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Amos 8:11 Se, dager kommer, sier Herren Herren, da jeg sender hunger i landet, ikke
hunger etter brød og ikke tørst etter vann, men etter å høre Herrens ord.
Denne formiddagen vil jeg gjerne tale igjen om et emne som vi talte over den
10.04.2022. Dette vil være del 2 av Åpenbaringens Kraft. Så vi gjør dette mens vi
fortsetter å gå igjennom broder Branhams tanker fra Satans Eden.
Det er så mye i denne talen, slik vi allerede har sett komme frem fra bare ett lite avsnitt.
Og derfor, akkurat som den shunamittiske kvinnens oljekrus, som aldri ble tørt i løpet av
tiden for hungersnøden, på Elias sin tid, slik har Gud lovet å gi oss Sin Åndelige Mat i
Rett Tid, gjennom denne endetidens verdensvide hungersnød for Guds Ord, som vi
nettopp leste i profetien fra Amos 8.
Dette Budskapet har på nytt presentert for oss dette "oljenkruset" som Elias hadde bedt
over, fremfor den shunamittiske kvinnen. Og bare ett lite avsnitt alene, det er lik den ene
delen som hun hadde tilbake. Og den ble mangfoldiggjort til å vare gjennom hele tørken.
Broder Branham sa i talen: 65-1127B Prøve Å Gjøre Gud En Tjeneste Uten At Det Er
Guds Vilje 212 Men Elias for denne tiden, er Herren Jesus Kristus. Han skal komme,
ifølge Matteus det 17. … Lukas 17:30. Menneskesønnen skal åpenbare Seg iblant
Sitt folk. Ikke en mann, Gud! Men det vil komme gjennom en profet. Nå, Han hadde
aldri to hoved-profeter på samme tid, aldri, i verden. Skjønner?
Så vår Elias, i denne tiden, som er Herren Jesus Kristus, har tilveiebrakt olje til oss for
hele denne siste delen av Ropet. Og det vil føre oss opp til tiden for en oppstandelse,
hvor dette Ropet, blir til Røsten, og den beveger oss inn i tiden for oppstandelsen. Det
samme Ordet. Den samme Herre Jesus Kristus. Den samme Gud, Det samme Ropet.
Altså, det samme Ordet, bare tilpasset tiden for oppstandelsen.
Så la oss begynne denne formiddagen med å lese fra broder Branhams preken, Satans
Eden, hvor han sa:
65-0829 Satans Eden 31. Det har funnet sted og skjer nå, at satan etablerer sitt rike
på jorden. Det er nøyaktig derfor han gjør det
Og ikke for å gi deg politikk, men apostelen Paulus fortalte oss i Efeserne 5:13 det som
er åpenbart (manifestert), er lys. "
Efeserne 5:11 Og ta ikke del i mørkets ufruktbare gjerninger, men avslør dem heller!
12 For selv bare å tale om det de gjør i det skjulte, er en skam.
13 Men alt som blir refset, blir åpenbart (manifestert) av lyset, alt det som er åpenbart
(manifestert), er lys.

14 Derfor sier Han: «Våkn opp, du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse
for deg.»
15 Se derfor til at dere vandrer på en rett måte, ikke som uvise, men som vise,
16 så dere kjøper den lagelige tid, for dagene er onde.
17 Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje!
Derfor, vi må ha lys for å forstå mørket. Apostelen Paulus sa i
Romerne 13:12 Natten er snart forbi, og dagen er nær. La oss derfor legge av mørkets
gjerninger, og la oss ta på oss lysets våpen.
Derfor, lyset avslører, ikke bare det som gjemmer seg i mørket, men lys vil også, ved å
avsløre hva som er i mørket, styrke oss, som rustning, for å kunne håndtere det som er i
mørket.
Så broder Branham sier: 31. Det har funnet sted og skjer nå, at satan etablerer sitt rike
på jorden. Det er nøyaktig derfor han gjør det, ...
La oss derfor bare se kort på hvordan, og hvem Satan etablerer sitt rike på jorden
gjennom. For han ønsker å etablere sitt eget rike på jorden gjennom ...
32 som en forretningsmann, som ikke er en kristen. Og han vil ta alle mulige midler i
bruk, for å få deg til å se noe på en gal måte.
Hvis han har en—en hensikt og en personlig fortjeneste av å få deg til å gjøre det,
få deg til å se det på den måten, vil han vise deg alt han kan, og holde deg unna
sannheten om det, fordi han tenker bare på seg selv. Uansett hvor mye han lyver og
svindler og den slags, har han personlig utbytte.
Derfor, ikke for å avvike fra den åndelige forståelsen som broder Branham bringer ut,
fordi vi vil komme til det om noen få minutter, men Satan etablerer sitt rike gjennom sine
barn. Så hvem er da hans barn?
Vel, svaret har vært der ute i alle fall gjennom de siste 30-40 årene. Og hvis du liker å
utforske, bare undersøk blodlinjene til den såkalte eliten, de familiene i verden som
deltar på de årlige Bilderberg-møtene for å plotte ut deres neste skritt for å styrke
etableringen av Satans Eden.
Utforsk familier som Rothchilds, Rockefellers, dronningen av England, dronningen av
Danmark, Bush-familien og til og med Dr. Fauci, Bill Gates og en hel rekke mennesker
som presser på for en ny verdensorden. Det er bare den jødiske siden av stammen,
dere vet, jødene som eier avisene. Og ta så et dypdykk inn i Vatikanet milliarder, og du
vil da se begge sider av bildet.
Men denne formiddagen vil vi ikke fordype oss mer i det. Men om Herren vil, kan vi gjøre
det en dag, eller når oppstandelsestjenesten beveger oss inn i Røsten. Kanskje vil
broder Branham, på den tiden, forkynne slangens spor. Han var på vei tilbake for å

forkynne om det i Jeffersonville, da han ble drept av en beruset katolsk gutt i en svært
tragisk bilulykke.
Så han fortsetter : "Og det er derfor Satan har gjort dette. Og han har arbeidet gjennom
tjenesten for å gjøre det, slik Gud lovet at han ville gjøre."
Så, vi har ikke bare de jødiske bankdirektører og Wallstreet-jødene, som eier avisene,
men vi har også Den katolske kirken, som har samlet opp verdens gull de siste 1600
årene.
Og selvfølgelig, hun er Skjøgen i Åpenbaringen 17, og hennes skjøgedøtre er disse
kirkesamfunn og prestetjenester som motsetter seg dette Ropet, at Gud Selv kom ned
med det som avslører dem, ved Sitt store Lys.
Broder Branham sa i talen 65-0822m Kristus Er Åpenbart I Sitt Eget Ord 159. I
Laodikea sin tidsalder, da var folket (hva?) “Nakne”. Er de det? "Blinde." Hva godt vil Lys
gjøre for en blind mann?
Og selvfølgelig: Lys representerer Guds Ord manifestert. Når Ordet blir manifestert,
det er hva broder Branham kalte: "Lys over Ordet."
63-1229M En Mann Som Kan Slå På Lyset 74. Så liv er bare der ved at Guds Ord
blir manifestert. Liv kommer bare gjennom Guds Ord som blir manifestert. Så
lenge som det bare er i Boken, som dette, da kan det fremdeles bli stilt
spørsmålstegn ved det. Men når det blir manifestert, da ser dere frukten av hva
Det talte om, manifestert. Da er det et Lys på Ordet. Ser dere? Det er det som
bringer det ... Ordet sa det, og når det skjer, da er det Liv i Lys, Lys som bringer
Liv. Lys bringer Liv.
75 Planter du hveten her ute, den vil ... Legger du den i en kjeller, tildekker den
fullstendig, og da vil den aldri bringe frem noen ting, fordi den kan ikke; det er ikke noe
lys der. Men så snart lys treffer den, da vil den bringe frem liv, hvis det er et
spiredyktig frø.
Det er på den samme måten med Ordet. Se, Ordet er Gud. Og når Lyset treffer det,
da bringer det Ordet til liv igjen. Slik har det vært i alle tidsaldre.
Hvis den blinde leder de blinde, faller ikke da alle sammen i grøfta? Naken, blind, og de
vet det ikke. Selv deres mentale evner er borte, deres åndelige evner for en
mental, en åndelig forståelse. Skjønner? Oppfarende, oppblåste, elsker nytelser
høyere enn Gud, uforsonlige, ubeherskede, voldsomme, og forakter de som er
gode, og har en form for gudsfrykt, men fornekter kraften i det.
Vel, den 10. april, da vi begynte denne miniserien, gikk vi gjennom Hebreerne 11, som
er kjent som Bibelens troskapittelse. Og i vår gjennomgang av dette kapitlet, så vi veldig
nøye på hvert vers, og vi noterte oss de forskjellige egenskapene til tro, eller troens
kraft, som er åpenbaringens kraft. Og vi listet dem opp slik at vi kunne se at
Åpenbaringens kraft ikke bare er begrenset til å gi oss åndelig syn, men det er den
samme kraften som skapte universet. Og som vi allerede har sett, at denne øyensalven

skal gjenopprette vårt syn, og det er en salvende olje. Og denne salvende oljen er i ferd
med å gi syn. Og den vil også helliggjøre og gjøre Den troende hellig. For vår
rettferdighet er bare skitne filler, men vi er Guds rettferdighet, gjort på den måten ved
Åpenbaringens Kraft.
Jeg vil gjerne gjennomgå Hebreerne 11, hele kapitlet igjen. Men vi har ikke tid til å gå
gjennom alt og holde prekenen innenfor en time. Så vi bare går tilbake og gjennomgår
all den kraft som er forbundet med Tro, som er en Åpenbaring.
Vi fant også ut at Budskapet, som er Ropet, er Jesu Kristi Åpenbaring, og det har
kommet frem som et verk av Tro med Kraft.
2. Tessalonikerbrev 1:7 Og til dere som er plaget, gir Han hvile sammen med oss, i
Herren Jesu åpenbaring fra himmelen sammen med Sine mektige engler.
8 I en flammende ild gir Han straff over dem som ikke kjenner Gud, og over dem som
ikke var lydig mot vår Herre Jesu Kristi evangelium.
9 De skal bli straffet med undergang, evig borte fra Herrens åsyn, og borte fra Hans
krafts herlighet,
Legg merke til hva han sier om dem som ikke var lydig mot evangeliet skal bli isolert bort
fra Hans krafts herlighet, som er Hans krafts ord. Eller Hans Ord gjort til kraft.
Og selvfølgelig, evangeliet er Guds Ord, er Guds kraft, slik apostelen Paulus forsikret
oss om i:
Romerne 1:16 For jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det er nemlig en
Guds kraft til frelse for hver den som tror, for jøde først og så for greker.
17 For i evangeliet blir Guds rettferdighet åpenbart fra tro til tro, (fra åpenbaring til
åpenbaring) som det står skrevet: Den rettferdige skal leve av tro.
(ved åpenbaring), for tro er en åpenbaring, noe som blir åpenbart for oss.
65-1204 Bortrykkelsen 65. Men, for Menigheten, Bruden, Bortrykkelsen er en
åpenbaring for Henne. Det er åpenbart for Henne, at 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.
66. Tro er en åpenbaring. Tro er noe som er blitt åpenbart for deg, som det var for
Abraham, som kunne kalle alt som var i motsetning til det som hadde blitt åpenbart for
ham, som om det ikke var slik. Nå, tro, det er hva tro er, det er åpenbaringen fra Gud.
Menigheten er bygd på en åpenbaring, det hele og fulle Legemet.
Og som vi viste i forrige uke, at Tro, Åpenbaring er Guds Ord gjort til kraft. Manifestert.
Og apostelen Paulus sa i Romerne 1:18 For Guds vrede blir nemlig åpenbart fra
himmelen (og Herren kommer ned fra himmelen med et Rop, så vreden må bli åpenbart
i Ropet.) For Guds vrede blir nemlig åpenbart fra himmelen over all ugudelighet og

all urettferdighet hos menneskene, de som holder nede sannheten i urettferdighet (en
urett forståelse).
Med andre ord holder, de holder fast på en feil forståelse av Guds Sannhet. Og hvem
fikk dem til å tro på den løgnen? Satan gjorde det gjennom sine tjenere.
Se nå, de kunne ikke sette igang dyrets merke uten en falsk prestetjeneste, for å
forberede folkets sinn for det. Og de kunne ikke ha startet med å injisere 80% av
menneskeheten uten at prekestolene også presset for det. Fordi, hvis prekestolene ikke
hadde vært medskyldige, og istedet hadde hatt en unison uttalelse imot det. Da ville det
ikke ha vært så vellykket som det var. Men prekestolene talte ikke imot det, og det var
faktisk de som oppmuntret folket til å adlyde denne planen for et Satans Eden, til å gjøre
alle mennesker til en hybrid igjen.
Romerne 1:21 For selv om de kjente Gud, (de girnosko Gud, de kjente Ham ved
erfaring, da de så Gud i aksjon, slik Israel gjorde, som David sa i Salme 103: Han
gjorde kjent sine veier for Moses, Sine handlinger for Israels barn.)
Altså, fordi de hadde kjent Gud gjennom erfaring, ved å se på legedommen under Hans
vinger, som ble gjort foran millioner av mennesker over hele verden, 22 men de ga Ham
ikke ære
De aksepterte ikke Guds herlighet, Hans doxa, Hans meninger, verdier og
bedømmelser, som kom gjennom Hans Budskap, og de aksepterte ikke Budskapet til å
være Guds Budskap) 22 eller takk, som Gud.
Gud kom med helbredelse under sine vinger for legemet, og et Budskap for å
gjenopprette deres hjerter tilbake til Hans Ord, som var en helbredelse for deres sjel. Og
de var ikke takknemlige.) men de ble tomme i sine tanker, og deres uforstandige hjerte
ble formørket (det ordet er "dialog"-ismos. Og dialogismos betyr: i deres dialog. Og det
betyr at de ble tomme i sine diskusjoner,).
Med andre ord: Apostelen Paulus sier at i deres diskusjon om Budskapet, de sa at
Budskapet ikke kan være fra Gud, fordi det strider imot det som vi er blitt undervist i
hundrevis av år, til å være sannhet. Så de avviste det. Og de sa: "Da Gud kom ned og
manifesterte helbredelse for oss og til og med i oss, da trodde vi at han som ble brukt av
Gud til å gjøre det, at han var sendt fra Gud.
Men da han begynte å forkynne lære, som betyr å undervise Guds Budskap, som er det
Ropet som Gud hadde åpenbart for ham, og han begynte igjen å forkynne for folket. Da,
i deres diskusjoner, i deres dialog, sa de: "Vi kan akseptere miraklene og helbredelsen
til å være fra Gud, men vi kan ikke akseptere det Ordet som han forkynner, fordi det er i
strid med det som vårt kirkesamfunn lærer".
Så de sa i sin dialog: "Gud var med ham da han kom og helbredet de syke. Men da
han begynte å undervise sin lære", da må Gud ha forlatt ham. Fordi det han lærte, var

bare for mye i strid med hva de trodde at de visste. Og da vendte de seg imot ham, og
de sa at det ikke kunne være fra Gud.
22 Mens de gjorde krav på å være vise, ble de bare dåraktige,
Og da ønsket de Satans Eden velkommen inn i stedet for Guds Bortrykkelse. Og i 1956
avviste denne nasjonen og verden Guds Budskap, som var det Ropet som Gud kom
ned for å erklære. Og hvis du ønsker å undersøke det, bare se hva som skjedde i denne
nasjonen etter 1956.
Kirkens oppmøte nådde sitt høydepunkt i 1957 og har stadig gått ned siden den gang. I
2021 nådde det sin historiske lavmål.
Amerikansk kirkeoppmøte når sitt historiske lavmål, sier en Gallup-undersøkelse
Av Hannah Frishberg Mars 30, 2021
For første gang på 80 år har Gallup funnet ut at mindre enn halvparten av amerikanske
voksne, tilhører en kirke, synagoge eller moské. «Amerikanernes medlemskap i gudshus
fortsatte å synke i fjor, og falt for første gang under 50 % i Gallups 80 år lange trend»,
rapporterte Gallup i et mandagsinnlegg.
Det amerikanske kirkemedlemskapet var på 73 % da Gallup først målte det i 1937.
Medlemstallene falt til 50% innen 2018, og i fjor falt til 47%.
Nedgangen i medlemskap skyldes ikke bare en nedgang i religiøse amerikanere som
tilhører en kirke, men også en økning i amerikanere som ikke følger en religion i det hele
tatt, ifølge Gallup. «I løpet av de siste to tiårene har andelen amerikanere som ikke
identifiserer seg med noen religion, vokst fra 8% i 1998-2000 til 13% i 2008-2010 og 21%
de siste tre årene», heter det i rapporten.
Trenden vil sannsynligvis fortsette, og Gallup noterer seg at kirke-medlemskap er «sterkt
forbundet med alderen». Mens 66% av amerikanerne født før 1946, tilhører en kirke, så
gjør bare 58% av babyboomere det. Så langt er et medlemskap for generasjonen etter
krigen, 50%, og bare 36% for de født etter tusenårsskiftet. Tilgjengelige data om voksne
medlemmer født mellom 1997-2012, ser ut til å gjenspeile tusenårsfrekvensen for
religiøsitet.
Kirkens tilbakegang i Amerika
I dag er det mindre enn halvparten så mange kirker i Amerika, mot det som var for
100 år siden. Dette er bare en av de oppsiktsvekkende statistikkene som gjenspeiler
Kirkens tilstand i Amerika i dag. Det er ingen tvil om at kristendommen i Amerika er i
endring, og vi må tilpasse oss sammen med den. Det er 250 000 protestantiske kirker i
Amerika, og 80% av dem har ingen vekst i oppmøtet, eller de viser en nedgang.
Mer enn 4000 kirker blir tvunget til å lukke dørene hvert år, fordi 3500 mennesker
forlater kirken hver dag. Mesteparten av nedgangen har skjedd etter 1950, hvor en full
tredjedel av våre kirker har stengt dørene for godt.

Jeg antar at vi vel kan kalle dette for det store frafallet, hvis det noen gang har
vært det.
Nå går vi tilbake til det som Paulus sa i 2. Tessalonikerbrev 1, og vi starter i vers 10 når
Han kommer for å bli herliggjort i Sine hellige (Legg merke til at i tiden for Hans store
Parousia, når Han har kommet ned med et Rop, han sier at ved den timen, at Hans
herlighet, Hans meninger, verdier og bedømmelser vil da manifestere seg i Hans
utvalgte), og bli hyllet i alle dem som tror, fordi vårt vitnesbyrd til dere ble trodd i den
dagen.
11 Derfor ber vi også alltid for dere om dette, at vår Gud vil akte dere verdige til dette
kallet, og at Han vil fylle dere med all velvilje til godhet og troens gjerning (åpenbaring),
i kraft,
12 for at vår Herre Jesu Kristi navn må bli herliggjort i dere, og dere i Ham, etter nåden
fra Gud, både vår og Herren Jesu Kristi Gud.
Legg merke til at vi blir fortalt at denne troens gjerning er med Kraft. Det taler om
åpenbaringens kraft. Og i Lukas 21:27 blir vi fortalt at når han kommer i en sky, vil det
være med Stor kraft og herlighet. Derfor må det være Åpenbaringens kraft, for det er
den største kraft som er blitt gitt til den troende.
Lukas 21:27 Da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med kraft og stor
herlighet.
28 Når alt dette begynner å skje, se da opp og løft deres hoder, for deres forløsning
nærmer seg.»
Nå kan du spørre. Hva slags kraft har Tro? Vel, vi vet at gjennom tro mottar vi et
åndelig syn, ikke sant? Derfor er vi g rettferdiggjort, jennom tro, helliggjort og gitt
en ny fødsel. Derfor, Tro har i seg selv, livets kraft. Og ikke bare livet, men Evig Liv.
Men utover det så vet vi at gjennom utøvelse av tro, har vi sett mange mennesker bli
helbredet fra en hvilken som helst plage som de har hatt, enten det var en svulst, kreft
eller leukemi, eller feilstillte kroppsledd, eller en ødelagt rygg, eller ødelagte bein, eller
lammelse, eller hørselstap, eller koldbrann.
Og utover dette har vi blitt gjort til delaktige og øyenvitner til hva en rettferdig manns
virkningsbønn kan gjøre,
Jakobs brev 5:16 Bekjenn overtredelsene for hverandre og be for hverandre, så dere
kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn virker med stor kraft.
17 Elia var et menneske under samme kår som vi, og han bad inderlig om at det ikke
skulle regne. Og det regnet ikke på jorden i tre år og seks måneder.
18 Og han bad på ny, og himmelen gav regn, og jorden gav sin grøde.
Og vi har selv sett denne troens kraft i handling, den forandret værforholdene. Og det
ikke bare påvirket deres liv, men millioner av andre som ennå ikke visste noe om det, de
mottok velsignelsene også. Og vi har sett at naturen ble snudd opp ned, og at fysikkens
lover ble gjort til å være uten effekt.

Derfor finner vi at Åpenbaringens kraft har kraft til å helbrede, og kraft til å frelse.
kraft til å holde seg oppe; og kraft til å bli oppreist fra de døde og til å gjøre levende;
kraften til å gi en ny fødsel; og kraften til å skjelne; og kraft over elementene; og
kraft over naturen; så vel som kraft til å skape. ("ekorn")
Og likevel sa bror Branham: "De tror ikke engang på Åpenbaringens kraft. " For en
tiltale, når selve Himmelens Gud har kommet ned med et Rop, og har utført mirakel etter
mirakel. og likevel vandrer de i sin egen vantro. Ikke rart at de er fortapt. De kunne ikke
finne veien selv om de fikk klare og implisitte instruksjoner. Hvorfor? Fordi de har en
mental mangel, og de er djevel-besatt. Det er Laodikea.
54-0515 Spørsmål og Svar, Dyrets Merke 237 Menigheten ble bygget på Guds
Guddommelige åpenbaring. “Kjøtt og blod har ikke åpenbart dette for deg, Peter,
men min Far som er i himmelen, har åpenbart det for deg. Og på denne klippen,
(en åndelig åpenbaring av Guds Ord), vil Jeg bygge Min Menighet, og helvetes porter
vil aldri seire over den.”
Når Guds Menighet beveger seg videre i inspirasjonens kraft, da vil hun beveger
seg videre og videre og videre. Og ingen kirkesamfunn stopper den; ingenting i verden
vil stoppe den. "På denne klippen vil jeg bygge min menighet, og helvetes porter kan
ikke seire over den". En åndelig, åpenbart sannhet.
58-0406S Jeg Vet At Min Gjenløser Lever 31 Guds hensikt kan aldri bli beseiret.
Ingenting kan beseire det. Så hvor glade skulle vi være i dag, hviler på den herlige
åpenbaringen av det levende Guds Ord, slik at det finnes verken ting til stede eller
ting som kan komme; det finnes ingen sykdom, ingen sorg, ingen død, ingen farer, eller
noenting som kan skille oss fra hensikten til den levende Gud.
Det Gud har tenkt ut i sitt sinn, det Gud har til hensikt i sitt hjerte å tilveibringe, det finnes
ingen demon, det finnes ingen kraft, det finnes ingenting som noensinne kan skille bort
Guds store udødelige evige plan. Det må bli slik som Gud har sagt.
60-0308 Å Skjelne Ånden 84. Det er i orden, men kjøtt og blod har ikke åpenbart
dette for deg. Det er ikke en intellektuell oppfatning av hvordan du kan holde din
tale, hvordan du må bøye deg, hvordan eller hvilken flott ting du må gjøre her på jorden.
Det er ikke hva dette er. Det er ikke å bygge en flott ting eller gjøre en flott ting. Hva da?
Det er en åpenbaring av Guds Ord. Han var det Ordet. "I begynnelsen var Ordet, og
Ordet var med Gud, og Ordet var Gud. Og Ordet ble manifestert og bodde iblant oss."
62-1230M Absolutt 319. Merk deg ordene nå. "Salige er du, Simon, sønn av Jonas.
kjøtt og blod har ikke åpenbart dette for deg (Du har aldri lært det av en prest, du har
aldri lært det av et Seminar.), men Min Fader som er i himmelen har åpenbart det for
deg. Og på denne klippen (en åndelig åpenbaring av Ordet), vil jeg bygge Min
Menighet, og helvetes porter kan ikke seire over den."

57-0407M Gud Holder Sitt Ord 137. Langt nede i Egypt, Gud sa: "Jeg har gitt dere
dette landet og alt som er i det. "Nå, Han sa ikke bare: "Jeg skal hente deg, ta deg
med opp dit og sette deg ned." De måtte kjempe for hver tomme av jord de hadde.
138 Gud, da han befalte Josva der, Han sa: "Vær ved godt mot. Vær ikke redd; vær
heller ikke forferdet, for Herren din Gud er med deg hvor du enn går."
139 Herren din Gud er med deg hvor enn du går.
Uansett hva det er, hvor vanskelig det er, hvor stort hindringen er, det spiller ingen rolle.
Hvis det er ned gjennom dødsskyggens dal, Herren din Gud er med deg hvor enn du
går.
140 Åh, hvordan Josva kunne kalle Israel sammen og si: "Stå her og se Guds
herlighet." Gud er med Hans Ord. Gud ga løftet. Gud sa til Josva: "Ethvert sted hvor
du setter dine fotsåler, det er ditt. Det er blitt gitt til deg." Amen.
141 Hvis det er for frelse, hvis det er for Guddommelig helbredelse, hvis det er for
flere velsignelser, hvis det er for fred, hvis det er for hva som helst, når det er et
Guds løfte, sett et fotavtrykk. Amen. " Ethvert sted hvor du setter dine fotsåler, det
har jeg gitt deg til en eiendom. " Gud lovet det, Gud holder sitt Ord. Guds Ord er
en evig sannhet. Jeg tror det; du tror det. Brødre, det er på tide at vi lager
fotavtrykk.
Vi kan ikke bli værende her i den samme leiren. Ilden beveger seg videre. La oss
bevege oss videre fra herlighet til herlighet, fra bibel-erfaring til bibel-erfaring. La
oss folde oss ut og åpne opp vårt hjerte, løfte opp våre hender til Gud, beholde et friskt
sinn. Bli værende i Bibelen; ikke kom på utensiden av den; stå rett der. Følge...
142 Vi har mottatt Guds profet. Vi har mottatt Guds Ord, og vi har Guds Engel.
Han leder denne Menigheten akkurat slik Han ledet i de dager. Det er helt riktig.
Guds Ord er foran oss, og Guds profet er den Hellige Ånd. Guds Engel leder
Menigheten. Vi beveger oss i Ildstøtten, i Guds herlighet, og sitter sammen i
himmelske steder i Kristus Jesus.
Nå er vi Guds sønner og døtre, og den store åpenbaringen av Den Hellige Ånds Ord
synker det inn i hjertene og frembringer frelsens trær, et rettferdige liv, kjærlighet,
glede, fred, langmodighet, godhet, mildhet, tålmodighet. Ja visst, slik er det.
143 Det vil bare ikke skje med et Branham Tabernacle, eller med et annet tabernakel;
det skjer med enkeltpersoner.
Hvis hele Branham Tabernacle kommer sammen i denne ene overensstemmelsen, da
vil det hele bevege seg i én stor enhet for Gud. Men hvis det bare er én i Branham
tabernaklet som beveger seg slik, da vil Gud bevege seg med den ene.
144. Og det er bare én måte å gjøre det på; det er å komme på linje med det,
marsjere rett videre. Velsignet være Herrens Navn. Gud holder Sitt Ord.
145. Nå, disse karene sa: "Vi kan ikke gjøre det. Vi kan ikke ha en vekkelse der borte.
Alt er imot oss." Åh, du. "Amorittene er der, og åh, hetittene. Og alle disse befinner
seg bak murer. Vi ser ut som gresshopper."
146 Men lille gode Josva, omtrent førti år gammel, slår seg selv på brystet, og Kaleb sier
... Kaleb står der og sier... Kaleb sa: "Vet du hva? Vi er mer enn i stand til å gjøre det.

"Åh, broder, en liten krok-neset jøde står der, spretter opp og ned og sier: "Vi er mer enn
i stand til det. Vi er ikke bare i stand til det, men vi er mer enn i stand til det." Hvorfor?
Gud sa det. Det avgjør det.
59-0823 Larven, Gnageren og Gresshoppen 55. Jeg talte her om dagen, og vi tenkte
på Skriften. Jeg sa: "Hvorfor kan ikke folk se det?" Jeg sa: "Der er det," og jeg kom til
å tenke på det. Jeg bryr meg ikke om hvor klart det er, hvor mye Skriften lærer det,
du vil aldri kunne se det før Gud selv viser det til deg. Jeg bryr meg ikke om hvor
klart det er.
Og hele Bibelen er bygget, og hele den levende Guds menighet er bygget på en
åndelig åpenbaring av Ordet. Hvorfor ofret Abel et bedre offer enn Kain? Hvorfor fulgte
ikke Abel etter Kain? Han som hadde den vakreste kirken? Men det ble åpenbart for
ham. Da Jesus kom fra Forklarelsens Berg, og de... Sa: "Hvem sier mennesker at Jeg,
Menneskesønnen er? " En sa 'Elias', og en sa: Du er profeten, og så videre."
Han sa: "Men hvem sier dere at Jeg er? Peter sa: "Du er Kristus, den levende Guds
Sønn. Han sa: "Velsignet er du, Simon, Jonas' sønn, for kjøtt og blod åpenbarte
aldri dette for deg. Du har ikke lært det i noen bøker, eller på noen Seminar, eller en
stilling av et menneskeskapt system. Men min Far i himmelen har åpenbart det for deg.
Og på denne klippen vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt
over den. "Der har du det: En åndelig åpenbaring av Guds Ord.
E-64 Identifikasjon 63-0123 Men nå, se her. Hva det er, det er den åndelige
åpenbaringen av Guds Ord, at alt annet er feil, uten det Ordet, og du tror det. Han
var Ordet, og Han er Ordet, og Han vil alltid være Ordet. Og når Gud kan åpne opp
denne kanalen, da kan Han flyte fritt gjennom dette helliggjorte legemet.
Og vi har vist hvordan apostelen Paulus fortalte oss at det vil være slik. At når Gud
kommer ned, vil Han vise oss hvordan alle ting på utsiden av Hans Ord, er feil. "La hver
manns ord være en løgn, og Mitt Ord være sannhet, sier Herren. "
64-1212 Innhøstingstid 306. Ved Åpenbaring av Ordet, Guds ord, før det endog var
skrevet: “Ved tro bar Abel fram for Gud et mye bedre offer enn Kain bar fram. Ved det
fikk han det vitnesbyrdet at han var rettferdig”, Ordet reflekterte Seg Selv gjennom
ham, ved hans offer.
62-0204 Nattverd 74. Vi ser at astronomene spår at en eller annen gang i denne tidlige
delen, eller den første delen av måneden, det skal begynne den 2. eller den 5., eller et
sted gjennom denne måneden, de indiske astronomene spår at denne verden sprenges
i stykker. Og de amerikanske avisene gjør narr av det. Jeg tror ikke verden kommer til å
bli sprengt i stykker. Men jeg sier at det er galt å gjøre narr av det.
74 Fordi noe er i ferd med å skje en av disse dagene, noe som ligner på det, når de fem
planetene, Mars, Jupiter, Venus, og så videre, kommer inn i deres ... De har aldri gjort
det tidligere. Åh, de hevder at det kanskje skjedde for tjuefem tusen år siden. Men
hvem var der tilbake for å vite om det?

75 Jeg forutsier at dette har en åndelig anvendelse. Jeg tror det er begynnelsen av
Guds utgivelse at de store åpenbaringene av Ordet vil bli åpnet i løpet av denne
tiden.
75 Husk at de hevder at det var tre stjerner som kom inn i banene deres da Jesus
ble født. Og dette er fem, og fem er nåde, tallet for nåde. Tre er antall perfeksjoner.
Fem er tallet for nåde, J-e-s-u-s, g-r-a-c-e, f-a-i-t-h, så videre. Tallet for nåde! Hvis Gud
noen gang sender sin kraft til menigheten, det vil være Hans nåde, det vil ikke være
folkets lydighet.
75 Og Jesaja sa, i det 40. kapittelet, hvordan hun skulle "rope til Jerusalem, at hennes
krigføring var over," men likevel var hun skyldig i avgudsdyrkelse, men det var Guds
nåde som sendte den. Gud sender noe til oss, det vil være hans nåde og ikke våre
fordeler. Så det kan bety noe. Jeg spår at det vil være en endring. Jeg vet ikke hva det
blir, men jeg tror det er i ferd med å skje. Vi er på ... rett foran det nå.
Jeg er ganske sikker på at det var i 1962, og allerede neste år, i 1963, kom
åpenbaringen av De Syv Segl.
63-0321 Det 4. Segl 64. Nå, åpenbaringens kraft bringer stimulering til den
troende. For, vinens kraft, naturlig vin, er for å stimulere. Skjønner? Den er for—for å
bringe en person, som er helt på bunn, til en stimulering. Skjønner? Skjønner? Vel, da,
nå, det er en kraft i Ordets åpenbaring, som gir gledesstimulering til den troende,
stimulering av tilfredsstillelse, stimuleringen av at Det er stadfestet, og Det er
bevist.
65 I Skriften kalles det, slik vi vil referere til det, som ny vin. Vi refererer alltid til det, som,
Disse er fulle av ny vin. Skjønner? Ja vel. Eller, åndelig vin, tror jeg den beste tolkningen
ville være. Det ville være av åndelig vin.
64-0120 Hans Ufeilbarlige Løfteord 40. Hver tidsalder har fått sin tildeling av Ord til å
bli oppfylt.
41 Gud sender alltid en profet. Ordet kommer til profeten; det skrevne Ordet, en
skjenner av hjertets tanker. Har du alltid lagt merke til det? Profeten, det at han visste
at han var en profet, skyldes at Guds Ord skjelner tanken som er i hjertet, forutsier ting,
en videre-forteller og en som forkynner ut.
Har du noen gang tatt ordboken, den gamle hebraiske ordboken, og sett hva ordet seer
betyr? Det er han som har den Guddommelige åpenbaringen av det skrevne Ord. Og
hvordan det blir stadfestet, han forutser ting som han forteller videre, og de skjer.
42 Nå, hvordan passer det inn med Skriften? Helt perfekt.
"Hvis det er en blant dere, som er åndelig eller en profet, så vil jeg Herren gjøre
meg kjent for ham, tale til ham i syner. Og hvis disse tingene skjer, da er det Gud.
Hvis de ikke skjer, så ikke hør ham; ikke vær redd for ham i det hele tatt, men bare
ignorere det. " Men Guds Ord har alltid rett.

Derfor, det var slik de visste om den mannen som talte, om han hadde den rette
åpenbaringen av Ordet, eller ikke. Det Guddommelige Ordet ble skrevet ned, fordi
han hadde Herrens Ord som kom til ham. Nå, vi står der. Vi plasserer oss selv og
vår tillit til dette Ordet.
65-0418M Det er Solens Oppgang 167. På denne klippen vil Jeg bygge Min Menighet;
helvetes porter kan ikke seire over Den. Og Jeg gir nøklene til deg; hva enn du binder
på jorden, vil Jeg binde i Himmelen; hva enn du løser på jorden…”
168 Det er den Guddommelige åpenbaringen av Ordet gjort kjød. Hvis Det var kjød
på den dagen gjennom Sønnen, Brudgommen, er Det kjødet i dag gjennom Bruden.
65-0801M Gud av denne onde tidsalder 164. Slik som Hun er en del av Brudgommen,
tro mot Ham i alle ting, venter på Bryllupet. Forener seg, ikke ved det økumeniske råd;
men i himmelen, ved Bryllups Måltidet. Hun har blitt gitt… Dette er for vår egen
menighet. De…Hun har blitt gitt, blitt åpenbart for Henne, mysteriene i de Syv-Segl i
Bibelen.
164 Hun ser dårskapen til forføreren, så veldig likt Sannheten, at det nesten forfører de
Utvalgte. Hun ser det. Hun…
165. Ser dere de to motstridende åndene i virksomhet i denne onde tid? Kan dere
se det? Begge er veldig religiøse, Kain og Abel, ånder som igjen kommer til sine
hoder, fremdeles de samme som da de startet. En tilber ved skjønnhet, og med
kunnskap, og med utdannelse, og med vitenskap, og ved etikk. Og den andre, ved tro
fra åpenbaringen av Guds Ord. Begge to er tilstede rett her i denne bygningen denne
formiddagen. Det stemmer.
57-0113 Hva Er Nødvendig For Å Lage Et Kristent Liv? 40. Kan du gjøre et opptak av
meg denne formiddagen, min venn. Det finnes ikke nok makt i hele helvete som
noensinne kan beseire Guds hensikt. Gud vil gjøre det uansett.
65-1125 Kristi Bruds Usynlige Forening 158. Du kan ikke være dydig mot Kristus,
Guds Ord, og tjene en menneskelagd denominasjon på samme tid. Det er i
motsetning til Ordet. Sier Paulus her. “Hvor da?” Romerne 7.
159. Du kan heller ikke bære frem Guds sønner, av Hans Ord, til denne uekte
denominelle gruppen. Du kan ikke gjøre det. I utklekkingsmaskinen din, kan du ikke
bringe frem en Guds Ordsønn. Jeg taler til menigheten.
Men du kan allikevel hevde at du er veldig religiøs. Det samme var Kain, den
prostituerte Evas sønn, veldig religiøs, bygde altere og brakte frem offer, og betalte
tienden sin og gjorde alt som en hvilken som helst annen religiøs mann ville gjøre. Men
han feilet med å holde det Ordet. Han manglet å ha åpenbaringen.
160. Og åpenbaringen er den eneste tingen, åpenbaringen av Ordet.
Hva er…Hva er en åpenbaring? Jesus sa, “På denne klippe vil Jeg bygge Min Menighet,
og helvetes porter kan ikke seire over Den.” Tro er en åpenbaring; fordi Tro har blitt
åpenbart for deg.
161. Abel, ved Tro, ofret ved åpenbaring (Tro), ofret til Gud et mer velbehagelig offer
enn det fra Kain.”

65-1204 Bortrykkelsen 70. Kain og Abel hadde ingen Bibel å lese, men det var
åpenbart for Abel, ved tro, som er en åpenbaring. Abel ofret til Gud et mer
velbehagelig offer enn det Kain gjorde. Hvilket, Gud vitnet at han var rettferdig. Da Jesus
ble spurt her, Matteus 16:17. og 18.
Vi har ikke tid til å lese det, men hvis dere vil skrive det ned. Han sa, “Hvem sier folk at
Jeg Menneskesønnen er?” “En av dem sier: Du er ‘Moses, Elias, eller noe lignende.’”
Han sa: “Men Hvem sier dere at Jeg er?”
71. Han sa, “Du er Kristus, den levende Guds Sønn.”
72. Han sa, “Salig er du, Simon, sønn av Jonas, for kjøtt og blod har ikke åpenbart dette
for deg. Min Far som er i Himmelen har åpenbart Dette for deg. På denne klippe,”
Den åndelige åpenbaringen om Hvem Gud er, Hvem Jesus er. Og Han er Guds
åpenbaring, Gud gjort kjød og åpenbart for verden. “Han var i verden. Gud var i
Kristus, forlikte verden med Seg Selv, åpenbarte hva Gud var, i et kjødlegeme. Du
er Kristus, den Salvede, Guds Sønn.
73. Han sa: Kjøtt og blod har aldri åpenbart dette for deg, men Min Far som er i
Himmelen har åpenbart dette for deg. På denne klippe vil Jeg bygge Min Menighet,
åpenbaringen av Ordet i Sin tid. Jeg vil bygge Min Menighet, og helvetes porter kan ikke
få makt over Den.
74. Johannes Åpenbaring er den siste Boken i Bibelen. Den er forseglet for de
vantro. Der inne, sier Bibelen, i det 22. Kapittelet: Hver den som tar ett Ord bort fra
Det, eller legger ett ord til Det, hans del vil Jeg ta bort fra Livets Bok. Vi innser det,
da, det var helt og holdent gitt til troende.
Og Det åpner Åpenbaringens Bok og åpenbarer Hvem Forfatteren av hele denne
Boken er. “Han skal bli sett på som Alfa og Omega, fra 1. Mosebok til Åpenbaringen,
Jesus Kristus, nøyaktig den samme, hele veien gjennom. Og Han åpenbarer Sitt
komplette mysterium om Seg Selv, og Sine planer, for Sine menighetstider som skulle
komme, og det var forseglet der inne med Syv Segl.
75. Nå, Boken ble skrevet, men så, husk, Den ble forseglet med Syv Segl. Og disse Syv
Segl skulle ikke bli åpnet (Åpenbaringen 10) før den siste jordiske engelen lød på
jorden, Åpenbaringen 10:7. Skjønner? Og i tiden da den siste engels Budskap
lyder, den syvende engel, da skulle Guds mysterium bli fullbyrdet. Det er den
tidsalderen som vi lever i.
76. Vi vet alle at vi lever i Laodikea Tidsalder. Det vil aldri bli en tidsalder etter den. Det
kan ikke bli det.
Så, vi lever i Laodikea Tidsalder. Og disse Syv Segl som har holdt den Boken, som er et
mysterium for folk, skulle bli åpnet på den tiden. Det var det Han lovet. Nå, det vil ikke
være noen ting på utsiden av Ordet, fordi du kan ikke legge til Ordet eller ta fra Ordet.
Det må alltid forbli Ordet. Men åpenbaringen skal åpenbare Sannheten om Det, hva

Det er, for å få Det til å passe med resten av Skriften. Og så stadfester Gud det til å
være Sannheten. Skjønner?
64-1212 Tid For Innhøsting 309. Rikdom, Laodikea, stort navn, stor person, rik. “Men
død, og naken, og vet det ikke.” Det er hva menighetstiden endte opp i.
310 Men hun fornekter Ordet. For å gjøre Matteus 24,24 virkelig til henne, da prøver
hun å bevege seg inn med mye støy, og mye av dette, og mange sosiale posisjoner, og
ting som dette, prøver å si: “Vel, vi har makt! Ære være Gud, halleluja, vi har makt!”
Har en form for gudfryktighet, men fornekter dens Kraft, så nærme at det ville
forføre endog de utvalgte … Hvordan kan en mann danse i Ånden, og tale i tunger, og
fornekte at Guds Ord er Sannheten, og så er det Den Hellige Ånd? Det kan bare ikke
skje.
311 Ethvert Ord! Gud sier en ting, det er bare nøyaktig hva Han mener. Ikke tolk Det
på noen annen måte. Bibelen sier at: “Det er ikke gitt til egen tolkning. Si det på den
måten som Han sa Det.
63-0123 Identifikasjon 111. Vi er invitert til å forme vår egen karakter, til Hans, ved
Hans nåde. Vi er invitert (Tenk på det.) til å bli karakterer som er lik Hans, hvis vi er
rede til å legge ned vår karakter, og den formingen som vi hadde: "Slike som handler
uten å tenke, oppblåste og slike som heller elsker fornøyelser framfor å elske
Gud, baktalere, slike som er uten selvtukt, brutale, slike som er uten kjærlighet til
det gode. De har et ytre gudfryktighetens utseende, men fornekter Kraften i
Ordet"...
Hvordan kan Gud komme inn i et sted som det, når de fornekter Ordet? Når han
våker over Sitt Ord for å stadfeste det, for å få det til å skje, og Ordet blir skjøvet
ut, hvordan kan Han identifisere Seg Selv med noe slikt som det?"
La oss be...

