike, da trenger vi det ikke. Vi har det nå. Vi er
Guds sønner akkurat nå.
Og det er ennå ikke blitt åpenbart hva vi skal bli, men vi vet at når Han
blir åpenbart, skal vi bli lik Ham. Du er en refleksjon av hva du er et
annet sted. De som Han har kalt, har Han rettferdig gjort. Stemmer det?
De som Han har rettferdig gjort har Han herlig gjort. Vi har allerede en
herlig gjort legeme i Faderens Nærvær. Å du og du. Den var dypt ikke
sant. OK, vi skal finne ut om det er sant eller ei. Dersom dette jordiske
tabernakel blir oppløst, har vi allerede en som venter på oss. Stemmer
det? Det er riktig. Og hva vi er der akkurat nu er en tibakekasting. Hva vi
er her er en refleksjon fra hva vie er et annet sted. Dersom dine
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gjerninger er onde, da vet du hvor du kommer fra. Du vet hvor dit andre
legeme er som venter på deg.
Rom 12,1 Jeg formaner dere derfor, brødre, ved Guds barmhjertighet,
at dere framstiller deres legemer som et levende offer, hellig og
velbehagelig for Gud. Dette er deres åndelige gudstjeneste.
Og hvorfor dette? Fordi dit offer er hva du ofrer tilbake til Gud, det som
Han har åpenbart til deg. Når Han har åpenbart til deg at du er en Guds
Sønn, og du ønsker å motta din forvandling i overensstemmelse med
sinnets fornyelse, da begynner du å oppføre deg med sinnets forandring.
Dersom Han har åpenbart deg at du er en Guds Sønn, og du vill motta
forvandlingen ved sinnets fornyelse, da begynner du å oppføre deg i
overensstemmelse med sinnets forandring. Dersom du sier at ditt sin er
forandret men dine handlinger har ikke forandret seg, da lurer du bare
deg
selv,
fordi
du
ikke
klarer
å
lure
andre.
Paulus fortsetter med å si:
2 Og bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen
av deres sinn, så dere kan prøve hva som er den gode og velbehagelige
og fullkomne Guds vilje.
Nå ser dere at når sinnet blir fornyet, da fører det med seg en utvendig
forvandling som er i samsvar med den indre forvandling.
Vi leser i:
Esek 36,26 Jeg skal gi dere et nytt hjerte og gi dere en ny ånd i deres
indre. Jeg skal ta steinhjertet ut av deres kjød og gi dere et hjerte av
kjød.
27 Jeg skal gi dere Min Ånd i deres indre, og Jeg skal gjøre det så dere
vandrer etter Mine lover og så dere holder Mine dommer og gjør etter
dem.
Esek 11,19 Så skal Jeg gi dem ett hjerte, og Jeg skal gi en ny ånd i deres
indre. Jeg skal ta steinhjertet bort fra deres kjød og gi dem et hjerte av
kjød,
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Legg merke til at Gud er mer detaljert her; Han sier: ”Jeg skal gi dem ett
hjerte.”
20 for at de kan vandre etter Mine lover og holde Mine dommer og gjøre
etter dem. De skal være Mitt folk, og Jeg skal være deres Gud.
Vi må vite hva dette ”Ett hjerte” er for noe. Han sa; Han skulle gi oss
”Ett hjerte,” og en ny Ånd. Og vi ser at Br. Branham lærte oss hva dette
nye hjerte og den nye ånden er.
Fra hans tale; Etterligne Kristendommen 200157 sier Branham
følgende; Gud måtte altså gi dere et nytt hjerte, ikke et reparert hjerte,
nei, et nytt hjerte. Dette er ditt intellekt som du fikk slik at du kunne
tenke på en ny måte.
Det er grunnen til at Paulus fortalte os: ”La det sinn som var i Kristus
være i dere.” Vi er nødt til å motta Kristi sinn dersom vi skal motta ett
hjerte eller en måte å tenke på.
Og igjen fra: Etterligne Kristendommen 200157, sier Br. Branham:
”Da skal Jeg gi dere en ny ånd” Hva betyr det? Et nytt ønske. ”Jeg
ønsker å gjøre det som er rett.
Således ser dere, dersom du mottar Kristi sinn da har dere den rette attrå,
du kan ikke annet.
Fra: Etterligne Kristendommen 200157, sier Br. Branham: ”Legg så
merke til Orden i Skriften. Etter dere har fått en nytt hjerte og en ny ånd,
da legger Jeg Min Ånd på dere ...” Skjønner? Dette sier Skriften sier her,
slikt er rekkefølge, i Skriften et nytt hjerte en ny ånd og deretter Min
Ånd.
Dersom Gud har lovd oss Ett hjerte eller Ett Sinn, da må det være Kristi
Sinn fordi Han sa i Jesaja Jes 55,8-11
8. For Mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke Mine
veier, sier Herren.
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9 For som himmelen er høyere enn jorden, slik er Mine veier høyere enn
deres veier, og Mine tanker høyere enn deres tanker.
10 For som regnet kommer ned og snøen kommer fra himmelen og ikke
vender tilbake dit, men vanner jorden og får den til å spire og skyte
knopp, så den gir såkorn til såmannen og brød til den som spiser,
11 slik skal Mitt ord være, det som går ut fra Min munn. Det vender ikke
tomt tilbake til Meg, men utfører det Jeg har velbehag i, og det skal
lykkes i det Jeg sendte det til.
Således ser man at det er nødvendig å ha Guds Sinn om man skal være i
stand til å forstå Guds tanker. Nå går jeg tilbake igjen til tanken om det
negative til det positive, egentlig har vi snakket om det hele tiden, fordi
dess mer vi skjønner Ham dess mer blir vi Ham lik. Når Hans hånd
kommer nærmere, da blir vår skygge eksistens mer og mer lik Ham.
Det er en mann her som kan skrue på Lyset 250164.
§ 43. Slik som min hånd her er en skygge. Det er en skygge, bare det er
mørkere en min hånd når de kommer nærmere … Dette her er et negativ
og et positiv her. Slik som en negativ og en positiv. Negativet blir mer og
mer kompakt og mørkere og mørkere til de til slutt faller sammen og
positiven og negativen blir ett. Det er når Gud og Hans Menighet
forener seg som en Brud, med den samme Ånd som var i Ham skal bli i
Henne, når denne menighet går fra rettferdig gjørelse, til hellig gjørelse
og da dåpen i Den Hellige Ånd, i de siste dager. Han skjærer og trimmer
henne nå, for å gjøre henne ferdig for Herrens komme. Å, pinsevenn
bror, ikke vær den delen som blir kuttet bort fra Henne. Blir opplyst av
Hans Ord og tro ethvert Ord.
Ikke flukt ut i disse ismer, som vi ser i dag. Ikke vær forbauset over
dette, fordi Toppsteinen er på vei og roper: ”Abba Fader,” meget snart:
”Herre, Min Herre.” Ja, jeg tror det av hele mitt hjerte. Ser dere dette?
Vet du hva jeg mener? Det er Kristus som nå tar bort dekke fra
Luteranere, Metodister, Presbyterianere og så videre, og Han sender dem
gjennom en prosess. Hva slags prosess? En prosess fra Den Hellige Ånd.
Han plusser til på det som de hadde inntil Hans eget Bilde kommer fram,
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når Menigheten og Kristus blir ett. Gud innvilg det. Jeg stoler på at du
ser det. Dersom du gjør …
Legg merke til at Paulus forteller oss det samme i: Kol 2,17 som bare er
en skygge av de kommende ting, da legemet tilhører Kristus.
Vi ser også et glimt av det i: Matt 4,16 Det folket som satt i mørke, har
sett et stort lys, og over dem som satt i dødens land og skygge, har lyset
gått opp." (Her er mørke deres skygger.)
Rom 8,29 For dem som Han kjente på forhånd, dem har Han også
forutbestemt til å bli likedannet med Sin Sønns bilde, for at Han skulle
være den førstefødte blant mange brødre.
Fil 3,21 Han skal forvandle vårt forgjengelighetslegeme så det blir
likedannet med Hans herlighetslegeme. Det skal Han gjøre ved den kraft
som gjør Ham i stand til å underordne alle ting under Seg Selv.
2 Kor 3,18 Men alle vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet
som i et speil, blir forvandlet til det samme bilde fra herlighet til
herlighet, som av Herrens Ånd.
Guds valgte sted for tilbedelse 20 0265. Når et skygge faller på golvet,
da kan du fortelle hva det er for noe, om det er en mann, kvinne, dyr eller
hva det enn kan være, på grunn av skyggen på golvet. Og når skyggen
blir mindre og mindre, og skyggen er negativet … Og det kan ikke være
et negativ uten et positiv; derfor, når positivet kommer nærmere
negativet, da blir negativet oppslukt av positivet. Skyggene og positiven
kommer sammen, og det gjør skyggen til et positiv. Og dersom alle de
gamme saker og ting fra Det Gamle Testament var en skygge av de
kommende ting, da må Kristus har vært skyggen av de kommende ting.
Vi kan derfor se på bildene i Det Gamle Testament hvor Han valgte å
plassere Hans Navn og hvor Han plasserer Sitt Navn nå. Når skyggen
faller på golvet, som jeg sa er et negativ og et bilde, da kan også vi
tilbedere se skyggen fra Det Gamle Testament som faller sammen med
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det positive i Det Nye testament. Alle disse fester, disse helligdager, hele
tabernakelet, alt tre, alt sammen i Tabernaklet, alt var et bilde av Kristus.
Hele ofret, alle lover, alt var et bilde av Kristus. Vi har gått gjennom det
her i Tabernakelet i time etter time. Da kan vi se med disse bilder at alle
trosbekjennelser, kirker og denominasjoner er blitt liggende langt etter.
De er ikke engang med i løpet i det hele tatt. De er alle sammen ut av
bilde. Det finnes ikke plass for dem i det hele tatt.
Hebr 10,1 For loven, som bare har en skygge av de kommende goder og
ikke selve tingenes egen skikkelse, kan aldri med disse samme ofrene,
som de stadig ofrer år etter år, gjøre dem fullkomne som bærer dem
fram.
Tegn av Hans komme 07 04 62.
Dette skuddet vokser fra Luter til Wesley til Pinse; og sliper ut disse
pinsevenner og de som har fått del i Den Hellige Ånds dåp. Og i de siste
dager skal de kommer fram til Toppsteinen, Jesus Kristus. Og vi må ha
en tjeneste akkurat likt hele Hans Hellige Ånd, når vi kommer nærmere
og nærmere. Dette negative blir mer og mer positiv og etter en stund
blander dette negative seg med det positive. Kristus og Menigheten blir i
ett, fordi vi er kjøtt av Hans kjøtt og bein av Hans bein. Amen. Tror dere
det? Det skal bli Lys ved aftens stund. Amen, og der er vi nå. Tror dere
det?
Br. Branham fortalte følgende til Br. Lee Vayle en uke før bil ulykken.
”Lee, jeg er kommet dit hen at alle mine tanker er av Gud.” Dette betyr
at han var så fokusert på Kristus at Han hadde fått Jeus Kristi Sinn. Og vi
vet at Jesus Kristi Doxa er den selv samme mening, dømmekraft og
vurdering som Kristus har.
1 Kor 1,10 Nå formaner jeg dere, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi
navn, at dere alle fører den samme tale, og at det ikke må være
splittelser blant dere, men at dere må være fullt og helt knyttet sammen i
det samme sinn og i den samme overbevisning.
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Vi leser igjen fra Mesterstykket mens jeg avslutter.
§ 11. Vi realiserer oss at vi er her i et negativ skikkelse. Og så lenge det
finnes et negativ må det finnes et positiv, fordi det er positiven som gir et
negativ. Akkurat slik som med negativen i ditt kamera. Et positiv objekt
har kommet in gjennom linsen og lagt et negativ. Og slik ser vi at vårt liv
her er i et negativ skikkelse og da forstår vi det finne en billede av vårt
liv som befinner seg et annet sted. Da vet vi at dette positive billede som
er et eller annet sted og har kommet inn gjennom linsen og det
reflekterer noe her på jorden. Og vi er denne refleksjonen. Dette
opprinnelige skikkelse er et eller annet sted. Om det ikke er slik er jeg
den verste forfører som finnes på denne jord. Da har jeg levd forgjeves.
Men jeg vet uten skygge av tvil at det finnes der. Dette er grunnen til at
vi er her.
Jeg tror at Br. Branham ønsker å fortelle oss her i dette avsnittet er at
Den Store Til Syne Komsten av Kristus til oss i denne timen har som
oppgave å bringe oss i overensstemmelse med Guds Sinn og inn i Hans
Sønns Bilde. Akkurat slik når skyggen viser bildet av det sanne objektet,
det betyr at når vi nærmere oss Kristus desto mer herlighet skal bli
åpenbart for oss, fordi vi har Kristi Sinn og vi vet hva vi gjør med dette
Ord.
Det talte Ord er det Opprinnelige Sæd. 18 03 62.
Br. Branham sa her: Legg merke til denne harmonien. Jesus gjorde aldri
noe inntil Faderen åpenbarte det til ham, eller Faderen viste ham det
først.
Harmoni mellom Fadere og Kristus. Skjønner? Joh. 5:19.)
Slik er også Bruden, og Han visere Henne Hans Livets Ord, og hun
mottar Det. Hun tviler aldri. Ingenting kan skade henne, ikke døden
engang; fordi når Sæden er plantett, da skal vannet løfte det opp igjen.
Amen. Her er hemmeligheten: Ordet er i Bruden og Kristi Sinn, fordi vi
skal vite hva Han ønsker at vi skal gjøre med Ordet, og Hun gjør det i
Hans Navn. Hun har ”SÅ SIER HERREN.” Da blir det befruktet; Den
Hellige Ånd vanner det inntil det vokser og tjener det hensikt. De gjør
bare Hans vilje. Ingen kan overtale dem til noe annet. De har ”SÅ SIER
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HERREN,” eller de tier stille. Da gjør de Faders gjerninger, fordi det
Han selv i dem som fortsetter å oppfylle Hans Ord slik som Han gjorde i
Hans dager. Han fullbyrdet ikke alle ting da Han var her, fordi tiden ikke
var kommet enda.
BØNN.

