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Denne formiddagen skal vi begynne en ny studie. Og denne vil være fra
broder Branhams tale: «Satans Eden.» Og jeg tror det vil være en serie i
rett tid. For det er sent, og nasjonene har stengt av fra folket, dette Lyset fra
det strålende Evangeliet. Og snart vil Guds Budskap om Nåde vende seg til
dom, om det ikke allerede har begynt.
Så la oss bøye våre hoder i bønn. Og i stedet for å be, vil jeg lese opp
broder Branhams åpningsbønn.
1 La oss bøye oss. Kjære Gud, vi er takknemlige til Deg i kveld for denne
flotte muligheten, til å komme igjen i Herren Jesu Navn, til å møte vår
fiende, Din fiende, her ute på slagmarken, med Ordet, til å drive ham
bort fra Ditt folks midte, slik at de kan se Evangeliets Lys i kveld, Herre.
Jeg ber om at Du må salve øynene våre med øyesalven, så de kan være
åpne for Sannheten, så vi kan dra herfra mens vi sier i våre hjerter: “Brant
ikke hjertene våre i oss mens Han talte til oss langs veien?” Helbred de
syke og plagede. Sett mot i de motløse. Løft opp de slappe hender som
en gang var uvirksomme. Må vi se mot Herren Jesu Komme, som vi
tror er for hånden. Vi ber om dette i Jesu Navn. Amen. Vær så god og sitt.
Nå, i dette første avsnittet talte broder Branham ord som faktisk siterte
Skriften fra flere forskjellige steder og skriftsteder i Bibelen.
For det første, da han nevnte at vi brukte Guds Ord til å stå opp mot
fienden, da omformet han det, og siterer ikke ordrett fra Skriften. Det er der
hvor Jesus brukte Ordet til å bekjempe Satan, og der hvor Satan ville sitere
Guds ord, og Jesus ville si: "Det er også skrevet." Dette viste oss hvordan
vi selv kan bekjempe djevelen, fordi Kristus var vårt eksempel.

Lukas 4:1 Jesus, som var fylt av Den Hellige Ånd, vendte tilbake fra Jordan
og ble i Ånden ledet ut i ødemarken.
2 Der ble Han fristet av djevelen i førti dager. Og i de dagene spiste Han
ingenting, og etterpå, da de dagene var omme, ble Han sulten.
3 Og djevelen sa til Ham: «Hvis Du er Guds Sønn, så tal til denne steinen
slik at den blir til brød.»
4 Men Jesus svarte ham og sa: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke
av brød alene, men av ethvert Guds ord.»
5 Så tok djevelen Ham med opp på et høyt fjell, og i et øyeblikk viste han
Ham alle verdens riker.
6 Og djevelen sa til Ham: «Til Deg vil jeg gi all denne makt og disse rikers
herlighet. For dette er blitt overgitt til meg, og jeg gir det til den jeg vil.
7 Så hvis Du bare vil tilbe meg, skal alt dette være Ditt.»
8 Og Jesus svarte med å si til ham: «Vik bak Meg, Satan! For det står
skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og Ham alene skal du tjene.»
Nå, djevelen er ikke en dum mann, så han lærer av Jesus, som beseirer
sine fristelser så langt, ved Ordet. Så nå bruker han Ordet for å prøve å få
Jesus bort fra Ordet. Og så sier han til Jesus:
9 Så førte han Ham til Jerusalem, stilte Ham på templets tinde og sa til
Ham: «Hvis Du er Guds Sønn, så kast Deg ned herfra.
10 For det er skrevet: For Han skal gi Sine engler befaling om deg, at
de skal bevare deg,
11 og: På sine hender skal de bære deg, så du ikke støter din fot mot
noen stein.
Legg nå merke til at Satans fristelse ikke er helt ifølge Skriften. Han bruker
Skriften, men ikke riktig utdelt, for å prøve å overtale Jesus.
Grunnen til at jeg sier at Satans fristelse ikke var helt i henhold til Skriften,
er at ifølge Skriften som han siterer, så sier den ikke at han skal sette Gud
på prøve. Det står ganske enkelt i Salmene 91:11 For han skal gi sine
engler befaling om deg, at de skal bevare deg på alle dine veier.

12 De skal bære deg på hendene, så du ikke skal støte din fot på noen
stein.
Men Jesus faller ikke for dette trikset, og Han bruker Skriften utdelt på rett
måte for å motvirke djevelens feilaktige bruk av Skriften.
12 Og Jesus svarte og sa til ham: «Det er sagt: Du skal ikke friste Herren
din Gud.»
13 Da djevelen hadde fullført all fristelsen, for han bort fra Ham inntil en
passende tid.
Legg merke til at Jesus siterer Moses sine ord i 5. Mosebok 6:16 Dere må
ikke friste Herren deres Gud, slik som dere fristet ham i Massa.
Legg merke til hva Jesus sa til ham. Han sa i utgangspunktet: Ikke sette
Gud på prøve, for Gud er ikke forpliktet til å endre tyngdelovene bare fordi
noen bestemmer seg for å hoppe utfor en klippe. Gud er ikke forpliktet til å
redde noen bare for å redde den personen fra skade. Gud har lover, og
disse lovene må adlydes. For Herrens Lov er Guds Ord. Og Guds
handlinger styres av Hans egne lover som Gud allerede har etablert, og
Han vil ikke endre disse lovene fordi du ønsker å sette Ham på prøve.
Faktisk, skal du ikke teste Herren, slik vi hørte Jesus fortelle til Satan.
14 Og Jesus vendte tilbake i Åndens kraft til Galilea, og ryktet om Ham
nådde ut over hele landet der omkring.
15 Og Han lærte i synagogene deres, og ble æret av alle.
Hva tror du at Han lærte i synagogene deres? Han leste Skriften for dem,
og så forklarte Han det som Han leste. Det er mønsteret for alle forkynnere
i alle tidsaldre, som vi vil vise dere Denne formiddagen.
16 Så kom Han til Nasaret, hvor Han hadde vokst opp. Og som Han hadde
for vane, gikk Han inn i synagogen på sabbatsdagen, og Han stod fram for
å lese.

Og hva tror du Han leste for dem? Han leste for dem fra Guds Ord, slik alle
Herrens profeter og tjenere har gjort gjennom alle tider. Dere kjenner til
denne moderne religionen der de kommer sammen og synger i en time
eller mer. Og så gir de ut en liten prat. Det er ikke bibelsk. Det er Satans
måte å tilbe.
17 Og de gav Ham profeten Jesajas bok. Og da Han hadde åpnet
boken, fant Han stedet hvor det var skrevet:
18 Herrens Ånd er over Meg, for Han har salvet Meg til å forkynne
evangeliet for de fattige. Han har sendt Meg for å helbrede dem som
har et sønderknust hjerte, og for å rope ut frihet for fanger, og for at
blinde skal få synet igjen, for å sette undertrykte i frihet,
19 for å rope ut et nådens år fra Herren.
20 Så lukket Han boken, gav den tilbake til tjeneren og satte seg ned.
Og alle som var i synagogen, rettet øynene sine mot Ham.
21 Og Han begynte da å tale til dem: «I dag er dette skriftordet blitt
oppfylt for ørene deres.»
I dette første avsnitt går broder Branham rett til kjernen av denne talen. Han
viser oss at når vi kjemper med fienden, da har vi ett våpen, og det er Guds
Ord. For ved Ordet beseirer vi vår fiende, akkurat slik som Jesus beseiret
Satan, ved Ordet.
Broder Branham sa i talen: 64-0320 Gud Identifiserte Seg Selv 122. Hva
om Moses hadde dratt ned til Egypt og sagt: “Vel, vi skal bygge en stor ark.
Vi skal seile ut av dette landet. Nilen vil gå over sine bredder”? De kunne
sett tilbake i skriftrullen; det er ikke noe løfte om det. Det er riktig. Men, ser
dere, han identifiserte seg som Guds profet, for det han sa skjedde, da
visste de at han hadde Herrens Ord. Farao hadde spyd, men Moses
hadde Ordet. Så da de kom til havet, gikk spydene helt under havet; og
Moses førte Israel over havet på tørr grunn fordi han hadde Ordet, og han
var Ordet for den tiden. Moses var Ordet manifestert for den tiden. Elias
var Ordet manifestert for den tiden.
123 Kristus er Ordet manifestert, og løftene som Han ga. “Ennå en liten
stund og verden skal ikke se Meg lenger, men dere skal se Meg, for

Jeg vil være med dere, til og med i dere til verdens ende. De
gjerninger Jeg gjør, skal dere også gjøre.” Han lovet disse tingene.
Hva er det? Det er Guds egenskaper som fremviser Hans Ord, slik Han
gjorde i alle tidsaldre.
Vi finner disse ordene: «Det er skrevet», over 80 ganger i denne Bibelen.
Og de fleste er i Det Nye Testamente. Men det er ganske mange i Det
Gamle Testamente også. Så la oss bare ta en gjennomgang først i Det nye
testamente, og se selv hvordan det er nødvendig i alle våre prøvelser og
testinger, å gå til Guds Ord, idet vi har mer enn 80 eksempler på hvordan vi
gjør dette i Guds Ord.
Så for en begynnelse, la oss gå til den første boken i Det Nye Testamente,
som er Matteus Evangelium. Og vi vil begynne i kapittel 2.
1.) Matteus 2:5 Da sa de til ham: «I Betlehem i Judea, for slik er det
skrevet ved profeten: Mika 5:2
2.) Matteus 4:4 Men Han svarte og sa: «Det står skrevet: Mennesket
lever ikke av brød alene, men av ethvert ord som går ut av Guds
munn.» 5. Mosebok 8:2-3.
3.) Matteus 4:6 og sa til Ham: «Hvis Du er Guds Sønn, så kast Deg ned!
For det står skrevet: Han skal gi Sine engler befaling om deg, og: På
sine hender skal de bære deg, så du ikke støter din fot mot noen
stein.» Salmene 91:11
Legg merke til at vi allerede har talt om dette, om Satan som selv begynte å
bruke Guds Ord, for å prøve å sette Jesus på en fristelse,
4.) Matteus 4:7 Jesus sa til ham: «Det står også skrevet: Du skal ikke
friste Herren din Gud.»
5.) Matteus 4:10 Da sa Jesus til ham: «Bort med deg, Satan! For det står
skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og Ham alene skal du tjene.»
2 Mosebok 34:14

6.) Matteus 11:10 For det er han dette er skrevet om: Se, Jeg sender
Min budbærer foran Ditt åsyn. Han skal bane veien Din for Deg.
Malakias 3:1
7.) Matteus 21:13 Og Han sa til dem: «Det er skrevet: Mitt hus skal
kalles et bønnens hus, men dere har gjort det til en røverhule.» Jesaja
56:7, Jeremia 7:11
8.) Matteus 26:24 Menneskesønnen går bort slik som det er skrevet om
Ham, men ve det menneske som forråder Menneskesønnen! Det ville
vært godt for det mennesket om han ikke hadde vært født.»
Predikeren 4:2-3
9.) Matteus 26:31 Så sier Jesus til dem: «I denne natt kommer dere alle til
å ta anstøt av Meg, for det står skrevet: Jeg vil slå Hyrden, og sauene i
flokken skal bli spredt. Sakarja 13:7
La oss nå gå til den 2. boken i Det Nye Testamente og lese fra Markus
Evangelium.
10.) Markus 1:2 Som det står skrevet hos profetene: Se, Jeg sender Min
budbærer foran Ditt åsyn. Han skal bane Din vei foran Deg.
Malakias 3:1
11.) Markus 7:6 Han svarte med å si til dem: «Rett profeterte Jesaja om
dere hyklere, som det står skrevet: Dette folket ærer Meg med sine
lepper, men deres hjerte er langt borte fra Meg. Jesaja 29:13
12.) Markus 9:12 Da svarte Han og sa til dem: «Sannelig, Elia kommer
først og gjenoppretter alle ting.» Malakias 4 Og hvordan står det skrevet
om Menneskesønnen? At Han skal lide mye og bli foraktet.
Jesaja 53:3-12 og Salmene 2:2, 22:1, 69:21

13.) Markus 9:13 Men Jeg sier dere at også Elias er kommet, og de gjorde
med ham alt det som de ville, slik det er skrevet om ham. Malakias 3:
14.) Markus 14:21 For Menneskesønnen går bort som det er skrevet om
Ham, men ve det mennesket som Menneskesønnen blir forrådt ved!
Det hadde vært godt for det mennesket om han aldri var født.»
Predikeren 4:2-3
15.) Markus 14:27 Deretter sa Jesus til dem: «Denne natten kommer dere
alle til å ta anstøt av Meg, for det står skrevet: Jeg vil slå Hyrden, og
sauene i flokken skal bli spredt. Sakarja 13:7
La oss nå gå til det 3. Evangeliet i Det Nye Testamente, og lese fra Lukas
Evangelium.
16.) Lukas 2:23 slik det er skrevet i Herrens lov: Enhver av mannkjønn
som åpner morsliv, skal kalles hellig for Herren, 2. Mosebok 13:2
17.) Lukas 3:4 slik det er skrevet i boken med profeten Jesajas’ ord, der
han sier: «Røsten av en som roper i ørkenen: Rydd Herrens vei! Gjør
Hans stier rette! Malakias 3:1
18.) Lukas 4:4 Men Jesus svarte ham og sa: «Det står skrevet:
Mennesket lever ikke av brød alene, men av ethvert Guds ord.»
5. Mosebok 8:2-3
19.) Lukas 4:8 Og Jesus svarte med å si til ham: «Vik bak Meg, Satan! For
det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og Ham alene skal du
tjene.» 2. Mosebok 34:14
20.) Lukas 4:10 Det er nemlig skrevet: Han skal gi Sine engler befaling
om deg, at de skal bevare deg, Salmene 91:11

21.) Lukas 7:27 Dette er ham som det er skrevet om: Se, Jeg sender Min
budbærer foran Ditt åsyn. Han skal rydde Din vei foran Deg.
Malakias 3:1
22.) Lukas 19:46 Han sa til dem: «Det står skrevet: Mitt hus er et
bønnens hus, men dere har gjort det til en røverhule.» Jesaja 56:7
23.) Lukas 24:46 Så sa Han til dem: «Slik står det skrevet, og derfor var
det nødvendig at Kristus måtte lide og oppstå fra de døde den tredje
dag, Salmene 16:10
La oss nå gå til det 4. evangeliet i Det Nye Testamente, og lese fra
Johannes Evangelium.
24.) Johannes 6:31 Våre fedre spiste manna i ørkenen. Som det står
skrevet: Han gav dem brød fra himmelen å ete.» 2. Mosebok 16:4-21
25.) Johannes 6:45 Det står skrevet i profetene: Og de skal alle være
lært av Gud. Så enhver som har hørt og lært av Faderen, kommer til Meg.
Jesaja 54:13
26.) Johannes 12:14 Da Jesus hadde funnet et ungt esel, satte Han seg
på det, slik det er skrevet: Sakarja 9:9
27.) Apostlenes gjerninger 1:20 For det er skrevet i Salmenes bok: La
hans bolig bli øde, og la ingen bo i den. Og: La en annen ta hans
tilsynstjeneste! Salmene 109:8
28.) Apostlenes gjerninger 7:42 Så vendte Gud Seg bort og overgav dem
til å tilbe himmelens hær, slik det er skrevet i profetenes bok: Bar dere vel
slaktoffer og offergaver fram for Meg i de førti årene i ørkenen, du
Israels hus? Amos 5:25
29.) Apostlenes gjerninger 15:15 Og profetenes ord stemmer overens
med dette, slik det er skrevet:

30.) Apostlenes gjerninger 23:5 Da sa Paulus: «Jeg visste ikke, brødre, at
han var yppersteprest. For det står skrevet: Du skal ikke tale ondt om en
høvding blant ditt folk.» 2. Mosebok 22:28
31.) Romerne 1:17 For i evangeliet blir Guds rettferdighet åpenbart av tro
til tro, som det står skrevet: Den rettferdige skal leve av tro.
Habakkuk 2:4
32.) Romerne 2:24 For Guds navn blir spottet blant hedningene på
grunn av dere, slik det står skrevet. Jesaja 52:5
33.) Romerne 3:4 På ingen måte! Det står fast at Gud er sannferdig,
men hvert menneske er en løgner. Som det står skrevet: For at Du skal
bli rettferdiggjort i Dine ord, og kan vinne seier når Du blir bedømt.
Salmene 51:4
34.) Romerne 3:10 Som det står skrevet: Det finnes ikke én rettferdig,
nei, ikke én eneste. Salmene 14:1-3, Salmene 53:1-3
35.) Romerne 4:17 slik det står skrevet: Jeg har gjort deg til far for
mange folkeslag - overfor dette at han trodde Gud, Han som gjør de døde
levende og kaller på det som ikke finnes, som om det finnes.
1. Mosebok 17
36.) Romerne 8:36 Som det står skrevet: For Din skyld blir vi drept hele
dagen lang. Vi blir regnet som slaktesauer. Salmene 44:22
37.) Romerne 9:13 Som det står skrevet: Jakob har Jeg elsket, men
Esau har Jeg hatet. Malakias 1:3
38.) Romerne 9:33 Som det står skrevet: Se, Jeg legger i Sion en
snublestein og en klippe til anstøt, og hver den som tror på Ham, skal
ikke bli gjort til skamme. Jesaja 28:16

39.) Romerne 10:15 Og hvordan skal de forkynne hvis de ikke blir
utsendt? Som det står skrevet: Hvor deres føtter er fagre, som
forkynner fredens evangelium, som forkynner det gode. Jesaja 52:7
40.) Romerne 11:8 Slik som det står skrevet: Gud har gitt dem en
sløvhetens ånd, øyne så de ikke skulle se, og ører så de ikke skulle
høre helt til denne dag. 5. Mos 29:4, Jeremia 5:21, Esekiel 12:2
41.) Romerne 11:26 og så skal hele Israel bli frelst, slik det er skrevet:
Utfrieren skal komme fra Sion, og Han skal vende ugudelighet bort fra
Jakob. Jesaja 59:20
42.) Romerne 12:19 Dere kjære, ta ikke hevn selv, men gi heller rom for
vreden! For det står skrevet: «Hevnen er Min, Jeg vil gjengjelde,» sier
Herren. 5. Mosebok 32:35
43.) Romerne 14:11 For det står skrevet: Så sant Jeg lever, sier Herren,
for Meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal bekjenne for Gud.
Jesaja 45:23
44.) Romerne 15:3 For heller ikke Kristus behaget Seg Selv. Men som det
står skrevet: Spotten fra dem som spottet Deg, falt på Meg.
Salmene 69:9
45.) Romerne 15:9 og slik at hedningene kunne ære Gud for Hans
miskunn, slik det står skrevet: Derfor vil jeg bekjenne Deg blant
hedningene og lovsynge Ditt navn. Salmene 18:49
46.) Romerne 15:21 men som det står skrevet: De som Han ikke var
blitt forkynt for, de skal se. Og de som ikke har hørt, skal forstå.
Jesaja 52:15
47.) 1 Korinterbrev 1:31 for at, som det er skrevet: Den som gleder seg,
han skal glede seg i Herren. Jeremia 9:24-26

48.) 1 Korinterbrev 1:19 Det er nemlig skrevet: Jeg vil ødelegge de
vises visdom, og de forstandiges klokskap vil Jeg forkaste.
Jesaja 29:14
49.) 1 Korinterbrev 2:9 Men, som det er skrevet: Det øyet ikke har sett,
og det øret ikke har hørt, det som ikke kom opp i menneskets hjerte,
det som Gud har forberedt for dem som elsker Ham. Jesaja 64:4
50.) 1 Korinterbrev 3:19 For denne verdens visdom er dårskap for Gud.
For det er skrevet: Han fanger de vise i deres egen list, Job 5:13
51.) 1 Korinterbrev 9:9 For det er skrevet i Moseloven: Du skal ikke
binde mulen på en okse som tråkker ut kornet. Er det oksen Gud har
omsorg for? 5. Mosebok 25:4
52.) 1 Korinterbrev 10:7 Og bli ikke avgudsdyrkere, slik noen av dem ble.
Som det er skrevet: Og folket satte seg ned for å spise og drikke, og
stod opp for å leke. 2. Mosebok 32:6
53.) 1 Korinterbrev 14:21 I loven er det skrevet: Ved mennesker med
andre tunger og andre lepper vil Jeg tale til dette folket. Og heller ikke
da skal de adlyde på Meg, sier Herren. Jesaja 28:11
54.) 1 Korinterbrev 15:45 Og slik er det skrevet: Det første mennesket,
Adam, ble til en levende sjel. Den siste Adam ble til en livgivende Ånd. 1.
Mosebok 2:7
55.) 2 Korinterbrev 4:13 Og siden vi har den samme troens Ånd, etter det
som er skrevet: Jeg trodde, derfor talte jeg, så tror også vi, derfor taler
også vi. Salmene 116:10
56.) 2 Korinterbrev 8:15 Som det står skrevet: Den som hadde mye, ble
ikke rik, og den som hadde lite, led ingen mangel. 2. Mosebok 16:18

57.) 2 Korinterbrev 9:9 Som det er skrevet: Han har spredt utover, Han
har gitt til de fattige, Hans rettferdighet varer til evig tid.
Salmene 112:9
58.) Galaterne 3:10 For så mange som er av lovgjerninger, er under
forbannelse. For det står skrevet: Forbannet er hver den som ikke
holder fast på alle de ord som er skrevet i lovens bok, slik at han gjør
dem. 5. Mosebok 27:26
59.) Galaterne 3:13 Kristus har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse, idet
Han ble en forbannelse for oss. For det står nemlig skrevet: Forbannet er
hver den som henger på et tre, 5. Mosebok 21:23
60.) Galaterne 4:22 For det står skrevet at Abraham hadde to sønner:
den ene av trellkvinnen, den andre av den frie kvinnen.
1. Mosebok 16:2,5 og 21:1-3
61.) Galaterne 4:27 For det er skrevet: Gled deg, du ufruktbare, du som
ikke føder! Bryt ut i jubelrop, du som ikke har veer! For den enslige
har mange flere barn enn hun som har mannen. Jesaja 54:1
62.) Hebreerbrevet 10:7 Da sa Jeg: Se, Jeg kommer - i bokrullen er det
skrevet om Meg - for å gjøre Din vilje, Gud.» Salmene 40:7-8.
63.) 1 Peter 1:16 for det er skrevet: Dere skal være hellige, for Jeg er
hellig. 3. Mosebok 11:44-45, og 19:2, og 20:7
Det var litt av en liste over Skriftsteder i Det Nye Testamente hvor
apostlene og Jesus selv siterte fra Skriften. Og det burde fortelle oss hvor
viktig det er å stå sammen med Guds Ord, for det er vårt forsvar i
vanskelige tider.
Nå, når vi går til Det gamle testamente, vil vi ikke høre Moses si at det er
skrevet. For Gud brukte ham til å skrive de første 5 Bøkene i Bibelen. Men

fra Josva og videre nedover, med profetene, her finner vi dem peke tilbake
på det som Moses sa. Og husk at Moses sa i 5. Mosebok 4
64.) 5. Mosebok 4:1 Så hør nå, Israel, de lover og de bud som jeg lærer
dere å holde, for at dere må leve og gå inn i det landet som Herren, deres
fedres Gud, gir dere, og ta det i eie.
2 Dere skal ikke legge noe til det ordet jeg byder dere, og dere skal ikke
trekke noe fra, men dere skal holde Herrens, deres Guds bud, som jeg
gir dere.
3 Dere har med egne øyne sett hva Herren gjorde ved Ba'al-Peor. For
Herren din Gud utryddet hver mann blant dere som holdt seg til Ba'al-Peor.
4 Men dere som holdt fast ved Herren deres Gud, dere lever alle den dag i
dag.
5 Se, jeg har lært dere lover og bud, slik som Herren min Gud bød
meg, for at dere skal gjøre etter dem i det landet dere drar inn i og skal
ta i eie.
6 Så skal dere da ta vare på dem og holde dem, da vil andre folkeslag
se for en visdom og forstand dere har. For når de får høre om alle
disse lover, vil de si: Sannelig, et vist og forstandig folk er dette store
folket.
7 For hvor finnes det et folk, om det er aldri så stort, som har guder som er
så nær dem som Herren vår Gud er nær oss, hver gang vi kaller på
ham?
8 Og hvor finnes det et folk, om det er aldri så stort, som har så rettferdige
lover og bud som hele denne lov jeg legger fram for dere i dag?
9 Vokt deg bare og ta deg vel i akt så du ikke glemmer det dine øyne
har sett. La det ikke gå deg av minne alle ditt livs dager, men Lær dem til
dine barn og barnebarn,
Og jeg ønsker også å lese fra 5. Mosebok kapittel 6, slik at du kan se
hvilken vekt Gud legger på Sitt Ord, for hver familie til å undervise flittig til
sine barn og deres barnebarn, slik at vi kan komme inn i det landet som
Gud har gitt til oss. Fordi Guds rike er Hans Ord, blitt manifestert.

65.) 5.Mosebok 6:1 Dette er de bud, de lover og de forskrifter som Herren
deres Gud har befalt meg å lære dere, for at dere skal gjøre disse i det
landet dere drar over til og skal ta i eie.
2 Slik skal du frykte Herren din Gud og ta vare på alle hans lover og
bud, som jeg byder deg, både du og din sønn og din sønnesønn, alle
ditt livs dager, for at dine dager må bli mange.
3 Så hør, Israel, og akt vel på å holde dem, så det må gå deg vel, og
dere må øke og bli tallrike, slik som Herren, dine fedres Gud, har lovt deg - i
et land som flyter med melk og honning.
4 Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én.
5 Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og
av all din makt.
6 Disse ord som jeg byder deg i dag, skal du gjemme i ditt hjerte.
7 Og du skal innprente dem i dine barn. Du skal tale om dem når du
sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg, og når du står opp.
8 Du skal binde dem som et tegn på din hånd, de skal være som en
minneseddel på din panne.
9 Du skal skrive dem på dørstolpene i ditt hus og på dine porter.
10 Når Herren din Gud fører deg inn i det landet han med ed har lovt å gi
dine fedre Abraham, Isak og Jakob - store og gode byer som du ikke har
bygd,
11 hus fulle av gode ting som du ikke har samlet, utgravde brønner som du
ikke har gravd, vingårder og oljetrær som du ikke har plantet - når du eter
og blir mett,
12 da ta deg i vare at du ikke glemmer Herren, som førte deg ut av
landet Egypt, av trellehuset!
13 Herren din Gud skal du frykte, og ham skal du tjene. Ved hans navn
skal du sverge.
14 Dere skal ikke følge andre guder, av de folks guder som bor rundt
omkring dere 15 for en nidkjær Gud er Herren din Gud, som er midt iblant dere - for at
ikke Herrens, din Guds vrede skal opptennes mot deg, og han skal utrydde
deg av jorden.
16 Dere må ikke friste Herren deres Gud, slik som dere fristet ham i
Massa.

17 Dere skal ta vare på Herrens, deres Guds bud og hans vitnesbyrd og
hans forskrifter, som han har gitt deg.
18 Du skal gjøre det som er rett og godt i Herrens øyne, for at det må gå
deg vel, og du må komme inn i det gode landet som Herren med ed har lovt
dine fedre, og ta det i eie.
19 Han skal drive ut alle dine fiender for deg, slik som Herren har sagt.
Så den første i Det Gamle Testamente som pekte på Ordet som hadde blitt
skrevet, var Josva, han som fulgte Moses under denne Ildstøtten. Og da
Moses forlot ham, da fortsatte han å følge denne Ildstøtten.
66.) Josva 8:31 slik som Moses, Herrens tjener, hadde befalt Israels barn,
etter det som står skrevet i Moses’ lovbok, et alter av utilhogde steiner
som det ikke hadde vært brukt jern på. På dette ofret de brennoffer for
Herren og ofret fredsoffer.
67.) 2. Kongebok 23:21 Og kongen gav hele folket denne befaling: Hold
påske for Herren deres Gud, slik det står skrevet i denne paktens bok!
68.) 2. Krønikerne 23:18 Jojada overlot tilsynet i Herrens hus til de
levittiske prestene, som David hadde inndelt i skift for tjenesten i Herrens
hus. De skulle ofre Herrens brennoffer, slik det er skrevet i Mose lov, med
glede og sang, etter Davids forskrift.
69.) 2. Krønikerne 25:4 Men deres barn drepte han ikke. Han gjorde etter
det som er skrevet i loven, i Moseboken, hvor Herren har gitt dette bud:
Foreldre skal ikke lide døden for sine barns skyld, og barn skal ikke lide
døden for sine foreldres skyld, men enhver skal dø for sin egen synd.
70.) 2. Krønikerne 31:3 Det som kongen gav av sin eiendom, skulle brukes
til brennofrene, morgenbrennoffer og kveldsbrennoffer og brennofrene på
sabbatene og nymånedagene og høytidene, slik som det står skrevet i
Herrens lov.

71.) 2. Krønikerne 35:12 Så skilte de fra brennofferet og gav det til det
menige folk etter deres familieavdelinger, så de kunne ofre det til Herren,
slik som det er foreskrevet i Mose bok. På samme måten gjorde de også
med storfeet.
72.) Esra 3:2 Og Josva, Josadaks sønn, og hans brødre, prestene og
Serubabel, Sealtiels sønn, og hans brødre tok til å bygge alteret for Israels
Gud for å ofre brennoffer på det, slik det står skrevet i Guds mann Moses'
lov.
73.) Esra 3:4 Så feiret de løvhyttefesten, slik som det er foreskrevet, og
ofret brennoffer hver dag etter det fastsatte tall og på den måte loven
befaler, hver dag de offer som var foreskrevet for den dagen.
74.) Esra 6:18 De innsatte prestene etter deres skift og levittene etter deres
avdelinger til å utføre gudstjenesten i Jerusalem, slik som det var
foreskrevet i Moseboken.
75.) Nehemja 8:15 og at de skulle kunngjøre og rope det ut i alle sine byer
og i Jerusalem: Gå ut på fjellene og hent løv av oljetrær og av ville oljetrær
og av myrter og av palmer og av andre løvrike trær og lag løvhytter, slik
det er foreskrevet.
76.) Nehemja 10:34 Og vi, prestene, levittene og folket, har kastet lodd om
hvordan vi skal skaffe ved. Våre familier skal år for år til fastsatte tider, føre
veden til vår Guds hus for å brenne den på Herrens, vår Guds alter, slik
det er foreskrevet i loven.
77.) Nehemja 10:36 Og som det er foreskrevet i loven, skal vi føre de
førstefødte av våre sønner og av vår buskap, det førstefødte av vårt storfe
og vårt småfe, til vår Guds hus, til prestene som gjør tjeneste i vår Guds
hus.
78.) Salmene 40:8 Da sa jeg: Se, jeg kommer, i bokrullen er det skrevet
om meg.

79.) Jesaja 65:6 Se, det står skrevet for mitt åsyn: Jeg vil ikke tie før jeg
får betalt det, ja, betalt det i deres fang,
80.) Daniel 9:13 Etter det som står skrevet i Mose lov, kom all denne
ulykke over oss. Men vi søkte ikke å mildne Herren vår Guds åsyn. Vi
omvendte oss ikke fra våre misgjerninger og aktet ikke på din sannhet.
81.) 2 Samuel 1:18 Han bød at Judas barn skulle lære sangen. Den heter
Buen, og den er oppskrevet i "Den rettskafnes bok".
Husk at vi denne formiddagen taler om dette emnet at Guds Ord er vår
beskyttelse, og broder Branham sier fra sin tale:
63-0412M Verden Faller Fra Hverandre 88. Gud vil ikke frelse verden
gjennom en organisasjon eller et system. Han vil frelse den ved Den
Hellige Ånd. Og Den Hellige Ånd er Ordet manifestert. Det er løftene
fra Gud som er manifestert. Ja, visst. Vi tok våre tradisjoner og gjorde
slik at Guds Ord ikke hadde noen virkning, akkurat slik som de gjorde i
de dager da Jesus kom. Åh, ja visst!
89 Gud lovet å gi oss det vi trenger, ikke det vi har lyst på. Vi har alltid
lyst på noe, men vi vil ha det på vår egen måte. Du sier: “Vel, jeg vil ha
dette. Ja. Vel, Herre, send oss dette og send oss det.” Gud vet om våre
behov. Det er nøyaktig rett. Han vet om vårt behov.
Ordet er vårt forsvar slik vi ser i Salmene 34:20 Mange er den rettferdiges
ulykker, men Herren utfrir ham av dem alle.
62-0701 Ta På Deg Guds Fulle Rustning 82. Johannes 14:12, Jesus sa:
"Den som tror på meg, de gjerninger som jeg gjør, skal han også gjøre."
Hva er det? Det er Gud i menigheten, i disse fem forhåndsbestemte
embetene, som står bak ethvert Ord som Han sa med Den Hellige Ånd
selv, der inne, som er Ordet, gjort manifestert. Det beviser Hans
oppstandelse, og det beviser at Han lever. Alle andre religioner er døde.
Deres fremstillinger er døde. Det er bare én som er rett, og det er
kristendommen, fordi Kristus lever i Kristi menighet. (Amen.) Han

forårsaker Sitt Ord til å bli manifestert, for Han er den samme. Hvis det
er det samme Ordet, vil det gjøre den samme tingen, og vise frem de
samme gjerninger og de samme tegn. Matteus 28 sier det. Han er
sammen med Sin hær, inni dem, beskytter dem … Tenk på det. Det
mektige Ordets General triumferer inni oss.
54-0228E Ser etter Jesus 25. De sa … Tegnene i Markus 16, de sier i dag
at det bare var for disiplene. Vel, Jesus sa: "Forkynn evangeliet til hele
verden, og disse tegnene skal følge dem ..." Videre ut til hele verden.
Overalt, disse samme tegn, det samme Evangeliet vil bli forkynt. Vi har
hatt traktater plassert ut over hele verden. Men Evangeliet er ennå ikke
blitt forkynt ut til en tredjedel av verden. Evangeliet er ikke bare Ordet,
men det er Ordet blitt manifestert. Den Hellige Ånds kraft og
demonstrasjoner. Og det får Ordet til å skje.
53-1212 Det Indre Mennesket 45. Og denne Jehova Gud som skapte alt
dette, brakte Seg Selv ned for å leve i hjertet til deg og meg. Før Han
gjorde det, måtte Han rense opp Sin vei. Han måtte vise dem lov og bud.
Deretter måtte Han komme ned og vise dem kjærlighet, og deretter bryte
seg vei rett inn i menneskets hjerte. Og nå er Gud inni oss. Det er riktig.
Vel, vi er Hans hender på jorden. Vi er Hans øyne på jorden. Vi er Hans
Evangelium på jorden. Og Evangeliet er ikke bare ved Ordet. Ordet
manifestert, det er Evangeliet. Evangeliet kommer ikke bare i Ord, men
gjennom kraft og demonstrasjon av Den Hellige Ånd. "Gå ut i hele
verden og demonstrer Den Hellige Ånds kraft til alle nasjoner." Nå,
men i stedet for det, så begynner vi å undervise teologi. Og vi har hatt to
tusen år. Og to tredjedeler av jorden har aldri hørt om Jesus Kristus. To
tredjedeler av jorden vet ikke en eneste ting om Jesus Kristus. Tenk på det.
Du sier: "Det er over i hedningeverden." Det er omtrent i USA.
62-0701 Ta På Deg Guds Fulle Rustning 48 Det er tiltrekkende. Vel, han
gjør det igjen ... Han gjør det pedagogisk, intellektuelt. Fortalte ikke Den
Hellige Ånd oss i 2. Timoteus, 3. kapittel, at i de siste dager skulle
menigheten være en intellektuell gruppe? "... slike som handler uten å
tenke, oppblåste og slike som heller elsker fornøyelser framfor å elske

Gud, utilgivende, baktalere, slike som er uten selvtukt, brutale, slike
som er uten kjærlighet til det gode. Du sier: "Dette er kommunister." Åh
nei. Dette er de såkalte kristne. (Skjønner?) De har en form for gudsfrykt,
men fornekter dens kraft. Og kraften er Ordet, blitt manifestert. Det
står: "Evangeliet kom ikke til oss bare i ord, men i kraft og
demonstrasjon av Ånden." Jeg snakker om Guds hær nå, befestet.
65-0218 Kornet Er Ikke Arving Med Skolmen 85. Det er slik det er med
mennesker som bekjenner Kristus. Mange av dem ser ut som kristne,
prøver å oppføre seg som kristne; men du må ha Kristus på innsiden av
deg, som er Ordet manifestert, ellers vil det aldri modnes til en ekte
Bibel-troende kristen. Det vil alltid være en denominell greie. Det kan ikke
leve, fordi det er ikke noe Liv i det, som kan leve. Et egg kan ikke klekkes
ut, det råtner rett i reiret, hvis det ikke har vært sammen med maken.
86. Akkurat som medlemmer i en menighet. Du kan bysse for dem og kalle
dem, gjøre dem til diakoner og alt mulig annet, men du får et reir full av
råtne egg hvis de ikke har vært forenet med Maken. Det er riktig.
62-0318E Det Talte Ord Er Den Originale Sæd 230. Moab. Hva skjedde
da Bileam dro ned dit? Han bygde syv alter akkurat slik som de hadde.
Ikke snakk med dem om det grunnleggende, for da bør du helst vite hva du
snakker om.
231 Jesus sa: "Det vil nesten forføre de utvalgte." Det blir åndelig
åpenbart. Hvis du fanger Det opp, da er Det Ordet, og du ser Ordet
som blir manifestert.
232 Se. Her var de der oppe; her var Moab. Hans ståsted … Ingen tvil om
at han var en biskop, ja visst, en flott kar. Og han bygde syv alter. Han la
syv værer på dem. Det talte om at han trodde det skulle komme en
Messias. Broder, hvis det handlet om fundamentalisme, da måtte Gud
anerkjenne begge to.
233 Da Kain bygde et alter til Herren, Satans sønn bygde et alter for
Herren, da bygde han den samme type alter som Abel bygde. De tilbad
begge to. De dro begge til kirken. De betalte begge sine plikter. De var
begge under forpliktelse. De kom ned og tilbad den samme Gud. Og
den ene ble mottatt, og den andre feilet.

1. Kongebok 2:3 Ta vare på det som Herren din Gud har pålagt oss.
(Det er Hans Ord) Vandre på hans veier og hold hans forskrifter (Hans
Ord), hans bud (igjen, det er Hans Ord) og hans lover (igjen, det er Hans
Ord) og hans vitnesbyrd, (Hva er det? Det er Hans Ord) som det er
skrevet i Mose lov, så du kan gå klokt og rett fram i alt det du gjør og i
alt du gir deg i ferd med,
Herrens Ord, Hans Doxa, Hans meninger, verdier og bedømmelser, får oss
til å gå klokt og rett i alt vi gjør.
Salmene 1 Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd og
ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete,
2 men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt.
3 Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i
sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til.
4 Slik er det ikke med de ugudelige. De er lik agner som vinden blåser bort.
5 Derfor skal de ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de
rettferdiges menighet.
6 For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til
undergang.
Du skjønner, ved å lære Guds Ord, og meditere over det og deretter snakke
med hverandre om det, da vokser vi i det Ordet. Og det bevarer oss og gjør
oss rede for slaget. Og det gir oss seier i kampen.
Vi leser i Malakias 3 et løfte fra Gud til oss, om at når vi vandrer i Hans
Ord, og snakker med hverandre, da vokser vi i forstand, og vi vil ikke bli
bedratt når den tid kommer.
Malakias 3:16 Da talte de med hverandre, de som frykter Herren. Og
Herren lyttet og hørte det. For hans åsyn ble det skrevet en minnebok
for dem som frykter Herren og høyakter hans navn.
17 De skal være mine, sier Herren, hærskarenes Gud, min eiendom, den
dag jeg gjør mitt verk. (og dette er tiden for Hans Parousia, når Han har
kommet ned for å gjøre en handling, med et Rop, det neste er en

oppstandelses Røst, og deretter en basun, for å ta oss bort.) Og jeg vil
være mild mot dem, likesom en mann er mild mot sin sønn som tjener
ham. (Og den sønnen som tjener sin Far, er den sønnen som har fått
sønnekår, som blitt adoptert.)
18 Da skal dere igjen se forskjell mellom den rettferdige og den
ugudelige, mellom den som tjener Gud og den som ikke tjener ham. (Med
andre ord: Du vil være i stand til å skjelne hvem som tjener Gud og hvem
som ikke tjener Gud.)
Det er slik Guds Ord blir vårt skjold, vår frelseshjelm og vår fulle Guds
rustning.
For som apostelen Paulus sa, så skal vi ta på oss Guds fulle rustning. Og
den dekker oss fra topp til tå.
Efeserne 6:10 Til slutt, mine brødre, bli sterke i Herren og i Hans veldige
kraft!
11 Ikle dere Guds fulle rustning, så dere kan være i stand til å stå fast
mot djevelens listige knep. (Å, broder, han har sannelig mange listige
knep i dag.)
12 For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene fra
begynnelsen, mot myndighetene, mot verdensherskerne i denne
tidsalders mørke, mot ondskapens åndelige hærskarer i
himmelrommet.
Du vet at vi kan snakke om disse verdens-herskerne som er pedofile, og
satanister og luciferianere. og du kan snakke med folk som hevder at de
vandrer i lyset, og de tror at du er gal. De tror du er en
konspirasjonsteoretiker. Mine søsken, i årevis så trodde de at jeg hadde
gått fra konseptene. Men nå sier de de samme tingene som jeg har sagt i
30-40 år til dem. Min søster, en oppriktig katolikk, sa til meg: «Denne paven
er antikrist. Og det samme er de fleste kardinaler.» Vel, hun er en oppriktig
katolikk, og hun utfører den daglige messen, men hun ser det nå. Og jeg sa
til henne: "Jeg har prøvd å fortelle deg i nesten 40 år at de er det. Og hun
sa: "Ja, jeg vet at du har gjort det. Men nå kan jeg se det manifestert."

Broder Branham sa i 64-0614M Avdekking av Gud 242. Vi i Ham! Så vi,
som er i Ham, vi er fremdeles tildekket for de religiøse og professorene
i verden. Ser dere, vår Herlighet som vi har og gleder oss over, vi er
fremdeles tildekket for dem på utsiden. De tror vi er “gale, en skrue”,
igjen. Skjønner? Skjønner? Det er riktig. Men vi som er her inne, i Kristus,
døpt inn i Ham, (1. Korinterbrev 12), inn i Ham, vi er deltagere av
denne Herligheten. Skjønner? Men ikke på utsiden; du kikker fremdeles
inn, fornekter Det. Skjønner?
243 Så nå er vi invitert inn i Ham, for å ta del i alt som Han er. Vi er invitert
inn i Ham, som er skjult for de vantro, ved dekket av menneskelig kjød.
Skjønner? De kjenner til den Herligheten, de leser om Den, Den er i Ordet
her, “Guds Herlighet” og slike ting, det er bare et ord for dem. For oss, er
det en manifestasjon! Skjønner? Det er ikke mer et ord; det er en
virkelighet! Amen!
244 Gud sa: “La det bli lys”, det var ordet. Men nå er det lys. Det er ikke
ordet; det er lyset. Ser dere hva jeg mener?
64-0614M Avdekking av Gud 245. Nå, det er ikke bare et skrevet Ord
for oss, det er en virkelighet. Vi er i Ham. Nå fryder vi oss. Nå skuer vi
Ham. Nå ser vi Ham, Ordet, som manifesterer Seg Selv. Det er skjult,
der ute, fordi (hvorfor?) Det er skjult i menneskelig kjød. Skjønner?
246 Åh, de sier: “Den flokken mennesker, hvor gikk de på skole? Hvilken
utdannelse har de? Hva kom de fra? Hvilken gruppe tilhører de?”
Skjønner? Hmh! Ser dere, de forstår Det ikke.
247 En mann sa til en annen mann, her om dagen, sa: “Du må tilhøre en
denominasjon for å være en kristen.”
248 Han sa: “Jeg er en kristen; jeg tilhører ikke noen av dem.” Sa: “Gud
tok denne kreften bort fra meg”, sa, “nå hva mener du om det?” Det var en
lege. Han sa: “Vis meg denominasjonene gjøre det.” Skjønner? Ja vel.
Skjønner? Det er fremdeles tildekket.
63-1229M En Mann Som Kan Slå På Lyset 103. Slik er det i enhver
tidsalder, Ordet ble manifestert, kom til Liv. Det er Lyset i den
tidsalderen, der hvor Ordet ble manifestert. Akkurat som det var i 1.

Mosebok 1, da Gud sa: “Bli Lys! Og det ble lys. Da Gud sa at det skal
komme frem en sønn; og det kom frem en sønn.
104 Da Gud sa i Joel 3:1 Og deretter skal det skje at jeg vil utgyte min
Ånd over alt kjød. Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord.
Deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal se
syner. Ja, også over treller og trellkvinner vil jeg utgyte min Ånd i de
dager. Og alle disse tingene som han lovet, da Den, Den Hellige Ånd falt,
da var Lyset over det Ordet. Da Ordet ble manifestert, da ble Det Lys.
Han er Lyset. Han er Lyset som vi skulle følge. Han er det eneste Lyset.
Englene fant Lys, og de fulgte Det frem til Ham.
65-0218 Kornet Er Ikke Arving Med Skolmen 65. Det er ingen Dom for
Abrahams kongelige, åndelige, forutbestemte Ætt, for de er
forutbestemte til Evig Liv. De har tatt imot Guds tilveiebrakte Offer; og det
Offeret, som var Kristus, Ordet. “Derfor er det da ingen fordømmelse.”
Johannes 5:24, hvis du ønsker Skriftstedet. “Derfor er det da ingen
fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus,” Romerbrevet 8:1, “som
ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden,” i Romerbrevet 5:24, “Den
som hører Mine Ord,” ordet der er, “forstår.” En hvilken som helst fyllik,
hva som helst, kan høre Det og gå bort. “Men den som hører Mitt Ord,
forstår Mitt Ord, og tror på Ham som har sendt Meg, har evig Liv, og
kommer ikke for Dommen; men er gått over fra døden til Livet.” Ja, sir.
Den som forstår dette store mysteriet om den Gud som har blitt gjort kjent,
hvordan Gud var i Kristus og forlikte Seg Selv med verden, hvordan Han og
Faderen var Ett, hvordan de store mysteriene går i oppfyllelse og Gud
manifesterer Seg Selv, i menneskers tidsalder, og i menneskers slekt, og i
menneskers selskap; for å manifestere Sitt Ord i tiden, i Østens
soloppgang, og for å gjøre det samme mens solen går ned i vest, for å
manifestere Seg Selv i en Brudemenighet, Ordet manifestert.
Skjønner? Det vil det, også. “Den som forstår,” det er, “å vite, det er blitt
åpenbart for ham, av Ham som sendte Meg, har evig Liv, og kommer
ikke for Dommen; men er gått over fra døden til Livet.”
64-0614M Avdekking av Gud 260. Jesus sa: “Dere gransker Skriftene,
for dere tenker at dere har evig liv i dem. … Dere har trodd på Gud, tro

også på Meg. Hvis Jeg ikke gjør Min Fars gjerninger, så tro Meg ikke.
Men hvis Jeg gjør gjerningene ... Jeg og Min Far er Ett. Når dere ser
Meg, har dere sett Faderen.”
261 Og når dere ser Ordet manifestert, da ser dere Faderen, Gud, fordi
Ordet er Faderen. Ordet er Gud. Og Ordet, manifestert, er Gud Selv
som tar Sitt Eget Ord og manifesterer Det iblant troende. Ingenting
kan få Det til å leve bortsett fra de som tror, bare de troende. Det er
ikke … Det vil ikke …
64-0119 Shalom 230. Jødene vender tilbake til sitt land. De tingene som
finner sted, det som skjer i dag, det vil forhindre meg i å begynne å fortelle
deg hva som foregår, men vi ser det. Hva er det? Ordet blitt manifestert.
231 Hva tror du hebreerne gjorde da de så Ordet bli manifestert, med et
løfte? De gjorde seg klar til å forlate landet.
232 Hvis du ikke er rede i dag, venn, start dette nye året på rett måte. Start
det med din hånd lagt i Guds hånd, med Guds Ord i ditt hjerte, og si:
“Herre Jesus, jeg vet ikke hvilken del av denne symfonien som Du vil at jeg
skal spille. Men når det tidspunktet kommer, at jeg skal bli forfulgt, ledd av,
gjort narr av, da tar jeg fremdeles mitt standpunkt om at Din symfoni ikke
skal komme i ulage på grunn av meg. Jeg vil stå rett sammen med ditt Ord,
uansett hva Det er. Jeg vil stå rett der. Og når døden banker på min dør, da
er det en del av symfonien. Jeg vet da, at like så sikker som den banker på
min dør, da vil oppstandelsen banke på der, en av disse dagene. Og Du
vil reise meg opp igjen. Det er en del av Din symfoni. Herre, la meg bli
delaktig i dag, vil Du?”
62-0722 Vis Oss Faderen 56. Sa: “Søk i Skriftene, for i dem tror du at du
har Evig Liv. Det er dem som vitner om Meg. Hvis Jeg ikke gjør min Fars
gjerninger, da tro Meg ikke.” Hvor mange ganger denne uken har vi gått
gjennom det, frem og tilbake, for å vise at Han var Ordet. Så du ser
naturen, Ordet, Sønnen. Alt sammen kommer frem til den samme Gud,
faktisk den samme Gud som arbeider i forskjellige kanaler.
Jesus var Gud manifestert i kjødet. Han var Gud, Ordet. Hver og en av oss
tror at Gud var i Kristus, og forsonte verden med Seg Selv. Jesus er Guds

Sønn, det er legemet. Og Gud var Ånden, som bodde i det tabernaklet, som
han skapte for Seg Selv, et jomfruelig legeme. Gud …
Det er grunnen til at Han sa her: "Jeg har vært så lenge sammen med deg,
og du kjenner meg ikke? Den som har sett Meg, har sett Faderen." Med
andre ord: "Du ser Faderen arbeide gjennom Meg. Gud er en Ånd. De som
tilber Ham, må tilbe Ham i Ånd og Sannhet.” Skjønner? Gud er en Ånd. Og
her finner vi Ordet som er blitt manifestert. I 1. Johannes finner vi det; også
i Johannes 11. Det står her at ... Og også i Johannes 5:24. Vi finner det
mange steder. Johannes 14, Jesus sa at "Den som tror på meg, de
gjerningene som jeg gjør, skal han også gjøre." Hvorfor? Det er Ordet
blitt manifestert i dem.
Nå, tilbake til det Paulus sa i Efeserne 6:13 Ta derfor Guds fulle rustning
på, for at dere kan være i stand til å stå imot på den onde dag, og å bli
stående etter å ha overvunnet alle ting.
14 Stå derfor fast, etter å ha blitt ombundet om livet med sannheten,
og blitt ikledt rettferdighetens brynje,
15 og har skodd føttene med forberedthet for fredens evangelium.
16 Ta framfor alt troens skjold; med det er dere i stand til å slokke alle de
brennende pilene fra den onde.
17 Og ta imot frelsens hjelm, og Åndens sverd, som er Guds ord.
18 Og be til enhver tid, med all bønn og påkallelse i Ånden! Og slik skal
dere være våkne i all utholdenhet og bønn for alle de hellige,
La oss be ...

