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I kveld vil jeg gjerne tale om den troen som vil være nødvendig for bruden å
ha, for å tre inn i løftene som Gud har for henne i denne timen. Den troen
som er nødvendig for å tro Guds løfter, og deretter handle etter dem.
Faktisk så er det 3 store løfter til Bruden i endetiden, som er lovet av Gud,
før de utvalgte skal forlater jorden i en Bortrykkelse.
Vel, vi vet at selve Bortrykkelsen er en prosess av tre ting som Gud selv
skal gjøre, når Han stiger ned fra himmelen. De tre tingene er de 1. Et Rop,
2. En Røst, og 3. En Basun. Og Gud utfører alle disse tre i Sin nedstigning,
som vi ser i 1. Tessalonikerbrev 4:13-18.
Dette er tre ting som Gud har lovet at Han vil gjøre under Sin Tilsynekomst,
som skjer før Hans Sønn Jesu annet komme, og vår reise, når vi drar for å
møte Ham i luften.
Derfor, for å forstå Bortrykkelsen, må vi først forstå at det skjer en
Tilsynekomst av Herren, før det annet komme.
Broder Branham sa i talen 62-0603 Evangeliseringen i Endetidens 50.
Nå, vi har allerede sett og er vitner til Herrens Tilsynekomst. Husk nå,
tilsynekomst og komme er to ulike ord. Å komme tilsyne, og deretter å
komme. Tilsynekomsten er NÅ, Han har allerede kommet tilsyne i
disse siste dager. Rett her sammen med oss i de siste par årene. Nå, det
er et tegn på Hans Komme. Han kommer tilsyne i Sin Menighet, i form av
den Hellige Ånd, og viser at det er Ham. For mennesker kan ikke gjøre
disse tingene som dere ser at den Hellige Ånd gjør, så dette er Herrens
Tilsynekomst. Husk nå, det talte begge steder om: “Tilsynekomst” og
“komme.”
Broder Branham gjør det veldig klart at denne Tilsynekomsten må komme
før det annet komme, i talen
62-0718 Jesus Kristus den samme 82. Himmelske Far, vi er takknemlige
for å vite at vi lever i denne siste tiden, like før den Rettferdiges komme,

Din underfulle, strålende, kjærlige Sønn, vår Herre og Frelser, Jesus
Kristus, som vi elsker. Og vi vet at Bibelen taler om en tilsynekomst før
Hans komme. Og det er en stor forskjell på ordet: "Tilsynekomst", og
deretter et "komme". Nå, Far, vi skjønner at menigheten har kommet
gjennom et stadie av rettferdiggjørelse, kommet gjennom et stadie av
helliggjørelse, kommet gjennom et stadie av å motta Den Hellige Ånd.
Nå blir steinene finslipt for å samstemme med Jesu Kristi tjeneste, for
å passe rett inn, for å ta bort menigheten.
Det jeg ønsker at du skal forstå, er dette: Hvis du ikke forstår denne
dogmatiske læren om en Tilsynekomst som skjer før Hans komme, da vil
du uten tvil gå ut i villfarelse, og du vil misforstå hva hele Budskapet
egentlig handler om. Og ikke glem at Budskapet er Ropet, at Gud har
kommet ned i Sin Tilsynekomst. Og Budskapet handler om å gjøre bruden
rede for Hans komme.
Legg merke til hva broder Branham sa. "Nå blir steinene finslipt for å
samstemme med Jesu Kristi tjeneste, for å passe rett inn, for å ta bort
menigheten."
Så vi ser at denne Tilsynekomsten, som er hva Kristi Parousia handler
om, den begynner med en stor Epiphanea, eller «å skinne frem», med
Helbredelse i Hans vinger, og de store overnaturlige fremvisningene av
Guds Nærvær for å få folkets oppmerksomhet. Denne store Epiphanea vil
være ledsaget av en stor apokolupsis, som er avdekkingen av den
mektige Gud foran oss. Dette er også kjent som Kristi Åpenbaring, og det
bringer Bruden til Åpenbaringen av Jesus Kristus. Denne store
åpenbaringen blir bragt frem for å hjelpe bruden til å forstå det forholdet
som er mellom Faderen og Hans førstefødte sønn, og dermed også med
oss selv som sønner. Det er denne åpenbaringen av Jesus Kristus som vil
gjøre det mulig for bruden å motta de løftene som Gud spesifikt har gitt til
henne. Og Han har kommet ned for å få det som Han har lovet henne, til å
skje.
64-0618 Guds Nærvær Ikke Gjenkjent, 1. ... arbeider for denne ene
hensikten, for at du skal gjenkjenne Jesu Kristi Nærvær. Skjønner? Hvis
Han er nærværende, da er alle ting avgjort. Han talte frem Ordet. Han er
her for å stadfeste det. Han beviser at Han vil stadfeste det. Han er
nøyaktig den samme i går, i dag og for evig.

Derfor ser vi at broder Branhams uttalelse som vi leste tidligere, er av stor
betydning for oss. Han sa: Like før den Rettferdiges komme, Din
underfulle, strålende, kjærlige Sønn, vår Herre og Frelser, Jesus Kristus,
som vi elsker. Og vi vet at Bibelen taler om en tilsynekomst før Hans
komme. Og det er en stor forskjell på ordet: "Tilsynekomst", og deretter et
"komme". Nå, Far, vi skjønner at menigheten har kommet gjennom et
stadie av rettferdiggjørelse, kommet gjennom et stadie av
helliggjørelse, kommet gjennom et stadie av å motta Den Hellige Ånd.
Nå blir steinene finslipt for å samstemme med Jesu Kristi tjeneste, for
å passe rett inn, for å ta bort menigheten.
Så vi ser at menigheten allerede har gått gjennom tre stadier under
menighetstidene, rettferdiggjørelse under Martin Luther, helliggjørelse
under John Wesley og dåpen i Den Hellige Ånd under pinsevennenes
menighetstid.
Men denne formiddagen vil jeg gjerne studere de tre Guds løfter til Bruden i
endetiden. Husk at selve menigheten befinner seg fortsatt i Laodikea
menighetstid. Men bruden har gått inn i Brudetidsalderen. Og denne
formiddagen skal vi se på de tre løftene fra Gud til Bruden i
Brudetidsalderen.
Fra talen sa 64-0206B Paradox 56. Bibelen sa, i denne Laodikea-tiden, at
Kristus var satt på utsiden av menigheten, banket på og prøvde å komme
inn igjen. Det var aldri tidligere en tidsalder slik som det; de satte Ham på
utsiden.
57 Fordi, det kommer ikke flere menighetstider. Dette er slutten på det.
Laodikea var den siste tidsalderen, og pinsevennene er denne
Laodikea tidsalderen. Og vi vet dette. Det vil aldri komme noen flere etter
pinsevennene. Det er det hele.
Den laodikeiske tidsalder er den siste menighetstiden for menigheten. Men
for bruden, hun har nå gått inn i det han kalte: «Brudetidsalderen», fordi
Gud på dette tidspunktet, slutter å ha noe med menigheten å gjøre. Nå vil
Han bare beskjeftige seg med bruden. Broder Branham kaller denne
tidsalderen for en tid hvor Gud arbeider spesielt med bruden.
Brudetidsalderen startet med Tilsynekomsten.
Fra talen 65-1206 Moderne Hendelser Blir Klargjort Ved Profeti 56. Vi
lever ikke i en Pinse-tidsalder, vi lever i en annen tidsalder. Ser dere, vi

lever ikke i en metodist-tidsalder, vi lever i en annen tidsalder. Vi lever
videre her oppe i Brudetidsalderen. Hun blir kalt ut fra menigheten og
blir samlet sammen til en Bortrykkelse. Det er den tidsalderen som vi nå
lever i. Etter min ærlige mening er det den absolutte Sannhet.
Legg merke til at han fortalte oss at den laodikeiske tidsalder er den
siste menighetstiden, og det var pinsevennenes menighetstid. Men i
dette sitatet sier han at bruden har beveget seg videre forbi den siste
menighetstiden, og inn i det som han nå kaller Brudetidsalderen.
I dette neste sitatet vil vi se at det var visse løfter knyttet til hver enkelt
menighetstid.
65-1206 Moderne Hendelser Blir Klargjort Ved Profeti 62. ... for
profetiene som har blitt lovet, hver og en av dem må gå i oppfyllelse i sin
tidsalder. For Den forutsier for oss, Forfatteren har gjort dette på forhånd,
og vi venter på å se Ham gjøre det igjen. Hvilken tid det er, som vi lever i!
Omtrent som en kalender; du ser på kalenderen for å finne ut hvilken dag
på året du lever i, og du ser i Guds Bibel for å se hvilken tidsalder vi
lever i. Vi lever ikke i metodist-tidsalderen, baptist-tidsalderen. Vi lever i
Brudetidsalderen, utkallelsen, til å bli ført tilbake til Gud gjennom en
kanal som Han lovet å føre det tilbake i. Han lovet å gjøre det.
63. Men slik det har vært i hver tidsalder. Folk tillot at menn la sin egen
tolkning til Det, ved teologi, og de vil ikke tro Guds Guddommelige
stadfestelse av Det. Det er, Guds tolkning; ikke hva jeg sier, hva noen
andre sier; men hva Gud har lovet og hva Gud gjør, beviser at det er
Gud som gjør Sin Egen tolkning av Sitt Ord.
Dette kallet er det som apostelen Paulus talte om i 1. Tessalonikerbrev
1:10 Når Han kommer for å bli herliggjort i Sine hellige, (Nå, denne
herliggjørelsen i de hellige, er endoxazo, som er selve Guds doxa forsterket
i de hellige, selve Guds meninger, verdier og bedømmelser, som er
forsterket i de hellige) og bli hyllet i alle dem som tror, fordi vårt vitnesbyrd
(Paulus sitt Evangelium) til dere ble trodd i den dagen. (Og sa ikke broder
Branham til folket, da han ble tatt opp der til den andre siden: "Jeg forkynte
bare det som Paulus forkynte". Og folket svarte: "Vi stoler på det, broder
Branham.")
Paulus fortsetter, 11 Derfor ber vi også alltid for dere om dette, at vår Gud
vil akte dere verdige til dette kallet, (hvilket kall? Der hvor Guds doxa blir

forsterket i de hellige) og at Han vil fylle dere med all velvilje til godhet og
troens gjerning, 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.
Dere ser at dette kallet handler om at den Herligheten som var i at Kristus,
er i oss, og det gjør oss og Kristus til ett, slik som Han og Gud var ett. Og
det var Jesus sin bønn i Johannes 17.
Johannes 17:21 Jeg ber om at de alle må være ett, slik som Du, Far, er i
Meg og Jeg i Deg, at også de må være ett i Oss, for at verden skal tro at Du
har utsendt Meg.
22 Og den herlighet som Du gav Meg, har Jeg gitt dem, så de skal være
ett, slik som Vi er ett:
23 Jeg i dem og Du i Meg, for at de kan bli gjort fullkomment (modne) til
ett, …
Dette er viktig for oss å vite. For siden vi ikke lenger lever under
pinsevennenes tidsalder, men vi lever nå i Brudetidsalderen, da må det
være noen Gudgitte løfter for bruden, som er forbundet med denne
Brudetidsalderen.
Så, denne formiddagen ønsker vi å vite hva disse løftene er, som er
spesifikke for bruden, og ikke for menigheten.
Broder Branham sa i talen 65-1125 Kristi Bruds Usynlige Forening 322.
Vi er i den siste tid, vi vet alle det, og vi er rede for Herrens Komme. Det
du må gjøre er å atskille deg fra all synd. Atskill deg fra alt som
tilhører verden. “Elsk ikke verden eller tingene i verden.”
323. “La ingen mann, ved sin læresetning, forføre deg.” Forbli du helt
trofast i Guds løfte, Guds Ord. Og det Ordet, hvis Det er et Ord for
denne tid, så stadfester Gud Det. Hvis Han ikke gjør det, er det ikke
Ordet for denne tid.
324. Ordet som falt på pinsevennenes tid, vil ikke fungere i denne tid.
Nei da. Det var for Pinsevennene. Dette er for Bruden, Brudens
Hjemreise. Vi fikk noe som var annerledes. Pinsevennene representerte
det. Altså, vi er i Brudetidsalderen. Like lite som Noahs Ord ville fungert
på Moses’ tid; like lite som Moses’ lov ville ha fungert på Paulus’ tid, eller
her.

Så igjen, vi ser at dette er noe for bruden i Brudetidsalderen, noe som er
annerledes enn hva de hadde i andre tidsaldre.
Igjen, fra talen, 65-0418M Det Er Solens Oppgang 94. Slik Kristus var Den
første til å oppstå, av alle profetene, og så videre. Selv om det var forbilder
på mange steder, men Han var Førstegrøden av de som var sovnet inn.
I Bruden, ved Kristi komme, som kommer ut av menigheten, vil det
måtte være et Kornbånd som svinges igjen i de siste dager. Åh, du!
95 En svingning av kornbåndet! Hva var kornbåndet? Det første som kom
til modenhet, det første som beviste at det var en hvete, som beviste
at det var et kornbånd.
96 Halleluja! Jeg er sikker på at dere ser hva jeg taler om. Det ble svinget
over folket. Og for første gang vil det komme frem for
Brudetidsalderen, for en oppstandelse ut fra de mørke trosretninger. Det
vil være et Budskap, at Ordets fulle modenhet har vendt tilbake igjen i
Sin fulle Kraft og blitt svinget over folket, ved de samme tegn og
under som Han gjorde der tilbake.
Så vi ser at han fokuserer vår oppmerksomhet på det faktum at det er nødt
til å komme en modning av Bruden. Og legg merke til at broder Branham
peker tilbake til Jesu Kristi alfa-tjeneste, som viser at Han var det svingende
kornbåndet som ble ofret i den første tidsalderen. Han var oppstandelsens
første-frukt. Derfor forteller han oss at det vil måtte være et kornbånd som
svinges i Omega, eller i Brudetidsalderen. Og han talte om at den tjenesten
som Gud hadde gitt ham, ville være forløperen til den neste bølgen,
Brudetidsalderen.
Hold nå dette i tankene når vi går til 1. Tessalonikerbrev 4:13. Vi skal lese
hva Gud lovet at Han selv ville gjøre i denne siste menighetstiden, som
avsluttet menighetstidene og innledet Brudetidsalderen. Da, etter at vi får
se hva Herren selv gjør, da vil vi senere i denne talen, også se på hva
Herren har lovet til Bruden i denne Brudetidsalderen. Fordi hver tidsalder er
identifisert med visse løfter fra Gud for den tidsalderen.
1 Tessalonikerbrev 4:13 Men jeg vil ikke at dere skal være uvitende,
brødre, om dem som har sovnet inn, så dere ikke sørger som de andre som
ikke har noe håp.
14 For dersom vi tror at Jesus døde og stod opp igjen, så skal Gud,
gjennom Jesus, føre dem som er sovnet inn, sammen med Ham.

15 For dette sier vi til dere med et Herrens ord, at vi som lever og blir igjen
til Herrens nærvær, skal på ingen måte komme i forveien for dem som er
innsovnet.
16 For Herren Selv skal med et rop, med en overengels røst og med Guds
basun stige ned fra himmelen. Og de døde i Kristus skal stå opp først.
17 Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket samtidig opp i skyer
sammen med dem, for å møte Herren i luften. Og så skal vi alltid være med
Herren.
18 Derfor skal dere trøste hverandre med disse ord.
Når det gjelder dette ropet som vi ser at Herren stiger ned med (Det greske
ordet som brukes er Kalusma, og det taler om en militær kommando, et
"Budskap som går ut".)
Faktisk så lærte broder Branham dette i talen Bortrykkelsen, hvor han sa:
"Ropet er Budskapet".
Fra talen 65-1204 Bortrykkelsen 130. Tre ting skjer. En røst … Et rop, en
røst, en trompet, må skje før Jesus kommer til syne. Nå, et rop … Jesus
gjør alle disse tre ting når Han stiger ned. Et rop, hva er et rop? Det er
Budskapet som går frem, først, det levende Livets Brød bringer frem
Bruden.
131. Nå, Gud har en måte å gjøre ting på. Og Han forandrer aldri Sin
fremgangsmåte. Han forandrer aldri Sin … Han er den uforanderlige Gud.
I Amos 3:7, sier Han, “Han gjør ikke noe på jorden før Han først
åpenbarer det for Sine tjenere profetene.” Og like så sikkert som Han
lovet det, vil Han gjøre det.
Igjen, fra 65-1204 Bortrykkelsen 152. Det første er et rop; og så en røst;
og så en trompet. Rop: en budbærer gjør folket rede. Det andre er en
oppstandelsesrøst: den samme røsten, som, en høy røst i Johannes
11:38-44, som kalte Lasarus fra graven. Får samlet Bruden sammen; og
deretter, oppstandelsen fra de døde, ser dere; for å bli tatt opp med Det.
Se nå de tre tingene som skjer. Det neste er hva? Var en trompet. Et rop;
en røst; en trompet.
Og enda et sitat fra Bortrykkelsen 65-1204 153. Nå, det tredje, er en
trompet. Som alltid, til høytid av trompeter, kaller folket sammen til
festmåltidet. Og det vil bli Brudens Måltid, Lammets Måltid med
Bruden, i himmelen. Ser dere?

154. Det første som kommer frem, er Hans Budskap, som kaller
Bruden sammen. Det neste er en oppstandelse av den sovende
Bruden; de som er døde, tilbake i de andre tidsalderne, de blir tatt opp
sammen. Og trompeten, Festmåltidet i himlene, i himmelen. Ja, det er
det som skjer, venner.
155. Vi er rett der, rede nå. Det eneste som gjenstår, Menigheten som
kommer ut, må ligge foran Sønnen, for å modnes.
Så vi ser de tre tingene Gud må gjøre for bruden i denne endetiden. Og det
er den passive troen, hvor vi ganske enkelt bare ser på hva Gud gjør. Men
så må det komme en aktiv tro fra vår side, fordi Gud som ga løftet, Han er
her for å få det til å skje.
Og vi vet det ifølge Hebreerne 12:2 at "Han er ikke bare troens
opphavsmann og fullender. Men Paulus sa også i Filipperne 1:6 Han som
har begynt den gode gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.
Og igjen sa Paulus i Filipperne 2:13 For det er Gud som virker i dere både
å ville og å gjøre det som er til Hans velbehag.
Derfor, denne modningen av Bruden, som gjør oss rede for innhøstingen,
eller for bortrykkelsen, alt sammen handler om denne Ene, Han som har
kommet ned med et Rop, og som virker i oss både å ville og å gjøre. Med
andre ord: Fra å ta oss fra en passiv tro, hvor vi bare ser på hva Han gjør,
og til å bringe oss til en stilling hvor vi gir et ekko, eller reflekterer selve
Guds doxa i våre kar.
Vel, denne formiddagen har vi allerede sett på de tre løftene for
menighetenes tidsaldre. Det er Rettferdiggjørelse, Helliggjørelse og
Dåpen i Den Hellige Ånd. Og vi har også sett på de tre tingene som Gud
selv gjør i denne timen. Han kommer ned med et Rop, Som er Budskapet,
og med en Røst, som er oppstandelsen av de hellige som er hensovet, til å
komme sammen med de levende hellige. Og så, Basunen, som vil være
kallet til bryllupsmåltidet. Og det skjer når Bruden i endetiden, vil bli tatt opp
herfra.
Vel, som lovet, for resten av dette møtet vil jeg gjerne se på de tre løftene
for Bruden, som er lovet til henne alene, for å bli oppfylt i henne alene, i
løpet av denne Brudetidsalderen. Og det er den tidsalderen som vi nå lever
i, frem til den dagen vi drar hjem.

Vi vet alle at vi først må ha pantet på vår forløsning, som er dåpen i Den
Hellige Ånd og en ny fødsel, før vi kan motta en forvandling av legemet. Og
uten en fornyelse av vårt sinn, som er mottakelsen av Guds Doxa, Hans
meninger, verdier og bedømmelser, vil vi ikke motta noen forvandling, slik
som apostelen Paulus sier i Romerne 12.
Romerne 12:1 Jeg formaner dere derfor, brødre, ved Guds barmhjertighet,
at dere framstiller deres legemer som et levende offer, innviet og
velbehagelig for Gud. Dette er deres åndelige tilbedelse.
2 Og bli ikke likedannet med denne verden, men få en ny skikkelse, i en
fornyelse av deres sinn, så dere kan bedømme hva som er den gode og
velbehagelige og fullkomne Guds vilje.
Det betyr at du vil være i stand til å teste og godkjenne hva som er Guds
vilje, Hans gode, Hans velbehagelige og Hans fullkomne vilje. Og det er det
som Jesus mente da han sa: "Min mat er å gjøre Hans vilje som sendte
Meg."
Så sier Paulus i vers: 3 Ved den nåde som er gitt meg, sier jeg til enhver
som er iblant dere, at en ikke må tenke høyere om seg selv enn en bør
tenke, men tenke i et sunt sinn, alt etter som Gud har tildelt hver enkelt
et mål av tro.
Legg merke til at han sier at alle har fått et mål av tro. Og vi vet at broder
Branham lærte oss at «Tro er åpenbaring, noe som har blitt åpenbart
for deg.»
Det bringer oss til de tre løftene som vi har fra Gud i denne tiden. La oss
derfor slå opp i Bibelen i Efeserne 1 for å se det første av disse tre løftene.
Efeserne 1:3 Velsignet være Han, vår Herre Jesu Kristi Gud og Far. Han
som har velsignet oss i all åndelig velsignelse i de himmelske, i Kristus.
4 Slik som Han utvalgte oss i Ham før verdens grunnleggelse, for at vi skal
være hellige og ulastelige framfor Ham i kjærlighet.
5 Ved Jesus Kristus har Han forutbestemt oss til sønnekår (adopsjon), i
Ham, etter Sin viljes gode velbehag,
Dette ordet sønnekår (adopsjon) som ble brukt her i Efeserne 1, det ordet
blir brukt 5 ganger, og 5 er tallet for nåde. Det er bare apostelen Paulus
som bruker dette ordet.

Det greske ordet som brukes, er huiotesi, og det er definert som:
Plassering som en sønn i sin fars tjeneste/virksomhet.
Foruten å bli brukt i Efeserne 1, brukes det to ganger i Romerne 8, en
gang i Romerne 9 og en gang i Galaterne 4.
I Efeserne 1 ser vi at apostelen Paulus knytter denne adopsjonen sammen
med at vi skal komme til modenhet og ha en evne til å forstå den arven som
vi skal motta.
Efeserne 1:5 Ved Jesus Kristus har Han forutbestemt oss til sønnekår, i
Ham, etter Sin viljes gode velbehag,
6 til lovprisning av Hans nådes herlighet. I denne gjorde Han oss akseptert i
Den Elskede.
7 I Ham har vi forløsningen gjennom Hans blod, tilgivelse for
overtredelsene, etter Hans nådes rikdom.
8 Denne nåden gav Han rikelig til oss i all visdom og forstand,
9 etter at Han hadde gjort Sin viljes hemmelighet kjent for oss, etter
Sin velvilje, som Han forut hadde bestemt i Ham,
I vers 10 forteller han oss på hvilket tidspunkt denne adopsjonsånden vil
komme inn i en full manifestasjon.
10 om en husholdning i tidenes fylde, å samle alle under ett hode, i
Kristus, både de som er i himlene, og de som er på jorden.
Så i vers 11 forteller han oss hva denne adopsjonsånden vil innebære
angående vår arv.
11 I Ham ble vi også arvinger, vi ble forutbestemt til dette etter Hans
bestemte hensikt, Han som utvirker alle ting etter Sin viljes beslutning,
12 for at vi skulle være i lovprisning av Hans herlighet, vi som tidligere
hadde satt vårt håp i Kristus.
13 Dere er også i Ham, etter at dere fikk høre sannhetens ord, det som er
evangeliet om deres frelse - i Ham, etter at dere trodde, ble dere forseglet
med Den Hellige Ånd, løftets Ånd.
Legg merke til at apostelen Paulus forteller oss at denne adopsjonsånden,
som har å gjøre med vår arv, faktisk begynner når vi mottar dåpen i Den

Hellige Ånd. Han kaller det: forseglingen med løftets ånd. Og løftet er selve
denne adopsjonen og arven.
Efeserne 1:13 i Ham, etter at dere trodde, etter at dere hørte sannhetens
ord, ble dere forseglet med Den Hellige Ånd, løftets Ånd. (Så her er deres
dåp i Den Hellige Ånd, ikke sant?)
Så, i vers 14 forteller Paulus oss at adopsjonsånden er en
forskuddsbetaling på vår arv som vi skal motta. 14 Han som er pantet på
vår arv, (så det har å gjøre med arven. Og hvis det har å gjøre med vår arv,
da må vi vite på hvilken måte det har å gjøre med vår arv. Og Paulus vil
fortelle oss dette videre nedover, så la oss fortsette å lese.) til frikjøpelse
av eiendommen, (Nå, det er legemet han taler om der.) til lovprisning av
Hans herlighet. (Denne lovprisning av Hans herlighet, er Hans doxa, som
er Hans meninger, verdier og bedømmelser. Så Paulus taler om Selve
Guds sinn, som denne Åndsdåpen vil føre deg opp til. Og det er en pant,
eller en forskuddsbetaling.)
La oss nå fortsette med Efeserne 1:15 Etter at jeg fikk høre om deres tro i
Herren Jesus, (Husk nå at tro er en åpenbaring, noe som har blitt åpenbart
til deg. Det er hva broder Branham lærte oss. Så Paulus sier at disse
menneskene hadde kommet opp til å ha tro, eller åpenbaring, og så legger
han til) og om deres kjærlighet til alle de hellige, (Nå vet vi at kjærlighet
er et ytre uttrykk for din åpenbaring. Denne samme apostelen Paulus
fortalte oss i 1. Korinterbrev 13:13 Så blir de da stående disse tre: tro,
håp og kjærlighet. Men den største av dem er kjærligheten. Hvorfor?
Fordi tro er der hvor alt begynner. Og Tro er en åpenbaring. Og hvis det
virkelig blir åpenbart, da vil du forvente noe av det som er blitt åpenbart. Og
håp er en oppriktig forventning. Og kjærlighet er alltid et kjennetegn for det
å gi.
La oss nå fortsette med Efeserne 1:16 holder jeg ikke opp med å takke
for dere og huske dere i mine bønner. Legg merke til her at Paulus holdt
ikke opp med å takke for folket, fordi han visste at de var født på ny. De
hadde tro, og det ble uttrykt i kjærlighet til hverandre. Og derfor visste han
at det bare var én ting igjen til å skje.
Vi ser da dette i neste vers, Efeserne 1:17 Jeg ber om at vår Herre Jesu
Kristi Gud, (så Jesus har en Gud, og denne Gud er) herlighetens Far, (og
Paulus ba om at denne Gud, som er herlighetens Far, og husk at ordet

herlighet er det greske ordet Doxa, som er Guds meninger, verdier og
bedømmelser. Med andre ord: Hans sinn. Og her ber Paulus om at denne
herlighetens Far) må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd i kunnskap
om Ham.
Legg merke til at Paulus så noe i menigheten på den tiden, de hadde
begynt i tro, og de hadde kommet til en stilling hvor de hadde
kjærlighet, som er et uttrykk for denne troen. Og han sa at det bare er én
ting som gjenstår, og det er for den store Gud til å komme ned med
Visdoms og åpenbarings Ånd i kunnskap om Ham selv. For Paulus,
som var en godt opplært jøde, visste at adopsjonen handlet om at sønnen
skulle bli en fullt moden sønn. Og han måtte komme til full modenhet og
forståelse av Sin Fars virksomhet, og komme frem til en posisjon hvor alle
ting dreier seg om Farens virksomhet.
Husk at alt dette begynner med at vi mottar Adopsjonsånden, som er dåpen
i Den Hellige Ånd. For, hvis du ikke har Guds Ånd i deg, da vil du aldri være
i stand til å forstå det som hører Gud til. Så jeg håper at du kan se
viktigheten av dette løftet om Adopsjonsånden.
Broder Branham sa i: 62-1007 Nøkkelen Til Døren 68. Ingen kan forstå
Ordet utenfor dåpen i Den Hellige Ånd. Og når en mann sier at han har
dåpen i Den Hellige Ånd, og bestrider at Ordet er riktig, da er det noe galt.
Gud sa i Jesaja 55:7 Den ugudelige må forlate sin vei, og den urettferdige
sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham,
og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt.
8 For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier,
sier Herren.
9 For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn
deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker.
Og apostelen Paulus forteller oss at den eneste måten du vil forstå Guds
tanker på, er å ha Guds Ånd i deg. Og det er den nye fødselen. Og det er
den Ånden du trenger for en adopsjon.
I 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.

10 Men Gud har åpenbart det for oss ved Sin Ånd. (Derfor, hvis du ikke
har Hans Ånd i deg, hvordan skal du da få disse ting åpenbart for deg) For
Ånden (ikke en ånd, men Ånden, Guds Ånd) ransaker alle ting, ja, også
Guds dybder.
11 For hvilket menneske forstår det som er av mennesker, uten
menneskets ånd som er i ham? Slik er det heller ingen som forstår det
som er av Gud, uten Guds Ånd.
12 Men vi fikk ikke verdens ånd, men den Ånden, som er fra Gud, (og
hvis den er fra Gud, da hadde den sin kilde i Gud. Og da er den en del av
Guds Egen Ånd, eller Liv, som han taler om. Og det har vi i orden) for at vi
skal forstå det som rikelig er blitt gitt til oss av Gud.
13 Dette taler vi også om, ikke i opplæring av menneskelig visdomsord,
men i opplæring av Den Hellige Ånd, for det som har med Ånden å
gjøre, blir forenet åndelig.
14 Men et naturlig menneske aksepterer ikke det som er fra Guds Ånd,
for det er nemlig dårskap for ham. Han er ikke istand til å forstå det, for
det bedømmes åndelig. (Med andre ord: Det er nødvendig med Guds Ånd i
deg, for å kunne skjelne eller forstå det.)
15 Men den som er åndelig, bedømmer alle ting, men selv blir han ikke
bedømt av noen.
16 For hvem har kjent Herrens sinn, så han kunne belære Ham? Men vi
har Kristi sinn.
La oss nå igjen se på denne tanken om at den nye fødselen levendegjør
Guds Ord inn i deg, og utløser Selve Guds natur inn i ditt jordiske kar, ved
Hans Ånd.
Efeserne 2:1 Også dere har han levendegjort, dere som var døde i
overtredelser og synder.
Her forteller Paulus oss at vi var åndelig døde, og vi måtte bli levendegjort,
noe som betyr å bli gitt liv. Og vi ser i 1. Petersbrev at denne
levendegjøringen blir utført ved Guds Ånd. Og faktisk, Gud måtte
levendegjøre Sin Egen Sønn tilbake fra døden til livet.
1. Peter 3:18 For også Kristus led én gang for synder, den rettferdige for de
urettferdige, for at Han skulle føre oss fram til Gud, Ham som led døden i
kjødet, men ble gjort levende ved Ånden.

Vel, dette ordet levendegjort, ble oversatt fra det greske ordet zoopoieo,
som bokstavelig talt betyr: Å gi liv, eller Å gjøre levende. Så du ser at det
er Guds Ånd som kommer inn i deg, og som gjør deg levende til Hans Ord.
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.
Derfor er det Guds Ånd, Den som Han plasserte i Sin Sønn, og som ble
utløst tilbake på menigheten. Det gjør Ham til en livgivende Ånd. For Paulus
forteller oss også i Romerne 8:11 Men hvis Hans Ånd (det er Gud
Faderen) som oppreiste Kristus fra de døde, bor i dere, da skal Han som
oppreiste Kristus fra de døde, (Igjen, det er Gud Faderen) også gi liv til de
dødelige legemene deres, gjennom dette at Hans Ånd bor inni dere.
Og vi vet at det er 18 skriftsteder som forteller oss at Gud oppreiste Jesus
fra de døde.
Nå, den nye fødselen gjør deg rede for en forvandling av legemet.
Legg merke til her, at Paulus forteller oss at det er Guds Ånd, Faderen, som
også vil levendegjøre ditt jordiske legeme. Og vi vet at Gud gjør det ved en
fornyelse av vårt sinn. Så, hvis dette er tiden for legemets forvandling, fra et
dødelig legeme til et udødelig legeme, da må Gud Faderen være her for å
forvandle vårt legeme. Og vi vet at før det kan skje, må vi først få en
fornyelse av vårt sinn. Og det er Romerne 12.
Vi leser i Johannes 1:12 Men så mange som tok imot Ham, dem gav Han
retten til å bli (til å virkeliggjøre eller manifestere det som vi allerede er)
Guds barn, dem som tror i Hans navn,
13 de er født, ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns
vilje, men av Gud.
Baptistene ville fortelle deg at dette betyr at du var en gris. Og Gud ga deg
en kraft til å bli en Guds sønn. Så du forandret din art. Men det er ikke det
som blir sagt her. Det er i strid med loven om liv i 1. Mosebok 1:11 som
sier: Hvert frø må bringe frem hvert etter sitt slag.
Men det som Johannes forteller oss, er: «Men for dem som ble født med
en slik natur at de kan motta Ham, det er disse som Gud har gitt en
ferdighet til å ta en rett beslutning, og til å akseptere den rollen som Gud
har gitt dem i et sønneskap.»

Denne samme apostelen talte også om dette i 1. Johannes 3:1 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, (når Han skal manifestere Seg i Sin sanne
karakter) skal vi bli lik Ham, for vi skal se Ham som Han er.
Og ved å se Ham som han virkelig er, da vil du begynne å se hvem du
virkelig er. Og da vil du begynne å innrette deg etter hvem du virkelig er.
Nå, i Efeserne lot Paulus oss få vite at Selve Guds sinn, denne Visdoms
og Åpenbaringsånd i Kunnskap om Gud Faderen, skulle komme inn i
menigheten. Og i 2. Tessalonikerbrev 1:10 forteller han oss at hans
evangelium skulle bli trodd på den dagen, det skjer når Gud vil komme for
å bli Endoxa, eller bli herliggjort i Sin Menighet. Det betyr at på den dagen,
når dette sinn som var i Kristus, faktisk kommer inn i menigheten, da vil
Guds meninger, verdier og bedømmelser være i folket. De vil ha Kristi sinn,
og de vil vite hva de skal gjøre med Hans Ord.
Dette er det som broder Branham fortalte oss i talen 62-0318E Det talte
Ord er den Opprinnelige Sæd 420. Legg merke til det, hvilken harmoni.
Jesus gjorde aldri noe før Han hadde sett det av Faderen, eller
Faderen viste Ham først: (Harmoni mellom Gud og Kristus. Skjønner?
Johannes 5:19) Det samme vil bruden. Han viser henne Sitt
Livgivende Ord (Han viser henne), og hun mottar Det. Hun tviler aldri på
det. Ingenting kan skade henne, ikke engang døden. For hvis sæden blir
plantet, da vil vannet reise det opp igjen. Amen. (Nå, jeg fikk et veldig stort
"Halleluja.") Her er hemmeligheten: Ordet er i Bruden, og Kristi sinn, til
å vite hva Han vil skal bli gjort med Ordet. Og hun gjør det i Hans
Navn. Hun har SÅ SIER HERREN. (Hun har det slik Herren allerede har
sagt det.) Da begynner det å spire. Og Den Hellige Ånd vanner det til det
er vokst opp, og tjener sin hensikt. De vil bare gjøre Hans vilje. (Amen.
Jeg tror det.) Ingen kan overtale dem til noe annet. De har SÅ SIER
HERREN, eller så tier de stille. Altså, de vil gjøre Guds gjerninger. For
det er Ham Selv inni dem, som fortsetter med å oppfylle Sitt Ord, det som
Han fullfører i Sin tid. Alle ting, da Han var her. Han fullførte ikke alt da Han
var her, for tiden var ikke der ennå.
Og vi vet at tiden ennå ikke var der da, fordi dette er den tiden når det er
utpekt til henne. Dette er Brudetidsalderen.
Legg merke til neste vers. Efeserne 1:18 til å opplyse øynene for deres
forstand, slik at dere kan forstå hvilket håp (eller hvilken inderlig lengsel)

dere fikk ved Hans kall (der er denne Doxa igjen som kaller,) og hvor rik på
herlighet (rik på doxa, meninger, verdier og bedømmelser) Hans arv er, i
de hellige,
Så du skjønner, inntil vi kjenner Guds hensikt og plan for vår arv, så er vi
ikke rede til å motta den. Derfor fortalte Paulus oss at Visdoms og
Åpenbaringsånd i Kunnskap om Gud Faderen, er sønnekårets ånd.
Det er for å gjøre deg rede for adopsjonen (sønnekåret). Broder Branham
lærte oss at barnet, selv om det er en sønn, ble plassert under veiledere og
styrere frem til tiden for adopsjon. Og når han hadde Sin Fars sinnelag,
da var han verdig til å bli adoptert. Og da ble alt det som tilhørte Faderen,
delt likt med sønnen. Jeg håper at du får tak i det som jeg prøver å fortelle
deg. Gud har kommet i denne tiden med Visdoms og Åpenbaringsånd i
kunnskapen om Ham Selv, for å gi oss en forvandling av vårt sinn, og
gjøre oss rede for en forvandling av legemet. Paulus kalte det et sønnekår
(en adopsjon), vårt legemes forløsning.
61-0806 Daniels Syttiende uke 67. Jeg tror virkelig at den tingen ble gjort.
Og på denne siste dagen, det er tiden når Gud skal åpenbare disse
hemmelighetene for Menigheten. Han har ikke gjort det før. Og grunnen til
at Han ikke har gjort det, er for å holde menigheten våkende og bedende
hele tiden, uten å vite når det skulle skje. Men husk at Han sa i Daniel 12
De kloke skal forstå i denne siste tiden. Ser dere? Det er blitt gitt til ham.
68 Visdoms Ånd kommer inn i Menigheten for å gjøre kjent for
Menigheten, ved åpenbaringen av Den Hellige Ånd, som bringe
Menigheten inn og åpenbarer hvilken dag vi lever i. Akkurat slik som
Gabriel kom til Daniel, slik kommer Den Hellige Ånd til Menigheten i de
siste dager, for å åpenbare disse store, dype, hemmelige tingene.
Forstår dere nå?
Vi leser i Romerne 8:23 Ikke bare det, men også vi, Åndens førstegrøde,
også vi stønner med oss selv og venter med iver på sønnekåret, vårt
legemes forløsning.
Legg merke til at Paulus sa at vi har Åndens førstegrøde. Og det er det
som starter opp vår prosess mot dette sønnekåret, som er forløsningen av
legemet. Det er faktisk det han også sier i Romerne 8:15 For dere fikk ikke
trelldommens ånd, så dere igjen skulle bli ført inn i frykt, men dere fikk
sønnekårets Ånd, og i Ånden roper vi: «Abba, Far!»

Fra hans budskap, 60-0522M Stilling i Kristus 150. For dere fikk ikke
trelldommens ånd, så dere igjen skulle bli ført inn i frykt, men dere fikk
sønnekårets Ånd.
151 Nå, etter at du har fått sønnekår (er blitt adoptert), da er du blitt
plassert, og da forstår du, etter at seremonien er over, og du har blitt
plassert korrekt inn i det Legemet. Du er en sønn, ja visst, en datter. Når
du er blitt født på ny, da er du det, det er din fødsel. Men nå er du blitt
plassert inn i din posisjon.
Vi har ikke mottatt fryktens ånd; men vi har mottatt Ånden. Vi har
mottatt sønnekårets Ånd hvorved vi roper: Abba, Far. Og det betyr:
"Min Gud." Ja vel.
Ånden selv vitner med vår ånd, at vi er Guds barn.
152 Hvordan gjør den det? Du sier: "Ære være Gud! Halleluja! Det plager
meg ikke. Jeg er et Guds barn." Og så går du ut og gjør de tingene du gjør?
Guds Ånd vil gjøre Guds gjerninger.
153 Jesus sa: "Den som tror på Meg, de gjerningene Jeg gjør, skal han
også gjøre." Skjønner? Skjønner?
Stilling i Kristus 60-0522M 160. La oss lese nå, deretter må vi avslutte, for
vår tid begynner å ta slutt. Ja vel, i vers 9.
Etter at Han hadde gjort Sin viljes hemmelighet kjent for oss, (å gi oss
sønnekår) etter Sin velvilje, som Han forut hadde bestemt i Ham,
161 Han forutbestemte dette i Ham før verdens grunnleggelse. Hvor mange
forstår det? Skjønner? om en husholdning ...
162 Åh, du, her kommer vi igjen! Hmh! Åh, la oss bare gå gjennom det, ser
dere.
... en husholdning i tidens fylde ...
163 Tror dere på husholdninger? Bibelen sa det: "Om en husholdning i
tidens fylde." Hva er tidens fylde? Det har vært en husholdning i, vel, det
var en husholdning i den Mosaiske Loven. Det var en husholdning av
døperen Johannes. Det var en husholdning av Kristus. Det var en
husholdning av kirkeorganisasjoner. Det var en husholdning av utgytelse av
Den Hellige Ånd. Nå har vi en husholdning av sønnekår, hva verden
venter på, stønner etter. "Og når tidenes fylde kommer, når
husholdning av tidens fylde kommer." Hva er tidenes fylde? Når de
døde blir oppreist, når sykdom opphører, når hele jorden slutter å stønne.
"Husholdningen i tidenes fylde." Følg med.
Når Han, i denne husholdningen i tidenes fylde, kan samle under ett
hode alle ting, i Kristus, ...

164 Er dere ikke glade? Hvordan skal Han gjøre det? Samle sammen alle
ting, i Hvem? [Forsamlingen sier: "Kristus.” - Red.] Hvordan kommer du
inn i Kristus? [“Ved én Ånd.”] Ved én Ånd blir vi alle døpt inn i ett
Legeme. Og det Legemet er Hvem sitt Legeme? [“Kristus.”] Allerede dømt.
[“Amen.”] Han tok vår dom. Hva er vi da? "Når jeg ser Blodet, vil jeg
passere forbi deg." Hver gang Han ser på det Legemet, det sitter der,
blodig. Jeg er der inne, hvordan? Den Hellige Ånd. Han bare fortsetter
videre. Åh, du!
Og når husholdningen i tidenes fylde, når Han skal samle sammen alle
under ett hode, i Kristus, både det som er i himmelen, ...
Og vi vet at sønnekårets Ånd er Guds Egen Ånd i oss, for å bringe oss fra
en dødelig til en udødelig. Og det er derfor at Efeserne 1:19 taler om
sønnekårets Ånd, og en arv. Og deretter står det: 19 og forstå hvor
overveldende stor Hans kraft er i oss som tror, etter virkningen av Hans
mektige kraft.
20 Den som Han lot virke i Kristus da Han reiste Ham opp fra de døde og
satte Ham i Sin kraft, i de himmelske,
Så vi kan se gjennom Efeserne 1 at Paulus så etter adopsjonens Ånd,
som er visdoms og åpenbarings ånd i kunnskapen om Faderen, som
kommer inn i menigheten for å gjøre Guds mangfoldige visdom kjent
for menigheten, ved at Selve Guds sinn da ville komme inn i menigheten
for å gjøre den rede for en forvandling av legemet. Det er en forløsning av
legemet, som er en adopsjon. Og legg merke til at da alt begynte, da var du
i Gud som et attributt, før noen verdener ennå var blitt formet.
Efeserne 1:3 Velsignet være Han, vår Herre Jesu Kristi Gud og Far. Han
som har velsignet oss i all åndelig velsignelse i de himmelske, i Kristus.
4 Slik som Han utvalgte oss i Ham før verdens grunnleggelse, for at vi skal
være hellige og ulastelige framfor Ham i kjærlighet.
5 Ved Jesus Kristus har Han forutbestemt oss til sønnekår, i Ham, etter
Sin viljes gode velbehag,
Det tar oss tilbake dit jeg ønsker å føre oss i dag. Og det er tilbake til
begynnelsen, der hvor vi var i Guds sinn til å begynne med, som et attributt
av Gud.
Fra talen 56-0611 Hør Ham 27. Nå, dette barnet var lydig. Så det kom en
bestemt dag da dette barnet hadde nådd sin modenhet. Det er der hvor

pinsevennene skulle ha vært nå. Dere presbyterianere burde vært der for
lenge siden, baptister og metodister, men hva er det som er i veien?
Så det kom en bestemt dag, at den faren trekker alle mennesker rundt
omkring i regionene, til å komme til byen, eller til et flott sted. Og han satte
denne sønnen på et høyt sted, og han satte på ham en vakker kappe.
Og de hadde en seremoni, og den faren adopterte den samme sønnen
som var blitt født, han adopterte ham inn i sin familie. Eller med andre
ord, han plasserte ham, posisjonelt, hva han var i familien. Og da ble
han en arving av alt det som faren hadde. Med andre ord, navnet hans i
et sjekkhefte var like gyldig som det fra hans pappa.
Og det er der hvor menigheten skulle vært i dag; den skulle vært i en
stilling ... Og jeg sier dette til meg selv og til dere: Åh, hvor sørgelig det er
når jeg går rundt og ser synden og plagene og folks sykdom og så videre.
Vi burde ha vært i en slik stilling, i vår tro på Gud, så atskilt, at det vi ber
Faderen om, i Hans Sønn Navn, det ville Han gi til oss. Det er riktig.
28 Han tok ham med til et sted, og der adopterte han ham inn i sin
familie, eller i en spesiell tid, da han satte ham til side. Menigheten
burde ha vært slik i kveld, at en Engel kommer til deg, adskiller deg og
forteller deg hva din stilling er, hvor du står. Ikke noen menn som legger
hender på deg, det er jordisk. Jeg mener Gud; Gud adskiller deg, inn i
den stillingen hvor du hører hjemme. Gud gjør det; din lærer gjør det.
Han er til stede når det skjer.
Legg merke til at Gud her gjorde akkurat det som han ba mannen om å
gjøre. Hans Sønn hadde vært lydig, han hadde etterfulgt Faderen. Han
hadde ikke kjørt rundt på noen steder og sagt: "Du ser hvem jeg er?
Kampanjen min er den største som er i landet. Ja visst.”
Han hadde vært lydig. Han hadde vært lydig mot Faderen. Han hadde
ikke oppholdt seg rundt denne verdens ting og assosiert seg med dem; Han
hadde vært lydig. Og Gud tok vitner fra jorden, Peter, Jakob og Johannes,
Han brakte ned Elias og Moses fra himmelen, og de sto der, og Han
adopterte Sin Egen Sønn. Han ble herliggjort i nærvær av disse
vitnene. Og Gud kom ned og overskygget Ham. Og Bibelen sa: Hans
kledning glinset som solen. Ser dere kappen, herliggjøringen av Ham?
Han satte på Ham en kappe foran vitnene fra himmelen og fra jorden.
Legg merke til at den herliggjøringen, denne doxa, Guds meninger, verdier
og bedømmelser, ble forsterket i hele hans vesen.
Broder Branham tar det videre fra Kristus, og viser hvordan det også skal
være i deg og meg, som sønner.

59-0712 Total Utfrielse 87. Jesus var fullstendig, helt og fullt et
menneske. Han kunne gråte som et menneske. Han kunne spise som et
menneske. Han kunne være sliten som et menneske. Han var fullstendig,
helt og fullt et menneske, i Sitt fysiske vesen. Og i Sin Ånd var Han
fullstendig, helt og fullt Gud. Så Han satte sitt kjød til å være underordne
til Ånden som var INNI Ham. Dere skjønner, Han ble fristet på alle måter,
slik som vi blir. Han var et menneske, ikke en Engel. Han var en mann.
Han hadde begjær og fristelser, akkurat som vi har. Bibelen sa at han
hadde det. Han var et menneske, ikke en Engel, som var upåvirket av
fristelser. Hebreerne 2 sa: "Han ble ..." Hebreerne 2:9 sa: "Han ble gjort
litt ringere enn englene." Han var et menneske, fullstendig et
menneske. Og Gud tok et fullstendig menneske for å bringe en total
utfrielse, og Han fylte Ham med Sin Ånd. Den Hellige Ånd var i Ham
uten mål. Og Han ble fristet slik som vi blir. Og Han var fullstendig Gud.
Han beviste det da Han reiste opp de døde, da Han stoppet naturen, de
brølende sjøer og de mektige vinder. Da han talte til trærne, og så videre,
da adlød de Ham. Han var Gud, på innsiden. Og Han kunne være et
menneske, for Han var et menneske. Men Han overgav Seg Selv helt og
fullstendig (som et menneske) i Guds hender, i Guds tjeneste.
88 Og Han er vårt eksempel. Vi er menn og kvinner. Vi er også kristne.
Hvis Han er vårt eksempel, la oss overgi oss fullstendig i Den Hellige
Ånds hender, slik at vi kan være borgere av Guds rike.
89 Han var helt og fullt et menneske; Han var helt og fullt Gud. Men
Han avsto fra Sine naturlige deler, fra Sine fysiske deler, fra Sin egen
tenkning, fra Sin egen gjerning, og Sine egne interesser, og: "Jeg gjør
bare det som behager Min Far." Der har dere det. Totalt løst fra
mennesker. Prestene kom til ham, de store menn, og sa: "Rabbi, Så og
så", og prøvde å bestikke Ham inn i deres tilknytning og kirkesamfunn. Men
Han var fullstendig utfridd fordi han stolte på Gud.
90 Sa ikke salmisten: "Jeg vil utfri Ham, for Han har helt og fullt satt sin
lit til Meg"? Skjønner?
Og fra talen, 56-1215 Hør ham 39. Legg merke til det. Når dette barnet
nådde en viss alder, hvis det hadde vært et uklanderlig barn, hadde vært
ivrig i farens virksomhet, hadde vært stabil, alltid tilstedeværende i
Herrens gjerninger, ikke blitt kastet omkring av enhver lærdomsvind og
bekymringer, ikke en dag presbyterianer, dagen etter en metodist, og
dagen etter en Nasareen, dagen etter en Pilgrim Holiness, kastet omkring
som et løvblad på et urolig hav. Hvis han var stabil, hans sinn, uansett
hvor han befant seg, han var innrettet på Kristus, hans sinnstilstand,

han arbeidet med en eneste ting i hjertet, hadde iver for sjelers frelse, og
ikke for krangelen i kirkene ...
Da, i Det Gamle Testamente, kom det en dag hvor denne faren brakte
sin sønn ut i offentligheten som et vitnesbyrd. Han la på ham en kappe
og satte ham opp på et flott sted, hvor hele byen kunne se ham. Og de
hadde loven om adopsjon. Denne faren, til sin egen sønn, som var født
inn i hans egen familie, og nå var blitt moden, og var et barn som var verdig
til å ta sin plass. Han adopterte ham, eller plasserte sin egen sønn inn i
en stilling. Enhver bibelleser vet det: Plasseringen av en sønn. Så, etter
denne seremonien, da hadde den sønnen en rettighet. Navnet hans var like
gyldig på sjekken som farens navn var. Det er der hvor menigheten
skulle ha vært i dag. De tingene som Jeg gjør, skal dere også gjøre;
mer enn disse skal dere gjøre, for Jeg går til Min Far.
Legg merke til at broder Branham indikerer at Johannes 14:12 er beviset
på at navnet er på sjekkheftet, og at den sønnen er posisjonelt plassert.
Johannes sier at det er en del av Adopsjonsåndens bevis på at du er
plassert som en sønn. Det er her Johannes 14:12 faller inn som et løfte til
denne endetidens Brudetidsalder.
Igjen, i en annen tale som broder Branham forkynte, kalt Hør Ham, og han
forkynte denne talen 18 ganger, han sa:
58-0301E Hør Ham 48. Nå, denne sønnen, det var hans sønn ... Med
andre ord: han adopterte ham. Og slik plasserte han sin sønn inn i en
stilling. Hvordan gjorde han det? Da var denne sønnens navn på sjekken
like gyldig som farens navn, fordi han var satt inn i en stilling. Faren
hadde stadfestet det, han hadde plassert denne sønnen inn i en stilling.
Og jeg håper du får tak i dette.
Og da var denne sønnen en arving av det som faren hadde. Og vi er,
hva Gud har, vi er medarvinger sammen med Kristus, hvis vi er sønner
av Gud, som er posisjonelt plassert inn i Riket, og holder våre
plasseringer.
Vel, Gud har mange steder hvor Han kunne plassere deg. Noen er
apostler, noen profeter, lærere, evangelister, pastorer og så videre.
Gud plasserer denne sønnen inn i en stilling.
Og fra talen, 55-1111 Hvor Jeg Tror At Pinsevenner Feilet 56. Ja, født på
ny, det er en underfull ting, men det er ikke det hele, broder. Husk at det
måtte skje en adopsjon av det barnet. Hele Det Gamle Testamente må
bli gjennomført i Det Nye; vi vet at det er forbilder og skygger. Du kunne

ikke se en mann, en skikkelse med hånden hengende opp slik som dette,
og deretter ville den ikke være synlig når det negativet ble gjort positivt. Det
er nødt til å være med, alt sammen.
Legg merke til det, mens de fortsatte videre med denne sønnen ... Hvis
læreren fortsatte å bringe ord om at denne sønnen var en strålende gutt ...
Han var oppmerksom på farens virksomhet. Han var en galant mann.
Han visste hvordan han skulle håndtere sin fars arbeid. Åh, farens
hjerte ville svulme opp fordi han elsket ham.
57 Og da han ble moden, kom i en viss alder, da satte han en stor dag.
Og han tilkalte vitner ut på gaten, og han tok denne gutten og satte en
spesiell kappe på ham, en vakker kappe, og plasserte ham ut på gaten og
hadde en seremoni for en adopsjon. Og faren, selve guttens far,
adopterte gutten inn i sin egen familie (Nå, dere kjenner til dette,
gjennom Skriften, plasseringen av en sønn.), og adopterte ham inn i sin
egen familie. Og derfor hadde den gutten, fra den dagen, en lovlig rett til
å skrive ut farens sjekker, eller hva enn faren hadde, han var arving til
det. Han var blitt adoptert. Han var bare likestilt, hadde autoritet over
alle farens eiendeler. Han var ikke lenger en veileder, eller ivaretatt av en
veileder. Han var absolutt i et eierskap. Og det er der hvor menigheten
befinner seg nå. Når du kom tilbake dit og var blitt født på ny, da tror du
at den saken er avgjort. Du slapper av, faller til ro. Nå finner du deg selv
under press, ikke nok manna, trekker deg bort fra det ene møtet etter det
andre. Det som skjer, er at Gud har fulgt med på oppførelsen i Sin
menighet.
58 Se nå. Gud gjorde det samme med Sin Egen Sønn. Han tok tre til å
være vitner. Bibelen sa: "Tre er et vitne." Og Han tok Peter, Jakob og
Johannes (tro, håp og kjærlighet) og tok dem opp på et veldig høyt fjell,
et svært høyt fjell. Og der ble Jesus forvandlet foran dem, og Hans
klær strålte som solen. Og en røst talte og sa: "Dette er Min elskede
Sønn; hør Ham.”
Gud adopterte Sin Egen Sønn, opplyste Ham i en herliggjort, forvandlet
tilstand og beviste det foran vitner: "Dette er Min elskede Sønn; hør
Ham." Ikke rart at Jesus kunne si "All makt i himmel og på jord er blitt
gitt i Mine hender."
59 Vel, grunnen til at kirken ikke gjør fremskritt, broder, dere hoppet
omkring fra sted til sted, hit og dit, og bebreider hverandre i verden, og
rundt denne måten. Dere krangler om deres organisasjoner og deres
kirkesamfunn, om du er dette, det eller det andre. Enten du er enhet,
to-enighet, Tre-enighet eller Fem-enighet; eller om du har blitt døpt med
ansiktet fremover, bakover; åh, og alle slags ting. Krangel og trekking av

grenseskiller og slike ting. Og dette er grunnen til at kirken ikke kommer
seg videre. Det er sannheten.
Om du noen gang ville bryte ned skilleveggene dine, la denne være dette,
og den være det. Uansett hva du er, det betyr ikke noen ting. Men når du
kan legge din hånd i din broders hånd, og kalle ham din broder ... Og
vi jobber for én sak, det er Guds Rike.
60 Hvis det noen gang kommer dit hen, at jeg ikke kunne plassere min arm
rundt enhver broder som arbeider for Guds Rike, og anerkjenner ham som
min broder, da føler jeg at jeg er en frafallen. Amen. Ja visst.
Jeg ville være redd for å stå på plattformen og møte onde ånder, og vite at
jeg hadde misunnelse i mitt hjerte mot en hvilken som helst broder, uansett
hvem han er, som prøver å forkynne evangeliet om Jesus Kristus,
eller leve et kristent liv.
Hvis vi er uenige om en million ting angående teologi, hvis han elsker
Herren Jesus, da er han min broder, og det er min søster. Og vi har
trukket disse skillelinjene. "Og hvis du ikke kan elske din broder som du
har sett, hvordan kan du elske Gud som du ikke kan - aldri har sett?"
Og broder, når kjærligheten går ut, da går Gud ut sammen med den, for
Gud er kjærlighet. Og du kan aldri komme noen vei uten Guddommelig
kjærlighet. Og når dere elsker hverandre, da elsker dere Gud.
Paulus sa i, Galaterne 4:6 Og fordi dere er sønner, har Gud utsendt Sin
Sønns Ånd inn i hjertene deres, som roper: «Abba, Far!»
Dette fører oss til de to andre av Guds løfter til denne Bruden i endetiden,
som skal bli oppfylt i denne Brudetidsalderen. Og begge løftene finner vi i
Romerne 8, og du kan se hvordan de blir knyttet sammen med
Adopsjonsånden. Så la oss åpne Bibelen i Romerne 8, før vi avslutter.
Romerne 8:11 Men hvis Hans Ånd (Ånden til hvem? Gud!!!) som oppreiste
Kristus fra de døde, bor i dere, da skal Han (Gud) som oppreiste Kristus fra
de døde, også gi liv til de dødelige legemene deres, gjennom dette at Hans
(Guds) Ånd bor inni dere.
12 Derfor, brødre, er vi ikke skyldige overfor kjødet, slik at vi skulle leve
etter kjødet.
13 For dersom dere lever etter kjødet, skal dere dø. Men hvis Ånden dreper
legemets gjerninger, skal dere leve.
14 For så mange som blir ledet av Guds Ånd, de er Guds sønner.
15 For dere fikk ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle bli ført inn i
frykt, men dere fikk sønnekårets Ånd, og i Ånden roper vi: «Abba, Far!»

16 Ånden Selv (Guds Egen Ånd) vitner med vår ånd at vi er Guds barn,
(Hvordan? Johannes 14:12)
17 og hvis vi er barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi
medarvinger, så sant vi lider med Ham, for at vi også skal bli herliggjort
sammen med Ham. (en-doxa-zo, som betyr: Guds doxa i vår Zoe, vårt liv.)
18 For jeg er overbevist om at lidelsene i den nåværende tid er for ingenting
å regne sammenlignet med den herligheten (Doxa) som skal bli åpenbart i
oss.
19 For skapningens inderlige lengsel venter og stunder etter åpenbaringen
av Guds sønner.
Vel, dette er løfte nummer to til Kristi endetidsbrud skal bli manifestert i
denne Brudetidsalderen i endetiden. Sønner er Gud skal manifestere seg
som sønner. Hvordan? Ved å manifestere Hans Doxa i vår zoe, i våre liv.
65-0425 Guds Tilveiebrakte Sted For Tilbedelse 240. Hva er
Menigheten? Hvordan kommer du inn i Den? Når du er inne der, da er du
blitt alt det som Jesus Kristus var. Du er endog en sønn og en datter
av Gud. Han blir deg, for at du kan bli Ham.
241 Saken med dette, er at du er redd for å bruke det, eller så arbeider du
ikke sammen med Hans Ord. Nå, det vil ikke gjøre noe godt, og jeg bryr
meg ikke om hva du gjør. Hvis du ikke kommer fullstendig inn i det
Ordet, da vil det aldri fungere.
56-1208 Abraham 20. Hvis du noen gang kan få frykten ut av menigheten,
og la dem bli klar over hvem de er, og hvilen stilling de har, da vil
helbredelse være det enkleste budskapet som vil bli forkynt, eller hva som
helst. Men dere har frykt. Dere er redde. Dere skjønner ikke at dere er
Guds sønner og døtre. Og nå, ikke at vi vil bli det. Vi er det nå, sønner
og døtre av Gud, ikke langt inn i fremtiden. Og vi vil ikke sitte på himmelske
steder en gang inn i fremtiden. Vi sitter nå på himmelske steder, akkurat
nå. Og nå er vi Guds sønner og døtre. Det er ennå ikke blitt åpenbart
hva vi skal bli til slutt, men vi vet at vi skal se Ham, for vi skal ha et legeme
som er likt Hans. Vi skal se Ham som Han er.
Men nå er vi Guds sønner og døtre, og pakten er blitt inngått med
Abraham og hans ætt etter ham. Nå, legg merke til det. Vel, Gud sa ikke til
Abraham: "Hvis du vil gjøre dette, eller hvis du vil gjøre det." Han sa: "Jeg
har." Så hele pakten er nåde, helt og holdent. Og det er ingen
gjerninger forbundet med det i det hele tatt.

57-0309E Jehova Jireh 14. Gud valgte Abraham, ikke fordi han var en
utdannet mann, ikke fordi han var en smart mann, men på grunn av at Gud
så noe i Abraham før verdens grunnleggelse. Og det er årsaken til at
du er kristen i kveld, på grunn av at Gud så noe i deg før verdens
grunnleggelse, og satte ditt navn i Livets Bok hos Lammet, før verden
noensinne ble dannet. Hvordan skal du kunne miste det? Hvordan skal du
kunne gjøre det? Bibelen sa ...
Den største feilen som jeg kan finne med en hvilken som helst av
menighetene, og spesielt med den virkelige menigheten som er født
på ny, det er at de ikke vet hvem de er. Dere skjønner ikke hvilket
privilegium som Gud har gitt dere. Dere ser etter noe langt borte i et
slags Tusenårsrike. Men det er noe som djevelen har trukket over dere.
"Nå, er vi Guds sønner." Ikke at vi vil bli, vi er det nå. Og enhver
forløsende velsignelse som Herren Jesus døde for, er vår personlige
eiendom rett nå, alt det han døde for. Ikke at vi vil bli; vi er det nå.
La oss hoppe til vers 29 for å spare litt tid, Romerne 8:29 For dem som
Han kjente på forhånd, dem har Han også forutbestemt til å bli likedannet
med Sin Sønns bilde, for at Han skulle være den førstefødte blant
mange brødre.
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.
31 Hva skal vi da si til dette? Hvis Gud er for oss, hvem kan da være imot
oss?
Og det er løfte nummer tre til endetidsbruden i Brudetidsalderen. Vi er
ordinert til å bli likedannet med selve bildet av den førstefødte sønnen, Han
som var selve Guds bilde.
William Branham forteller oss grunnen til at Johannes 14:12 er for alle, og
hvilken hensikt det er for, i talen
57-0226 Vi Vil Se Jesus 21. Men nå, mens Han er her og arbeider med
Sin Menighet i form av Ånden ... Da, hvis Hans Ånd er sammen med oss,
da vil Han handle akkurat slik som Han handlet da Han var her på jorden.
Det vil få deg til å handle på den samme måten. Fordi det er ikke lenger
din ånd; det er Hans Ånd inni deg, Kristi Ånd inni deg. "De tingene som
jeg gjør ... Den som tror på meg (Johannes 14:12), de gjerningene som
jeg gjør, skal også dere gjøre." Skjønner? Vi vil gjøre de samme
gjerningene, tenke de samme tankene, leve den samme type liv. Hvis

Guds Ånd er i deg, da får Den deg til å leve slik som Kristus levde, til å
være Kristus-lik. Da blir du et skrevet brev, lest av alle mennesker.
Kristus inni deg, som reflekterer Sitt Lys ut fra deg. Slik Gud var i
Kristus for å forlike verden til seg selv, og reflekterte Gud ut fra sitt eget
legeme. Ingen har noensinne sett Gud, men den enbårne fra Faderen har
erklært ham. Gud var i Kristus. Og det som var holdningen til Kristus, det
var Guds holdning, fordi de to arbeider sammen, Ånden og kjødet forenet
sammen.
61-0117 Messias 62. De ser ut som Ham. De oppfører seg som Ham. De
er Hans kjød, Hans blod, Hans Ånd. Amen. Det er slik Guds menighet
er, Hans Ørner, Hans små Messiaser. De ser ut som Ham; de handler
som Ham; de forkynner som Ham; de gjør de gjerningene som Han
gjorde. De tingene som Jeg gjør, skal han også gjøre. Mer enn dette
skal han gjøre, for jeg går til Faderen." Amen. "Disse tegn skal følge
Mine små ørner." Amen “De vil gjøre akkurat det som Jeg gjør. Hvis
Min Ånd er i dem, vil de gjøre de gjerningene som Jeg gjør. Hvis de
ikke gjør de gjerningene som Jeg gjør, da skyldes det at Min Ånd ikke er i
dem.”
La oss be ...

