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Denne formiddagen vil jeg gjerne ta vår tekst fra Jesu Ord i Johannes 6:63
Det er Ånden som gir liv. Kjødet gagner ingenting. Ordene som Jeg taler til
dere, (disse Ordene) er Ånd, og de (disse Ordene) er Liv.
Nå, mange mennesker hevder å være født på ny, men vi vet at hvis vi ikke blir
født på ny ovenfra, da er alt vi har, en religion. Og religion er en kjødets
handling, og det er ikke hva Gud ønsker fra Sine barn.
Apostelen Johannes forteller oss hvordan vi vil vite om vi er født ovenfra, noe
som betyr å være født på ny av Guds Ånd.
Vi leser i 1. Johannes 5:1 Hver den som tror at Jesus er Kristus, er født av
Gud.
Ja vel, så hvordan vet du at du er en som tror? Vel, Johannes vil fortelle deg
videre i noen få vers, så la oss lese videre.
1. Og hver den som elsker Faderen, elsker også den som er født av Ham (Gud).
2. På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og holder Hans
bud.
Ja vel, rett der forteller han deg at det først og fremst må være en kjærlighet
der, til Gud og Hans Ord, fremfor alt annet.
3 For dette er Guds kjærlighet, at vi holder Hans bud. (og dette ordet,
holder, er fra et gresk ord. "tereo". Det blir uttalt: "tey-ray-o", som betyr: "Å
holde våre øyne på det, for å vokte Guds Ord på en slik måte, at vi unngår at
det skal komme vekk ifra oss.")
Og videre: 3. For dette er Guds kjærlighet, at vi holder (vokter) Hans bud.
Og Hans bud er ikke tunge.
4 For alle som er født av Gud, seirer over verden. Og dette er den seier som
har seiret over verden, vår tro.

Så, hva er denne seieren? "Tro er denne seieren." Og hva er tro? William
Branham lærte oss at Tro er en åpenbaring, noe som Gud har åpenbart for deg.
65-1204 Bortrykkelsen 65. Men, for Menigheten, Bruden, Bortrykkelsen er en
åpenbaring for Henne. Det er åpenbart for Henne. Og den åpenbaringen, den
sanne Kristi Brud vil vente på den åpenbaringen, om Bortrykkelsen.
66. Nå, det er en åpenbaring, for åpenbaringen er tro. Du kan ikke ha en
åpenbaring uten at det er tro. Tro er en åpenbaring, fordi det er noe som er
åpenbart for deg. Tro er en åpenbaring. Tro er noe som er blitt åpenbart for
deg, slik det var for Abraham. Han som kunne kalle alt som var i motsetning til
det som var blitt åpenbart for ham, som om det ikke var slik. Nå, tro, det er hva
tro er, det er åpenbaringen fra Gud. Menigheten er bygget på en åpenbaring,
det hele og fulle Legemet.
65-1126 Gjerninger Er Tro, Uttrykt 105. Nå, tro er en åpenbaring fra Gud.
Nå, tro er en åpenbaring. Det er der hvor jeg ønsker å oppholde meg, der,
bare et øyeblikk. Det er en åpenbaring. Han har åpenbart det for deg ved Sin
nåde. Det er ikke noe du gjorde. Du arbeidet ikke deg selv inn i troen. Hvis
du noensinne har tro, da er det gitt deg ved Guds nåde. Og Gud åpenbarer
det til deg, derfor er tro en åpenbaring. Og hele Guds Menighet er bygd på
åpenbaringen.
65-0725M De Salvede i Endetiden 53. Hva er tro? Tro er noe som er
åpenbart til deg; noe som enda ikke er, men du tror det vil bli. Tro er en
åpenbaring av Guds vilje. Altså, ved åpenbaring!
54 Og menighetene i dag tror ikke en gang på åndelig åpenbaring. De tror
på en læresetning fra et system. Ved åpenbaring bar Abel frem for Gud et
mye bedre offer en Kain, ved den gav Gud han det vitnesbyrdet at han var
rettferdig. Amen. Jeg håper dere ser det. Ser hvor vi lever? Ser tiden?
Så, apostelen Johannes forteller oss at tro er den seieren. Og siden tro er en
åpenbaring av Guds vilje, da vil Guds Åpenbaring være vår seier. Og så forteller
Johannes oss: 5 Hvem er den som seirer over verden, om ikke den som tror at
Jesus er Guds Sønn?
6 Han er den som kom ved vann og blod - Jesus Kristus. Ikke bare i vann, men i
vann og blod. Og Ånden er den som vitner, for Ånden er sannheten. Vel, la
oss innse at det finnes bare én Ånden. Og det er Guds Ånd

7 For det er tre som vitner i himmelen: Faderen, Ordet og Den Hellige Ånd.
Og disse tre er ett.
8 Og det er tre som vitner på jorden: Ånden, vannet og blodet. Og disse tre er i
den ene.
Vel, Johannes sa en sannhet i disse to siste versene, og vi kunne forkynne flere
prekener om dette, men vi har bare ikke tid denne formiddagen til å komme inn
på dette. Så bare les det sakte, og du vil forstå hva han forteller deg her. Men
dette knytter seg perfekt inn i Guddommen.
9 Hvis vi tar imot vitnesbyrdet fra mennesker, er Guds vitnesbyrd større. For
dette er Guds vitnesbyrd, det som Han har vitnet om Sin Sønn.
Så John kommer nå til å fortelle oss hva Guds vitnesbyrd er. Og så sier han
videre:
10 Den som tror i Guds Sønn, har (gir et ekko av) vitnesbyrdet inni seg
selv. Den som ikke tror Gud, har gjort Ham til en løgner, fordi han ikke har
trodd det vitnesbyrdet som Gud har vitnet om Sin Sønn.
Vel, han forteller oss at Guds vitnesbyrd angår Hans Egen Sønn, og
vitnesbyrdet er det som blir identifisert med dette som Gud ga oss om sin Sønn.
Og så, i vers 11 forteller han oss hva dette vitnesbyrdet er, det som Gud ga om
Sin sønn. Og det vitnesbyrdet er det Evige Livet, det som var i Hans Sønn. Og
Han sier: «Dette er vitnesbyrdet, et evig liv."
11 Og dette er vitnesbyrdet: At Gud har gitt oss evig liv, og dette livet er i
Hans Sønn.
Vel, han er ikke ferdig ennå, så la oss lese videre. Fordi det neste han vil fortelle
deg, er hvordan du vet at du har Evig Liv.
12 Den som har (gir ekko av) Sønnen, har (gir ekko av) livet. Den som ikke
har (ikke gir ekko av) Guds Sønn, har ikke (gir ikke ekko av) livet.
Så han forteller oss her hva evig liv inni oss, er. Han sier at det er å gi et ekko
av det Livet som var i Hans Sønn. Og så forteller han oss hvordan vi vil vite at vi
har Evig Liv, og virkelig er blitt født på ny.
13 Dette har jeg skrevet til dere som tror på Guds Sønns navn, for at dere
skal vite at dere har evig liv,

Altså, han skrev disse tingene for at vi skulle kunne vite og forstå om vi har Evig
Liv, eller ikke.
13 og for at dere skal fortsette å tro på Guds Sønns navn.
14 Og dette er den frimodigheten vi har overfor Ham, at om vi ber om noe
etter Hans vilje, så hører Han på oss.
15 Og hvis vi vet at Han hører på oss, uansett hva vi ber om, da vet vi også at
vi har fått oppfylt de bønnene vi har bedt til Ham.
Vel, apostelen Paulus forteller oss hva Gud krever at vi skal leve av, i
Romerne 1:17 For i evangeliet blir Guds rettferdighet åpenbart av tro til tro,
som det står skrevet: Den rettferdige skal leve av tro.
Og glem aldri dette. Broder Branham lærte oss at "Tro er en åpenbaring." Den
rettferdige skal leve av Åpenbaring.
Romerne 8:28 Og vi vet at alle ting virker sammen til det gode for dem som
elsker Gud, for dem som ifølge Hans (Guds) beslutning, er kalt.
29 For dem som Han (Gud) kjente på forhånd, dem har Han (Gud) også
forutbestemt til å bli likedannet med Sin Sønns bilde, for at Han (Jesus
Kristus, Guds Sønn) skulle være den førstefødte blant mange brødre.
Den eneste måten som du noensinne kan bli likedannet med bildet av Hans
Sønn, er hvis du har de samme egenskaper og karakteristikker som Han
hadde. Og det vil være å ha det samme åndelige DNA. Og for å ha det, må du
ha det samme sædlivet inni deg, det som var i Guds Sønn. Fordi loven om
reproduksjon, som Gud fastsatte i 1. Mosebok 1:11, forteller oss at "hver sæd
skal frembringe etter sitt slag, eller sin natur."
La oss lese videre, 30 Og dem som Han forut har bestemt, dem har Han også
kalt. Og dem Han har kalt, dem har Han også rettferdiggjort. Og dem Han
har rettferdiggjort, dem har Han også herliggjort.
(Derfor er dette allerede en avgjort avtale, det er allerede et avsluttet arbeid).
31 Hva skal vi da si til dette? Hvis Gud er for oss, hvem kan da være imot oss?
32 Han som ikke sparte Sin egen Sønn, men gav Ham for oss alle, hvordan skal
Han kunne annet enn å gi oss alle ting med Ham?
33 Hvem vil komme med anklage mot Guds utvalgte? Det er Gud som
rettferdiggjør.

34 Hvem er den som fordømmer? Det er Kristus som døde, ja, mer enn det,
som også er oppstått, som også sitter ved Guds høyre hånd, og som også går i
forbønn for oss.
35 Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel, press, forfølgelse,
hungersnød, nakenhet, fare eller sverd?
36 Som det står skrevet: For Din skyld blir vi drept hele dagen lang. Vi blir
regnet som slaktesauer.
37 Men i alt dette skal vi mer enn seire ved Ham som elsket oss.
38 For jeg er overbevist om at verken død eller liv, verken engler eller
myndigheter eller makter, verken det som er nå eller det som skal komme,
39 verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal være i stand til å
skille oss fra Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus, vår Herre.
Vel, Paulus sa: Det er Gud som rettferdiggjør. Så hvem vil Han
rettferdiggjøre? "De som Han på forhånd kjente! De som Han på forhånd
kjente, de har Han også forutbestemt." Vi snakker om Guds utvalgte sæd.
Paulus sa også i Romerne 1:17 For i evangeliet blir Guds rettferdighet
åpenbart fra tro til tro, fra Åpenbaring til Åpenbaring. For: Den rettferdige
skal leve av tro. (Av hva da? Av Åpenbaring.)
Nå skal jeg straks vise deg hvor viktig denne uttalelsen er, når det gjelder
rettferdighet, for det er det som vi ser på i dag. "Rettferdighet og
urettferdighet." Og dette er en av de største misforståelsene vi har i dette
Budskapet. De fleste lever fortsatt i en trelldom til sine egne oppfattede ideer om
hva rettferdighet er. Og de prøver å etablere sin egen rettferdighet ved det
som de kan produsere i seg selv.
Romerne 3:20 Intet kjød blir rettferdiggjort for Ham ved lovgjerninger.
Vi har allerede vist at det er Gud som rettferdiggjør. Og det som Paulus forteller
oss her, er at ingen gjerninger kan bringe frem vår rettferdiggjørelse.
Vi leste tidligere i vår tekst disse ordene av Jesus som sa at kjødet gagner
ingen ting. Og vi hører apostelen Paulus fortelle oss her at ingen gjerninger
etter loven kan rettferdiggjøre oss.
20 siden intet kjød blir rettferdiggjort for Ham ved lovgjerninger, for ved
loven kommer erkjennelse av synd.

Det som Paulus forteller oss her, er at loven, regelboken, moralkoden og
"Menighetsorden", dette kan bare gi deg en pekepinn til hva synd er, eller hva
vantro er. Men det kan aldri gjøre deg rettferdig.
Romerne 3:21 Men nå er Guds rettferdighet blitt manifestert uten noen lov,
den rettferdighet som er bevitnet av loven og profetene.
22 Det er Guds rettferdighet gjennom Jesu Kristi tro,
Og hva er Tro? Det er en åpenbaring. Så han taler om åpenbaringen av Jesus
Kristus. Det er dette som rettferdighet er. Det er den rette forståelsen, eller den
rette Åpenbaringen av Kristus.
22 Det er Guds rettferdighet gjennom Jesu Kristi Åpenbaring, til alle og
over alle som tror.
Og hvem er det som tror? Eller kan jeg si det på denne måten: Hvem er det som
er i stand til å tro? Her forteller Paulus oss at en Sann Rett forståelse kommer
bare fra Gud, gjennom å motta Jesu Kristi Åpenbaring. Og de eneste som kan
tro, er de som er blitt bestemt til å tro.
Apostlenes Gjerninger 13:48 Da hedningene hørte dette, ble de glade og æret
Herrens Ord. Og så mange som var bestemt til evig liv, trodde.
Romerne 4:1 Hva skal vi da si at vår far Abraham har oppnådd etter kjødet?
2 For dersom Abraham ble rettferdiggjort ved gjerninger, har han jo noe å
rose seg av, men ikke for Gud.
3 For hva sier nemlig Skriften? Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham
til rettferdighet. (til å ha en rett forståelse)
4 For den som arbeider blir ikke lønnen regnet som nåde, men som
fortjeneste.
5 Men den som ikke arbeider, men tror på Ham som rettferdiggjør den
ugudelige, ham blir hans tro (hans åpenbaring) tilregnet som rettferdighet,
(som en rett forståelse)
Det er derfor Jesus sa: "Gud er Ånd, og de som tilber ham, må tilbe ham i Ånd
og sannhet."
Du kan ikke adskille disse to: Ånd og Sannhet, fordi Jesus også sa: "Mine Ord
er Ånd og de er Sannhet." Og tilbedelse utenfor et stadfestet åpenbart Ord,
vil ikke være akseptabelt for Gud, det har det aldri vært.

Nå, religion gir mat til kjødet, fordi det er sanselig, og basert på sansene. Og
enhver tilbedelse som ikke er basert på "Ånd og Sannhet", vil alltid lene seg
mot de ytre tingene, "kjødets 5 sanser", eller mot de indre tingene, "åndens 5
sanser."
Bare se på jødedommen og katolisismen, de er fylt opp med tradisjoner som gir
mat til sansene. Farger, lukt, røkelse, bevegelser, nesten som en dans, som en
koreografi. Alt er for en forestilling. Men det åpenbarer ingenting fra hjertet. Og
det åpenbarer ingenting fra Gud.
Men ifølge skriften, som er Guds Eget Ord: Vi kan ikke tilbe med våre øyne,
og vi kan heller ikke tilbe med nesen, ved å lukte røkelse. Og vi kan heller
ikke tilbe med våre ører, ved å lytte til musikk. For Guds Ord forteller oss at
"kjødet gagner ingenting."
Jeg kunne avslutte talen her og nå, og forhåpentligvis ville du gå ut og ha lært
noe viktig til din vandring med Gud.
Men la oss fortsette og lære mer. Og likevel så har vi i dag kirker fra av alle
typer av kirkesamfunn, og selv blant Budskapskirkene, hvor noen har kor, noen
har orkestre, med flere medlemmer enn det som sitter i benkene, i mange kirker
i dag. Og de kirkene med mest musikk ser ut til å være de største av alle. Men
det betyr ingenting for Gud. Ikke én ting.
Hvis du ikke har et musikkprogram i kirken din, da vil du aldri tiltrekke deg folket.
Fordi folk vil ikke ha en Åpenbart Sannhet, som er Guds Ord Åpenbart. De
ønsker å mate de 5 sansene, fordi det er attraktivt. Akkurat som dette
offeralteret til Kain, fylt med farger og lukter av alle odører, som han satte frem
for Herren. Men Gud forkastet alt sammen. Og likevel, hva blir folk tiltrukket av?
Den nye "Gospelsangen". Vi lever i en tid når "kjødet" ser ut til å lede an i
tilbedelsen. Og likevel, er ikke dette forgjeves?
Johannes 4:23 Men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal
tilbe Faderen i Ånd og i sannhet. For Faderen søker dem som tilber Ham slik.
24 Gud er Ånd, og de som tilber Ham, må tilbe i Ånd og i sannhet.»
Hvis kjødet, i seg selv, "ikke gagner noen ting", da er det klart at vi ikke kan
tilbe Gud med noen av våre fem sanser. For de tilhører alle sammen dette
kjødet. Å tilbe med våre øyne gagner ingenting.

Og likevel, flertallet av verdens religioner, gjør nettopp det. De bruker øynene til
å tiltrekke seg folk til tilbedelse. De bygger store og vakre monumenter, store
katedraler, store kirker og store altere. Og de smykker disse altrene og deres
vegger med billedvev i vakre farger, og endog med fargede glassvinduer med
veggmalerier, som skildrer scener fra Evangeliet. Og alt dette er bare med den
ene hensikten å tilbe. Og ifølge Jesus og Paulus, de sier: "Det gagner
ingenting med Gud".
Du kan ikke tilbe med øynene dine, heller ikke med nesen din. Slik som
katolikkene og hinduistene, som vil brenne røkelse foran alteret, for å skape en
form for tilbedelse gjennom aroma. Den eneste aromaen som er til behag for
Gud, er "bønner fra Hans hellige." Og vi, som er dødelige, vi kan ikke lukte
dem.
Du kan ikke tilbe med dine øyne, heller ikke med din nese, gjennom å lukte
røkelse. Og vi kan heller ikke tilbe med våre ører, gjennom å lytte til musikk. For
"kjødet ganger ingenting. "
Paulus sa at det "gagner ingenting"!!! Og er det ikke interessant at denne
tørsten etter musikk har økt med den samme hastigheten som dette ropet fra de
karismatiske, og fra pinsevenner, de roper: "Bli fylt med Ånden." Men de vil ikke
ha Sannhetens Ord. Og det Ordet som de har, er blitt delt ut feil.
De tar ikke hele Ordet. For Jesus sa, i Johannes 4:23 de sanne tilbederne
skal tilbe Faderen i Ånd og i sannhet. For Faderen søker dem som tilber Ham
slik. Han sa ikke: i Ånden, alene, men i Ånd og Sannhet.
Romerne 4:6 Slik også David uttaler saligprisningen over det menneske som
Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger:
7 «Salige er de som har fått sine lovbrudd tilgitt, og som har fått sine synder
dekket over.
8 Salig er det menneske som Herren ikke tilregner synd.»
Det er en stor ting at Herren ikke engang tilregner det mot deg, det som du har
gjort galt. Så hvorfor vil dere hustruer tilregne deres ektemenn ting som de ikke
engang har gjort mot dere? Og når du gjør det, da tenker du ikke slik som Gud
tenker. Og derfor vil du ikke bli likedannet med bildet av den førstefødte sønnen,
Han som tok alle ting til Ordet. Han tok det aldri gjennom øynene i dette kjødet.

9 Gjelder nå denne saligprisningen bare de omskårne, eller gjelder den de
uomskårne også? Vi sier jo at troen ble tilregnet Abraham for rettferdighet.
Fikk du med deg dette? Han sa at Tro (åpenbaring) ble tilregnet for
rettferdighet. (en rett forståelse). Ikke noe som han gjorde i kjødet, ikke noe av
det ble medregnet for Gud. Men bare det som han trodde, ved åpenbaring.
Igjen, Paulus stiller dette spørsmålet: 10 Når ble den da tilregnet ham? Da
han var omskåret eller uomskåret? Ikke da han var omskåret, (ikke ved noen
handling av kjødet) men mens han var uomskåret. (Før han hadde gjort noen
ting i lydighet mot Gud)
11 Og han fikk omskjærelsens tegn som et segl på rettferdigheten (en rett
forståelse) av tro (åpenbaring), den som han hadde mens han ennå var
uomskåret, og slik skulle han bli far til alle disse som tror, av de uomskårne,
slik at rettferdigheten (en rett forståelse) kunne bli tilregnet dem også.
Her er nøkkelen, rett her i dette verset, Paulus sa: "slik at en rett forståelse
kunne bli tilregnet dem også". Legg merke til dette ordet "tilregnet", som
Paulus bruker her. Det kommer fra et gresk ord: "logizomai". Det uttales
{log-id'-zom-ahee}. Og rotordet, som du kan se, er "logos", og suffikset
"o-mai". Det betyr: "Å ta det i betraktning". Derfor, hele ordet satt sammen,
betyr: "Å tilregne noe", eller "Å ta det i betraktning," eller "Å sette noe inn
på en konto. Slik som at penger blir overført til kontoen din."
Derfor handler dette ordet om virkeligheten. Hvis jeg "logizomai", eller "tilregner
min bankkonto å inneholde 25 dollar", da har min bankkonto 25 dollar
innestående. Ellers vil jeg bedra meg selv. Derfor, Dette ordet "logizomai",
refererer til fakta, og ikke til antakelser.
Og dette ordet "logizomai", er det motsatte av det greske ordet, "Arne-omai",
som bokstavelig talt betyr: "Å nekte", eller: "Å ikke akseptere", eller: "Å
avvise", eller: "Å nekte å ta imot noe som en er blitt tilbudt".
Vi kan se dette i Matteus 10:33 Men den som fornekter Meg (Arne-omai) for
mennesker, ham skal også Jeg fornekte (Arne-omai) for Min Far som er i
himmelen.
Du skjønner, å fornekte Kristus, er det motsatte av å akseptere Ham. Og å
akseptere Ham, er å si det samme om Ham, som Faderen har sagt, slik som
Jesus påpeker i verset foran.

Matteus 10:32 Derfor, den som bekjenner Meg for mennesker, ham skal også
Jeg bekjenne for Min Far som er i himmelen.
Og dette ordet, bekjenne, er oversatt fra det greske ordet "Homo Logeo".
"Homo" betyr "det samme", og Logeo er Logos, som er Ordet.
Derfor, ordet homologeo, betyr: Å si det samme ordet.
Og Logos-logeo, betyr: Å akseptere det som Gud sier om deg, gjennom Sitt
Ord.
Ja vel, vi så på det som Paulus sa, at det er nøkkelen til Guds rettferdighet.
Han sa: slik at rettferdighet kan bli tilregnet dem også. Og vi så på dette
ordet, tilregnet, som Paulus brukte her.
13 Det var jo ikke ved loven (kjødets handlinger) løftet om å bli arving til
verden ble gitt til Abraham eller til ætten hans, men ved troens
(åpenbaringens) rettferdighet (rette forståelse).
14 For er det de som bygger på loven, som er arvinger, da blir troen
(åpenbaringen) uten innhold og løftet satt ut av kraft,
15 for det er jo slik at loven framkaller vrede. Men der hvor det ikke er noen lov,
der er det heller ingen overtredelse.
16 Derfor er løftet av tro (åpenbaring), for at det kunne være av nåde, slik
at løftet kunne stå fast for hele ætten, ikke bare for den som er av loven, men
også for den som er av Abrahams tro (åpenbaring). Han er far til oss alle,
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.
18 Da alt håp var ute, trodde han med håp, at han skulle bli far til mange
folkeslag, etter det som var sagt: «Slik skal din ætt bli.»
19 Han ble ikke svak i troen (åpenbaringen) og var ikke opptatt av sitt eget
legeme som allerede var dødt, siden han snart var hundre år. Heller ikke var
han opptatt av Saras døde morsliv.
20 Han tvilte ikke i vantro på Guds løfte, men han ble styrket i troen
(åpenbaringen) idet han gav Gud ære.
21 Og han var helt overbevist om at det Han (Gud) hadde lovt, det var Han
(Gud) også i stand til å gjøre,
22 Og derfor ble det regnet ham til rettferdighet.

Så hvorfor ble det tilregnet ham? På grunn av hans gjerninger? NEI! Fordi
han ganske enkelt tok Gud på Hans Ord. Han sa at pengene er i banken,
derfor er de der. Han sa at jeg allerede hadde blitt rettferdiggjort, derfor er jeg
det. Ikke at jeg gjør alle ting rett, at jeg aldri har gjort noe galt. Ikke at jeg lever
et fullstendig rettskaffent liv uten å fornærme noen i hele mitt liv. Nei, det er ikke
det! Men å bekjenne det som Gud allerede har sagt om deg, det er det hele,
det er nøkkelen. Å gi et ekko av Kristus, er å gi et ekko av Hans Liv.
Romerne 5:18 Altså, slik som fordømmelsen, ved den enes overtredelse, kom
til alle mennesker, slik blir det gjennom Den Enes rettferdighet, til livets
rettferdiggjørelse, til alle mennesker.
Romerne 9:28 Ordet skal fullføre og beskjære i rettferdighet, for Herren skal
raskt fullbyrde Sitt Ord på jorden.
Vet dere, vi bør stoppe her og kommentere dette. Han sa: Et kortvarig
arbeid. Og likevel er det ikke kjødets gjerninger, men en rett forståelse (en
klarhet i forståelse), som vil komme veldig raskt, og i en veldig kort og rask
tidsramme.
29 Og som Jesaja hadde sagt tidligere: «Hvis ikke Herren Sebaot hadde latt
en ætt bli tilbake for oss, ville vi ha blitt som Sodoma, og vi ville ha blitt lik
Gomorra.»
30 Hva skal vi da si? At hedningene som ikke søkte rettferdigheten (en rett
forståelse), mottok rettferdighet (en rett forståelse), men det er den
rettferdigheten (den rette forståelsen) som er av tro (av åpenbaring).
31 Men Israel som prøvde å etterfølge rettferdighetens lov (den lov som er av
en rett forståelse), har ikke kommet frem til rettferdighetens lov.
32 Hvorfor? Fordi etterfølgelsen ikke var ut fra tro (åpenbaring), men ut fra
lovgjerninger. For de snublet over snublesteinen.
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.
La oss nå gå til Romerne 10:1 Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud
for Israel, er at de må bli frelst.
2 For jeg kan bevitne at de har nidkjærhet for Gud, men ikke med rett
forståelse.
3 Fordi de er uvitende om Guds rettferdighet (Guds rette forståelse) og søker
å sette opp sin egen rettferdighet (egen rette forståelse), så har de ikke
underordnet seg Guds rettferdighet (Guds rette forståelse).

Så Israel trodde at de hadde forstått alt sammen, og de trodde at Guds rette
forståelse kom gjennom deres harde innsats som de gjorde i sin
kjødelig-bestemte tilbedelse med røkelse og musikk, og å holde tradisjoner. Og
det som de hadde trodd var riktig, viste seg å være helt feil.
4 For Kristus er det endelige målet for loven, til rettferdighet (en rett forståelse)
for hver den som tror.
5 For Moses skriver om den rettferdighet (den rette forståelsen) som er av
loven: «Det mennesket som gjør disse ting, skal leve ved dem.»
6 Men rettferdigheten (en rett forståelse) av tro (av åpenbaring) taler på
denne måten: Si ikke i ditt hjerte: Hvem skal stige opp til himmelen? - det vil si
for å hente Kristus ned 7 eller: Hvem skal fare ned i avgrunnen? - det vil si for å hente Kristus opp fra
de døde.
8 Men hva sier rettferdigheten av tro? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt
hjerte, - det er troens (åpenbaringens) ord, dette som vi forkynner.
9 For dersom du bekjenner (sier det samme, som er å gi et ekko av det) i din
munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist Ham fra de
døde, da skal du bli frelst.
10 For hjertet tror til rettferdighet (en rett forståelse), og munnen bekjenner
(sier det samme, gir et ekko av det) til frelse.
11 Skriften sier nemlig: Hver den som tror på Ham, skal ikke bli gjort til
skamme.
I disse første elleve versene hører vi Paulus som taler om et folk som har Iver,
men han sier, det er ikke ifølge kunnskap. Så klargjør han hvilken kunnskap
deres iver er uvitende om. Han fortsetter med å si: De er uvitende om Guds
rette forståelse. De søker å sette opp sin egen rette forståelse.
Nå, dette ordet rettferdighet, er et gammelt engelsk ord som faktisk betyr en
rett forståelse. Og fordi de forkaster Guds rette forståelse, eller Guds vei, da
har de bare en ting igjen å gjøre, og det er å akseptere sin egen rette forståelse
som den rette veien. Og dermed går de feil.
Menighetstidsboken, 355-4, 4 Laodikea Menighetstid «Vær derfor nidkjær
og omvend deg!» Denne falske menigheten har nidkjærhet. Vær du sikker.
Hennes nidkjærhet har bokstavelig talt vært den samme som jødenes.

Johannes 2,17 Nidkjærheten for Ditt hus har fortært Meg. Men det er feil
type nidkjærhet. Den er for et bygg, til for deres egen tempelbygning. Den
er for deres egne trosbekjennelser, dogmer, organisasjoner og deres egen
rettferdighet. De har satt bort Ordet til fordel for sine egne idéer. De avsatte
Den Hellige Ånd og gjorde menn til ledere. De har lagt til side Evig Liv, som
en Person, og gjort det om til gode gjerninger, eller endog til en
kirketilslutning i stedet for gode gjerninger.
Men Gud krever en annen nidkjærhet. Det er nidkjærheten til å rope: «JEG
HAR TATT FEIL.» Hvem vil si at han tar feil? Hva er det alle disse
kirkesamfunnene er basert på?
Nå, de kan ikke ALLE ha rett. Faktisk, IKKE ÈN av dem har rett. De er
hvitkalkede graver fulle av døde bein. De har ikke noe liv. De har ingen
stadfestelse. Gud har aldri tilkjennegitt Seg Selv i noen organisasjon. De sier at
de har rett fordi det er de som sier det. Men å si det, gjør det ikke rett. De
trenger det stadfestede «Så sier Herren» fra Gud, og de har det ikke.
Ordspråket 14:12 Det er en vei som synes rett for en mann, men enden på det
er dødens veier.
Så vi ser at mennesket, hvis det er overlatt til seg selv, vil velge feil vei hver
gang. Det er derfor Gud går i forbønn på vegne av De Utvalgte.
Salme 1:1 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 (de med en rett forståelse, deres) vei
(livsførsel, livsløp), men de ugudeliges vei (livsførsel, livsløp) fører til
undergang.
Derfor ser vi at Herren virker aktivt i den rettferdiges Liv, eller i en rett
forståelse, for å sikre at de med en rett forståelse, forstår Guds Sanne
Åpenbaring og avdekking. Med andre ord: Gud har en hensikt i Sitt hjerte, å
sørge for at Hans Egne barn kjenner Ham. Det høres ut som en ekte far, ikke
sant? Men med de ugudelig er det ikke slik. Legg merke til hva som blir sagt om

de ugudelige: Men de ugudeliges vei (livsløp, livsgang) skal gå til grunne (abad
= gå tapt, villfaren, oppgi (noe som tapt)
Så vi ser at Herren aktivt deltar i de Rettferdiges Liv. Filipperne 2:13 For det
er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre det som er til Hans velbehag.
Og det som Han gjør under dette livets løp, er å gjøre Seg Selv kjent for de med
en rett forståelse. Men de ugudelige, de blir overlatt til seg selv, og dermed vil
de ganske sikkert gå til grunne.
Paulus sa: Romerne 10:3 Fordi de er uvitende om Guds rettferdighet (rette
forståelse), og søker å sette opp sin egen rettferdighet (rette forståelse), da
har de ikke underordnet seg Guds rettferdighet.
Legg merke til at disse ikke underordnet seg Guds rette forståelse. Og derfor
prøver de å etablere sin egen tenkning til å være den beste veien å gå. Og de
forstår ikke at når de gjør det, da avskjærer de seg selv bort fra Guds Liv, som
er i Hans Ord.
2. Korinterbrev 3:12 Da vi altså har et slikt håp, taler vi med stor frimodighet.
13 Vi gjør ikke som Moses, som la et dekke over ansiktet sitt, slik at Israels barn
ikke skulle se slutten på det som forsvant.
14 Men deres sinn ble forherdet. For til denne dag blir den samme tildekning
liggende over lesingen av den gamle pakt, for at det ikke skal bli åpenbart, det
som i Kristus er blitt avskaffet.
Før vi går videre, vil jeg bare si at broder Branham lærte oss at tildekningen
som Paulus taler om her, er en tildekning av tradisjoner og trosbekjennelser.
64-0614M Avdekking av Gud 117. Nå, og én gang, dersom en mann gikk
gjennom det forhenget, døde han øyeblikkelig. Nå er det død å ikke gå
gjennom Det! Amen. Hvis du ikke klarer å bryte tradisjonsforhenget, bryte
gjennom denominasjonsmuren, for å se Gud i Sin kraft, da er det død. En gang
var det død å gå inn, nå er det død å bli utenfor. Hele Nådestolen står klart
synlig, hvem som helst kan se Den, forhenget er revet i stykker. Ære være Gud!
Hele nådestolen kommer åpenlyst fram.
118 Hvordan Gud kunne ha barmhjertighet med usle syndere som oss, da Han
skjulte Seg Selv, var et mysterium. Og nå er Det fullt synlig, eller rett foran
øynene, åpenbart ved Hans Ord. Det er alltid Ordet, hele tiden, det er Gud.
Det er Ordet som åpner det opp. Hvis de menneskene hadde kjent Guds Ord
den dagen da Jesus døde, ville de ha sett Nådestolen, de ville ha sett
Hvem Han var.

119 Hvem var Det da? Hvorfor ble forhenget revet i stykker?” Husk, det var død
å gå inn i Det. Ingen kunne se Det. Moses så Det i en form, Det var en virvel …
det var en—en Manns rygg. Vel, her er Det, en blødende rygg, den samme
Mannen! Hva var Det? Gud ønsket å vise dem Nådestolen. Gud ønsket å
vise Hvem Han var. Derfor ble forhenget i templet, revet av Guds hånd,
ovenfra, fra øverst til nederst, og viste Gud klart og tydelig. Det var Jesus
Kristus som hang på korset, Nådestolen. Og hva var det? Folket var for blinde
til å se Det.
120 Nå har det gjentatt seg igjen.
Du skjønner, det måtte være i denne Laodikea menighetstid (Åpenbaringen
3:14-20) hvor folket ble ordinert til å være blinde igjen, akkurat som de var i
Kristi alfa-tjeneste. Og det fikk alfa til å gjenta seg i Omega.
64-0614M Avdekking av Gud 120. Nå har det gjentatt seg igjen, tradisjonene
deres! Hvordan ... Så, på Pinsefestens Dag, Ordet kom, og var i en form av
Guds Sønn. Og de begynte å organisere det i Nikea, Rom. Og, før du visste
ordet av det, ble de metodist, baptist, presbyterianer, pinsevenner og så videre.
Det er organisert tradisjon inntil en mann ikke vet hvor han står. Men, ære være
Gud, Han lovet i de siste dager hva Han ville gjøre. Han ville vise Sitt Ord rett
foran øynene, åpent foran oss igjen, ser dere, åpne Det opp.
121 Om de bare hadde kjent Ordet, ville de skjønt Hvem Jesus var. Hvis en
mann bare kjente Guds Ord, ville han skjønt hvilken tid vi lever i og hva
som skjer. De bare nekter å lytte til det Ordet. Tradisjonene deres! Hva fikk
jødene til å se det? Hva? Så ut som de faktisk kunne ha sett, fordi det var åpnet
opp. Det var åpnet opp for en hensikt.
64-0614M Avdekking av Gud 122. Hva er dette vekkelsesmøtet for nå?
Hvordan kan det bli vellykket? Hvordan kan det bli velsignet. Jeg bryr meg ikke
om hvor mange etterlignere det har, eller noe annet, det … Da Moses gikk ut,
var det en blandet forsamling som gikk med ham. Men hvorfor skjedde det? Det
var Jehova Selv som tok dekket bort fra Gud, for å vise forskjellen mellom
rett og galt. Hvilken er, metodist, baptist, presbyterianer, eller hvem har rett?
Guds Ord er rett! “La ethvert menneskes ord være løgn, og Mine være
Sannhet.” Gud trenger ingen tolk. Han gir Sin Egen tydning. Han manifesterer
Det, og … det gir tydningen. Gud avdekker Seg Selv. Åh, du! Midt iblant oss,
ser vi Hans mektige hånd fortelle oss disse tingene, gjøre disse tingene.
123 Har noe om det i kveld, ser dere, om hvordan følge med på Guds hånd, hva
Den gjør, hvordan Den åpenbarer seg. Skjønner?

124 Og folk sier: “Åh, Det er tøv. Det der er fanatisme. Det er ingenting med
Det. Det er tøv. Det er Beelsebul. Det er en djevel. Det er spådom. Det er dette.”
Ser dere, det samme som de sa om Ham.
64-0614M Avdekking av Gud 125. Åh menighet, og hvis dette lydbåndet går
ut, kan dere ikke se, forkynnere av Evangeliet, hvor dere lever? Kan dere ikke
se tiden vi er i? Gud, viser Seg Selv, setter til side … Se, Han tok
tempelforhenget og rev det i stykker, slik at de kunne se Gud klart og tydelig, og
de var for blinde til å se Det. Og Han har gjort det samme i dag, lagt Sitt
Ord rett ut i forgrunnen, det Han lovet. Ethvert løfte i Ordet, ligger rett
foran oss, klart og tydelig!
126 Vet dere hva hedningemenigheten gjør? Det samme den jødiske
menigheten gjorde, for blinde til å se Det. Det er alt. Det vil være over hjertene
deres akkurat som det var på den tiden.
64-0614M Avdekking av Gud 127. Legg merke til det, det er død å holde seg
unna Det nå. Du må gå inn i Det gjennom dette forhenget, ellers vil du ikke.
Hvordan Gud kunne vise dem nåde, men husk hva det var, at Gud
manifesterer det som var bak forhenget. Se hva som var bak forhenget,
Ordet! Hva skjulte det? Ordet! Hva var det? Det var i arken. Det var Ordet som
forhenget skjulte. Skjønner? Og Jesus var det Ordet, og Han er det Ordet,
og forhenget av Hans kjød skjulte Det.
128 Og i dag skjuler tradisjonsforhenget Ordet igjen, som sier: “Det er ikke
slik.” Men Det er slik! Gud vitner om Det, og viser Seg fram så klart som solen,
foran alle, og de klarer ikke å se Det. Gud, vær oss nådig.
64-0614M Avdekking av Gud 129. Som forbilde, kom Moses fra Guds
Nærvær, med Guds Ord for den tidsalderen. Følg nå med, vi er nå i 2.
Mosebok 19. Ikke gå glipp av dette nå. 2. Mosebok 19, Moses kommer fra
Guds Nærvær, eller 20 og 21, 19:20 og 21. Moses kommer fra Guds Nærvær.
Han har vært i Ordet. Ordet har blitt skrevet. Og han, i Guds Nærvær, med
Ordet, han hadde Ordet for den tidsalderen. Det er et Ord for hver
tidsalder. Og Moses kom fram, ansiktet hans skinte så! Skjønner? Ordet var i
ham, klart for å bli manifestert, gitt ut til folket.
130 Det sanne Ord, Gud hadde skrevet Det, og Det var hos Moses. Legg
merke til, Det var hos Moses og var klart for å bli manifestert. Han var Ordet til
dem, han var det levende Ordet, skjult. Dekket seg selv, Moses måtte legge et
dekke over sitt eget ansikt. Hvorfor? Han var det Ordet. Amen. Inntil det Ordet
ble gjort kjent, måtte Moses dekke seg til. Amen! Ser dere Det? Hvor enn
Ordet er, er Det tildekket.

64-0614M Avdekking av Gud 131. Moses hadde Ordet. Nå, husk, etter at
Ordet var blitt manifestert, ble Moses til Moses igjen. Skjønner? Men mens
Ordet var i ham for å bli gitt ut, var han Gud; vel, han var ikke Moses
lenger. Han hadde Herrens Ord for den tidsalderen. Ingenting kunne røre
ham før det var over; hadde Ordet med seg. Så, derfor, da han kom, snudde
folket hodene sine; de kunne ikke forstå. De hadde blitt forandret. Han var en
annen person. Han kom med det Ordet. “Og han la et dekke”, sier Bibelen,
“over ansiktet sitt”, for han hadde Ordet. Og han var Ordet til dem.
64-0614M Avdekking av Gud 132. Hør nå her, hvis Moses … Å broder, dette
kommer til å bli en fornærmelse. Men hvis Moses … Som Paulus sa her i 2.
Korinterbrev, det 3. kapitlet. Hvis Moses måtte dekke til ansiktet sitt med
den slags Herlighet over seg … ser dere, fordi det var naturlig herlighet, det
var en naturlig lov. Og hvis Moses, som visste at den loven måtte forgå, men
Herligheten var så sterk at det forblindet folket, så de måtte legge et dekke
over ansiktet hans, hvor mye mer vil Det bli? Et åndelig forblindet folk!
Hmhmh. Den herligheten skulle svinne bort, men denne Herligheten vil ikke
svinne bort. Skjønner? Moses hadde de kjødelige lovene, fordømmelsen,
ingen nåde, ikke noe; den bare dømte deg. Men Denne vi taler om … Den
hadde ingen tilgivelse, den bare fortalte deg hva du var. Denne gir deg en vei
ut.
133 Og når Ordet blir avdekket, åh, du store, hva slags ansikt vil Det bli? Det
vil måtte være tildekket. Det må være tildekket. Legg nå merke til det. Så
Ånden er tildekket i et menneskelig tempel, ser dere, Han for å tale de
naturlige ordene med et naturlig dekke.
Nå går vi tilbake til Paulus igjen,
2. Korinterbrev 3:15 Men helt til denne dag ligger det en tildekkning over
deres hjerte når Moses blir opplest,
Med andre ord, Det er en blindhet i deres hjerte, eller rettere sagt, deres
forståelse har blitt formørket, slik Paulus straks vil fortelle oss.
16 men når de omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort. (Når tid da? Og hva
skal vende seg til Herren? Legg merke til at han taler om hjertet, som er
forståelsen. Så hva skjer da?) da blir dekket tatt bort. (Blindheten skal bli tatt
bort. )
Det er Åpenbaringen 3:18b og øyensalve til å salve øynene dine med, så du
kan se. Se hva da? 20 Se, Jeg står for døren og banker. Om noen hører Min

røst og åpner døren, da vil Jeg gå inn til ham og holde måltid med ham, og
han med Meg.
Menighetstidsboken 380-1 Sammenfatning av Tidsaldrene. Men fordi de er
fra feil sæd, altså har de en feil ånd som motiverer dem. Religiøse?
Du slette tid! De overgår de utvalgte i anstrengelser og nidkjærhet, men den
er ut fra Laodikea, ikke fra Kristus. For den ser etter store forsamlinger, store
programmer og oppsiktsvekkende tegn iblant seg. De forkynner Kristi
andre komme, men fornekter profetbudbærerens komme, selv om han i
kraft og tegn og sann åpenbaring overstråler dem alle. Å ja, denne falske
ånden som i de siste dager er så nær den ekte, den kan kun bli skjelnet
gjennom sin avvikelse fra Ordet, og hver gang den blir tatt i å være anti
Ordet, faller den tilbake på det ene argumentet som vi allerede har påvist å
være falskt: «Vi får resultater, gjør vi ikke? Vi må være av Gud.»
Menighetstidsboken 348-1 Laodikea Menighetstid. Gud sier de er nakne
så vel som blinde. Jeg kan ikke forestille meg noe så tragisk som en mann
som er blind og naken, og ikke vet om det. Det er bare én forklaring – han har
gått fra forstanden. Han lider allerede av alvorlig hukommelsestap. Hans
åndsevner er borte, åndelig hukommelsestap har satt inn. Hva annet kan
det bety? Kan det bety at Den Hellige Ånd har forlatt denne siste dagers
menighet? Kan det bety at menn har flyttet Gud ut av sine tanker i en slik grad
at det skjer slik det ble lagt frem i Romerne 1:28 Og ettersom de ikke brydde
seg om å holde fram Gud i kunnskap, overgav Gud dem til et udugelig sinn, så
de gjør de gjerninger som er usømmelig.
Det virker sannelig som om noe slikt har skjedd. Her er et folk som sier at de er
av Gud og kjenner Gud og har Hans Hellige Ånd, og likevel: De er nakne og
blinde og vet det ikke. De er ALLEREDE FORFØRT. DE HAR FEIL ÅND. DE
UTVALGTE KAN IKKE BLI FORFØRT, MEN DET ER INNLYSENDE AT
DISSE ANDRE ER DET. Dette er de som har blitt blinde fordi de avviste
Guds Ord. Dette er de som kledde seg nakne ved å forlate Guds omsorg og
beskyttelse og forsøkte å bygge sin egen frelsesvei, sitt eget Babels tårn
gjennom organisasjoner. Å, så henrivende og vakkert kledd de er i sine egne
øyne, da de dannet sine generalforsamlinger og sine konsiler og så videre. Men
nå avkler Gud alt sammen, og de er nakne, for disse organisasjonene har bare
ført dem inn i antikristens leir, inn i ugressåkeren, helt til de blir bundet og brent.
De er sannelig gjenstand for medlidenhet. Ja, du kan ha medlidenhet med dem,
advare dem, bønnfalle dem, og likevel går de sin vei hodestups ut i
ødeleggelse, mens de rasende avviser ethvert forsøk på å redde dem som en
rykende brann revet ut fra ilden. De er sannelig ynkelige, og likevel vet de det

ikke. Harde og uten håp, setter de sin ære i det som egentlig er deres vanære.
De trosser Ordet, men en dag skal de bli dømt ved det og betale prisen for disse
fryktinngytende anklager.
2 Korinterbrev 4:3 Men hvis også vårt evangelium er tildekket, så er det
blitt skjult i dem som går fortapt, (Det er Salme 1 igjen)
4 i de vantro, de som har fått sine tanker forblindet av denne tidsalders gud,
for at ikke lyset fra herlighetens evangelium om Kristus, som er Guds bilde, skal
skinne for dem.
5 For vi forkynner nemlig ikke oss selv, men Kristus Jesus, Herren. Men vi
selv er deres tjenere for Jesu skyld.
6 For Han, Gud, som bød lyset å skinne ut fra mørket, har latt det skinne i
våre hjerter, for å la lyset fra kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi
åsyn skinne fram. (prosopon = person eller nærvær, dvs. Jesu Kristi
personlige nærvær.)
7 Men vi har denne skatten i jordiske kar, for at den veldige kraften skal være
av Gud og ikke av oss.
Derfor, vi skulle være i stand til å se at Gud har kommet med den hensikt å la
Sitt Lys skinne over de utvalgtes sinn, som Han kaller Sine Rettferdige. Og ved
at lyset fra Hans Strålende Nærvær skinner på Hans Rettferdige, det får Hans
Rettferdige til å bli forvandlet fra herlighet til herlighet og fra bilde til bilde. Det er
2. Korinterbrev 3:18 Men alle vi som med utildekket ansikt (et avdekket
ansikt, et som ikke har noen tradisjoner eller trosbekjennelser) ser Herrens
herlighet som i et speil (speiling i Ordet), blir forvandlet til det samme bilde
fra herlighet til herlighet, slik som av Herrens Ånd.
Med andre ord, når vi plukker opp Guds Ord, denne Bibelen, og ser på den, da
ser vi ikke lenger oss selv, men vi ser Kristus, og når vi ser Ham, jo lenger vi ser
på Ham, dess mer blir vi forvandlet til å bli lik Ham.
1. Johannes 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. Derfor, gjennom å se Ham slik som Han virkelig er, så blir
vi forvandlet til å bli lik Ham
La oss be ...

