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Her, et par prekener tilbake fokuserte vi på noen symboler fra Judas brev, hvor Judas
gjorde noen navneopprop, og der brukte han noen billedlige beskrivelser av det
falske vintreet. Derfor, siden han der nevnte noen egenskaper som vi ikke gikk fullt
inn i, da skal vi gjøre det denne formiddagen.
Judas 1:1 Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror, til dem som er kalt, helliget i Gud
Faderen og bevart i Jesus Kristus:
2 Nåde være med dere. Og bli enda rikere i fred og kjærlighet!
3 Mine kjære! Samtidig med at jeg var meget opptatt med å skrive til dere om vår
felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride for
troen (eller for åpenbaringen, og oppriktig kjempe, det betyr at du er oppriktig villig til
å kjempe for den. Det er det som ordet «kjempe» betyr. Menn som kjemper i et
tungvektsmesterskap i boksing, blir kalt "mesterskapskandidater i tungvekt". For de
er villige til å gå inn i ringen og kjempe om premien i et tungvektsmesterskap.) den
som én gang for alle ble overgitt til de hellige.
Så Judas sier: Jeg formane dere til å stride for troen, den som én gang for alle ble
overgitt til de hellige.
Og hvorfor skulle vi være villige til å kjempe for Troen? Fordi vi kjemper for
rettferdighetens krone. Nå, hvis en utfordrer frykter for hva som vil skje med ham i
ringen, da vil han ikke gjøre det veldig bra, fordi han allerede har bestemt seg for at
han kommer til å bli skadet. Men hvis han går inn i ringen for å vinne premien, da er
han fokusert på premien.
Og Jesus sa i Åpenbaringen 2:10 Frykt ikke for noe av alt det du skal komme til
å lide. Se, djevelen kommer til å kaste noen av dere i fengsel, for at dere skal bli
prøvd, og dere skal ha trengsel i ti dager. Vær tro inntil døden, og Jeg skal gi deg
livets krone.
Og vi leser også i 1. Peter 5:4 Og når Overhyrden åpenbares, skal dere få ærens
uvisnelige krone.
Legg merke til at han forteller oss at vi vil bli kronet med herlighet. Vår krone vil være
selve Guds doxa. Selve Guds meninger, verdier og bedømmelser, som er det
selvsamme sinn som var i Kristus, det vil være i deg. Det er hensikten med
kroningen.
Og så forteller apostelen Paulus oss i 2. Timoteus 4:8 Til slutt, så er det da gjort
ferdig en rettferdighetens krone for meg (som er rett visdom), den som Herren,
den rettferdige Dommer, skal gi meg på den Dagen, og ikke bare til meg, men til alle
som har elsket Hans tilsynekomst.
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Og igjen i 1. Tessalonikerbrev 2:19 For hva er vårt håp, vår glede eller krans av
ros? Eller er ikke også dere, framfor Herren Jesus Kristus, i Hans nærvær?
Så når vi er antatt å skulle få vår krone, da vil bedragerne være der for å stjele din
krone.
Åpenbaringen 3:11 AMPLIFIED Version Se, Jeg kommer snart! Hold fast på det du
har, så ingen skal ta kronen din.
[ved å lede deg til å gi avkall på troen].
Og ikke bli overrasket om djevelen selv vil dukke opp rett ved din dør for å prøve å
overbevise deg om at du følger en profet som bare er en bedrager. Jeg har hatt det
flere ganger, hvor folk som jeg kjente, og til og med forkynnere er kommet til meg for
å snakke med meg, fordi de følte seg drevet til å prøve å påvirke meg bort fra denne
Åpenbaringen. Men de kan ikke gjøre det. Du ser at de prøver å stjele kronen din
fordi de ikke selv har en.
Fra Bibelversjonen MESSAGE BIBLE 11 "Jeg er på vei; Jeg kommer snart. Hold et
godt grep om hva du har, slik at ingen forvirrer deg og "stjeler kronen din."
Og faktisk så leser vi også om dette i 2. Johannes 8 Gi akt på dere selv, slik at vi
ikke mister det vi arbeidet for, men at vi kan få full lønn.
9 Hver den som begår overtredelser, og som ikke blir i Kristi lære, har ikke (gir
ikke ekko av) Gud. Den som blir i Kristi lære, har (gir ekko av) både Faderen og
Sønnen.
Så det blir lagt vekt på, i denne sene timen, å holde fast på det du har. Og ikke la
fienden snike seg inn, og ved siden av den sanne lære, bringe inn fordervelig
villfarelse.
Og det er her vi plukker opp i Judas 4 For noen mennesker har sneket seg
ubemerket inn, slike som for lenge siden ble oppskrevet til denne dommen: De er
ugudelige som bytter bort Guds nåde med uanstendighet og fornekter den eneste
mektige Gud, og vår Herre, Jesus Kristus.
Så det falske vintreet vil være et inn-snikende vintre, så å si, som vil snike seg inn
ved siden av det sanne, og prøve å vikle seg inn det sanne. Og siden de ikke har
noen egen åpenbaring, vil de prøve å leve av den åpenbaringen som det sanne
vintreet har. Det samme gjorde også det falske vintreet, som ønsket oljen fra det
sanne vintreet.
Peter forteller oss det samme i 2. Peter 2, Wuest oversettelsen
Nå, hvis de skal prøve å bringe det inn, da måtte de få det fra et annet sted utenfor
Budskapet, i utgangspunktet. Wuest-oversettelsen sier: 2. Peter 2:1 "Men det stod
også fram falske profeter blant folket, slik det også skal være falske lærere blant
dere. Med list skal de føre inn fordervelig lære som leder til fortapelse. De skal
fornekte den Herre som kjøpte dem, og føre over seg selv en brå fortapelse.
2 Og mange skal følge etter på deres umoralske veier, og på grunn av dem skal
sannhetens vei bli rakket ned på.
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Disse mennene vil komme inn i Budskapet og gi en feil forståelse av Guds Ord, og
folket vil bli fanget opp i hva disse mennene sier. De er onde fortolkere av
Sannhetens Ord.
3 Med griskhet og oppdiktede ord skal de utnytte dere. I lange tider har dommen over
dem ikke vært uvirksom, og deres fortapelse slumrer ikke.
2. Peter KJV 2:1-3 Men det stod også fram falske profeter blant folket, slik det også
skal være falske lærere blant dere. Med list skal de føre inn falsk lære som leder til
fortapelse. De skal fornekte den Herre som kjøpte dem, og føre over seg selv en brå
fortapelse.
2 Og mange skal følge etter på deres veier til fordervelse, og på grunn av dem skal
sannhetens vei bli spottet.
Nå, Wuest-oversettelsen sier: "Disse mennene vil være av en slik karakter at de
bringer inn en ødeleggende falsk lære ved siden av den sanne lære." Og det er
nøyaktig hva King James-versjonen sier, hvis du leser den riktig. Det står at disse
falske lærerne vil bringe inn, bringe inn til hvor? Og hvis det er blitt brakt inn, da var
det virkelig ikke ment å være der i utgangspunktet. Så hvis vi taler om at Guds Ord er
Guds tanker, da er det som de bringer inn, ikke Guds tanker, men deres egen
tenkning, som er døden i gryten. Og se hva det står at disse ødeleggende
villfarelsene vil frembringe: "skal endog fornekte den Herren som kjøpte dem".
(Og hvem er den Herren som kjøpte dem? Det er Faderen som kjøpte dem, og Jesus
var den prisen som Han betalte. Og hvem kom ned i denne tiden? Den Herren som
kjøpte oss, Herlighetens Herre. Ingen ringere enn Faderen selv i form av Ildstøtten.
Og ikke bare fornekter de Ham, at Han er her, men de har også fullstendig avslått
Ham, og de har satt Ham til side ved sin lære som de forkynner.
Nå, idet vi går tilbake til Judas, så leser vi i vers 5 Men selv om dere en gang har fått
vite om dette, vil jeg minne dere om at da Herren hadde frelst folket ut av landet
Egypt, utslettet Han etterpå dem som ikke trodde.
6 Og de englene som ikke tok vare på sin myndighet, men forlot sin egen bolig,
dem har Han bundet i evige lenker under mørke til dommen på den store dag.
7 Slik var det med Sodoma og Gomorra og byene rundt dem. På samme måte gav
de seg over til seksuell umoral, og gikk avsted etter et annet kjøds tiltrekning, disse
er gitt som eksempel, og de lider under straffen i en langvarig ild.
8 Disse drømmerne besmitter også kjødet på samme måten, de forkaster
myndighet og de taler ondt om herligheten.
9 Men ikke engang erkeengelen Mikael, da han stred med djevelen (kjempet med
djevelen) og trettet om legemet til Moses, våget å bære fram en spottende anklage
mot ham. Men han sa: «Herren refse deg!»
10 Men disse spotter det de jo ikke kjenner. Og slik som de ufornuftige dyrene så
kjenner de bare sitt naturlige instinkt, (og husk at det naturlige menneske forstår
ikke det som tilhører Gud, og kan faktisk ikke kjenne til det.) og i dette forderver de
seg selv.
11 Ve dem! For de har gått inn på Kains vei, (og hva gjorde Kain umiddelbart etter
at han avviste Guds korrigerende Ord? Han gikk ut fra Herrens nærvær.) i grådighet
har de styrtet seg ut i Bileams villfarelse for vinnings skyld, og de har gått til
grunne ved Koras opprør.
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12 Disse er flekker ved kjærlighetsfestene deres. Mens de fryktløst fester
sammen med dere, tjener de bare seg selv. De er skyer (vitner) uten vann (uten
regn, og dermed uten lære), som blir drevet omkring av vindene (enhver vind av
menneskers lære), sene høsttrær (menn) uten frukt (de har i virkeligheten en frukt
eller en lære fra en annen tid. Så de er faktisk uten frukt), to ganger døde, revet opp
med røttene.
13 De er som brusende bølger på havet (folk, nasjoner, folkemengder og tunger),
som skummer av sin egen skam, de er som flakkende stjerner (de lurer alltid på det
ene eller det andre, fordi de ikke er stabile, og fordi de ikke er i stand til å forstå det
som hører Gud til), som til evig tid bare har det dypeste mørke i vente.
Så vi skal se på denne omflakkende ånden som hele tiden får dem til å lure på det
ene eller det andre.
14 Enok, den sjuende etter Adam, profeterte også om disse menneskene og sa: «Se,
Herren kommer med ti tusener av Sine hellige
15 for å gjennomføre rettsak mot alle, for å erklære skyldig (domfelle fullt ut) alle de
ugudelige blant dem for alle deres ugudelige gjerninger som de har begått på
ugudelig vis, og for alle de harde ord som de ugudelige synderne har talt imot
Ham.»
Og hvem er dette som de har talt imot? Kristus, Ordet. Så du ser at vi faktisk er i krig
med det falske vintreet. Når de er i krig med oss og vår Herre, Han som er Ordet gjort
manifestert iblant oss.
16 Disse er slike som knurrer, klager og lever etter sine egne lyster. Og de taler
store og stolte ord med sin munn og smigrer folk for å oppnå fordeler.
Jeg liker den måten som Voice oversettelsen så tydelig legger det ut for oss. 16
Disse mennene er slike som klager, som leter lenge og intenst for å finne feil på
andre mennesker. De blir ledet av sine egne lyster og begjær, som dårer nedover på
veien til ødeleggelse. De er arrogante løgnere som bare ønsker å komme foran de
andre.
Nå, videre til vers 17 Men dere, kjære, husk de ord som før ble talt ved vår Herre
Jesu Kristi apostler,
18 at de sa til dere at i de siste tider kommer det spottere, som lever etter sine
egne ugudelige lyster.
19 Disse er de kjødelige mennesker som forårsaker splittelser, og som ikke har
Ånden.
20 Men dere, mine kjære, må deres aller Helligste tro (åpenbaring) bli oppbygget,
og dere selv være bedende i Den Hellige Ånd,
21 hold dere selv i Guds kjærlighet og vent på vår Herre Jesu Kristi nåde til evig liv.
22 Og det er noen dere skal ha barmhjertighet med; her må dere skjelne.
23 Men andre skal dere frelse med frykt, idet dere river dem ut av ilden og hater
selv det klesplagg som er smittet av kjødet.
24 Men Han som har kraft til å bevare dere fra å snuble og til å framstille dere
ulastelige framfor Sin herlighet med umåtelig glede,
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25 Gud, vår Frelser, som alene er vis, skal ha ære og majestet, herredømme og
makt, både nå og i alle evigheter! Amen.
Nå, med denne tanken i våre sinn, om vår kamp for den troen som faktisk blir
utkjempet med fienden, at vi ikke mister vår krone, den som han ønsker å stjele til
seg selv.
Broder Branham sa i talen 53-0614a Oppriktig Stride For Troen 23. Det var Jesus
som kom tilbake, tok med seg de som var født på ny, den menigheten som hadde
omvendt seg. Og djevelen gikk tilbake og tok den flokken: "Hvis du er en
Guddommelig helbreder, gjør da dette. Hvis du er dette... "Hvis dette er riktig... Hvis,
hvis, hvis." Satan vil alltid sette et spørsmålstegn ved Guds Ord: "Hvis du er ..."
"Vel, hvis han er en guddommelig helbreder, la ham helbrede denne, la ham ta
denne. Hvis han er det, la ham være dette." Hvis, det er alltid ... Det kommer
med et spørsmålstegn i seg. Men en virkelig sann troende tror at ethvert Ord
som Gud sa, er sannheten, og tar det på den måten. Der er du.
Legg merke til at de ikke bare tror det, men de vil også ta det på den måten som han
sa det. Og de prøver ikke å vri på det for å få det til å bety noe som han ikke sa. Legg
merke til at han forteller oss at det falske vintreet alltid stiller spørsmål ved Guds Ord
og dets betydning.
Bare se på Johannes 14:12. Jesus sa at den som tror på meg, de gjerninger
som jeg gjør, skal han også gjøre. Men det falske vintreet er ikke tilfreds med det
Han sa, og hvordan han sa det, slik at de ønsker å forklare det bort for å få det til å
virke som om Han mente noe helt annet enn det Han faktisk sa. Og de sier:
"Johannes 14:12 er ikke for alle de troende, det er bare for én troende". Men du
kan vise dem hvor en stadfestet profet sa at "han", i Johannes 14:12, det er for alle
som er en sann troende. Men de vil krangle om det.
Broder Branham gjør det klart at Johannes 14:12 er for enhver troende, som vi ser i
59-0628E - "Spørsmål og svar" 172 88b. Broder Branham, kan noen gjøre Kristi
gjerninger uten at han var Kristus? Det er hva det er: "Uten at han var Kristus?"
Ja visst. La oss ta Johannes, bare et øyeblikk. Johannes det 14. kapitlet, og jeg vil
at dere skal se på dette nå, hvis dere kan fange det opp rett her. Johannes 14:12,
tror jeg det er. Vi vil raskt få det frem, og se hva Jesus sa om dette.
Ja vel: Sannelig, sannelig, sier jeg dere: Han, hvem som helst det måtte være, Den
som tror på meg, de gjerningene som jeg gjør, skal han også gjøre. En hvilken som
helst mann. Mannen, ham selv, kan aldri være Kristus, men Kristi gjerninger vil
følge enhver troende. Skjønner? Gud vil gjøre Kristi gjerninger i enhver mann.
"Den som tror på meg, de gjerningene som jeg gjør, skal Han også gjøre." Ikke, "Jeg
skal gjøre," "Han skal gjøre, Han skal," ikke, "jeg." "Men den som tror på Meg, og
har bekjent sin tro i Meg, og har dødd ut til sitt selv, og Min Ånd bor inni ham, og
han blir en del av Meg."
Nå, det gjør ham ikke til Kristus. Det gjør ham til en del av Kristus sammen med
resten av Menigheten. Ja vel. Han er ikke Kristus, for det ville være antikrist, skjønner
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dere. Da ville han ta det bort fra Kristus. Men han kan gjøre Kristi gjerninger,
enhver troende. Ja vel.
Legg merke til at han på flere måter sier at "han" i Johannes 14:12 refererer til (1)
hvem det enn er, og i (2) enhver mann og i (3) enhver troende og igjen i (4)
enhver mann, og i (5) enhver troende osv. Nå, der er forklaringen på dette
spørsmålet om Johannes 14:12, som er gitt av en stadfestet Guds profet.
Og broder Branham sa i talen, 63-1112 - Sir, Vi Vil Gjerne Se Jesus 38 Nå, ifølge
Skriften, er vi ment å skulle være "skrevne brev", skrevet av Ham. Bibelen sier at vi
er "skrevne brev". Og hvis vi i kveld skulle hungre og tørste etter å se Herren Jesus
Kristus, da skulle vi som kristne troende gjenspeile Hans Liv, så mye at vi ville
være Hans fulle representant. Vi skulle være det. Enhver kristen skulle være en
representant og reflektere Livet til Jesus Kristus. Tror dere det? [Forsamlingen
sier: "Amen." - Red.] Og jeg tror at enhver kristen skulle reflektere Kristi Liv. Han
sa i Johannes 14:12 Den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerningene som
Jeg gjør. Og da vet vi at det er sant, at vi er Hans representanter. Og hvis vi
hevder at Kristus bor i oss, hvis Kristus bor i oss, da skulle vi gjøre slik som
Kristus gjorde. Vi skulle reflektere Hans Liv.
Det er veldig tydelig her at William Branham trodde at Johannes 14:12 var for
enhver kristen, og at enhver kristen skulle reflektere Kristi liv og gjøre Kristi
gjerninger.
64-0305 Utholdende 213 Vel, hvis Han er den samme i går, i dag og for evig ... Men
Han er ikke i en fysisk form. Når Han kommer tilbake på den måten, da er tiden
over, Han vil ta Menigheten med Seg.
214 Men Han er her i form av Den Hellige Ånd, for å komme inn i meg OG inn i
DEG, og utføre Hans samme gjerninger. Han sa i Johannes 14:12 Den som tror
på meg, de gjerninger jeg gjør, skal han også gjøre.
William Branham sa også fra talen, 61-0217 Dyrets Merke 38 Husk nå at Bibelen sa:
"Ikke spar noen." Liten eller ung eller gammel eller, alle. Alle de som ikke har fått
dette Guds segl, ville bli merket med et annet merke. Og se, hvem hadde
mottatt det merket? Menn som gjennom et langt liv hadde gitt sine liv for de
geistlige, prestene og anerkjente menn, store prester og teologer. Vel, hvor
mange vet at det er sant? Ja, selvfølgelig er det det. Klart det er sant. Akkurat som
de lærde... Like hellig, like gode, kanskje fine mennesker, borgere av landet... Men
det er ingen unnskyldning. Når Gud sender ut noe, og du ikke klarer å vandre i
det, da er du ute; det er det hele. Enten gjør du det, eller så gjør du det ikke. Det
var sånn det var. Alle som ikke kom inn i arken, druknet, og det var slik det skjedde,
uansett hvem de var. Det er den samme tingen, alle som ikke er i Kristus i dag, vil gå
fortapt uten Kristus. Det er sant. Så du kan ikke si: "Jeg er metodist, eller baptist eller
pinsevenn, eller noe annet; Du må være av Kristus. Og hvis du er av Kristus, da
gjør du Kristi gjerninger. Det gir et vitnesbyrd og beviser at det er det. Det er
like klart som Skriften, jeg vet hvordan jeg skal si det. Det er like tydelig som nesen
på dette store ansiktet, eller den store nesen på dette ansiktet mitt, snarere. Det
stemmer.
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William Branham taler om Johannes 14:12 mer enn 7 ganger i sin tale, Kristus Er
Mysteriet. Han bruker begreper som "enhver person", og "hvem som helst" for å
definere ordet "han" i Johannes 14:12.
63-0728 Kristus Er Mysteriet 271. De sa: "Vi mottok Den hellige ånd da vi trodde."
272 Bibelen sa: "Har dere mottatt Den Hellige Ånd etter at dere trodde?" Det er
forskjellen. Skjønner? Det er riktig. Skjønner?
273 Og de sier: “Vi er Den katolske kirken. Vi startet tidlig. Vi gjorde dette.”
Metodistene sier: "Vi er basert på Bibelen."
274 Jesus sa: "Disse tegn skal følge dem som tror." Hvor finner vi det? Hm-hmh.
Skjønner? Ja visst. “De gjerninger som jeg gjør, skal dere også gjøre”, enhver
skapning, enhver person som tror I ham. Hvor finner vi det? Det er Hans Ord.
"Himmel og jord vil forgå, men Mitt ord skal aldri forgå." Hvor finner vi det?
Skjønner? Åh, det bare viser!
275 Hva er det? Det er en hybrid tilstand.
Legg igjen merke til at han sier "enhver person", og etter at han nevner Johannes
14:12, stiller han spørsmålet: "Hvor er det hen?". Det skulle være i menigheten, så
"hvor er det hen?" Derfor, det skulle være i menigheten, så hvor er det blitt av, og
hva har hindret det i å manifestere seg åpent, slik han lengtet etter å se det.
Og hva med Apg 2:38 Da sa Peter til dem: «Omvend dere, og enhver av dere må bli
døpt i Jesu Kristi navn til syndenes tilgivelse, og dere skal få gaven, Den Hellige
Ånd.
39 For løftet tilhører dere og deres barn og alle dem som er langt borte, så mange
som Herren vår Gud vil kalle på.»
Og de sier: "Vel, du skjønner, Den Hellige Ånds gave er en gave til å tale i tunger.
Det betyr at du vil motta gaven til å tale i tunger." Og de bygde et helt kirkesamfunn
eller mer, på denne feiltolkningen av det som Peter sa.
Han sa at du vil motta Den Hellige Ånd som en gave fra Gud. Den Hellige Ånds Gave
er Den Hellige Ånd, som en gave til deg. Du fortjener det ikke. Det er ikke en
godtgjørelse for hva du har gjort. Det er et løfte til deg. Men de prøver å minimere
GAVEN, som er selve Guds liv inni deg. Og de bagatelliserer det ned til det å tale i
tunger. Og sier at hvis du talte i tunger, da har du fått den. Men apostelen Paulus sa
at du kunne tale i menneskers og englers tunger, og fortsatt ikke ha den.
Og så vil andre kirkesamfunn ta Matteus 28:19, der Jesus sa: "Gå derfor ut og gjør
alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem i Faderens, Sønnens og Den
Hellige Ånds navn,
Så det er dette de gjør. Men de har ingen anelse om hvordan de skal dele opp Ordet
på rett måte. Og stiller ikke engang spørsmålet: Hva er navnet til Faderen? Hva er
navnet til sønnen, og hva er navnet til den Hellige Ånd, som er Gud? Og de klarer
ikke på en rett måte å dele opp ordet i Matteus sammen med Apg 2:38, Apg 19:5-6,
Romerne 6:3 og Galaterne 3:26. Og hvorfor ble alle mennesker i Bibelen døpt i
Herren Jesu Kristi navn, og ingen av dem i «Faderens, Sønnens og Den Hellige
Ånds navn?»
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Igjen fra hans preken 53-0614A Oppriktig Kjempe For Troen 56. Og du sier: "Vel,
nå broder, vi tror også på forsoningen. Vel, det er... Vi tror." Ja visst, jeg vet at dere
tror. Kain trodde også. Men Gud stadfestet Abels tro da Han tok imot hans
offer. Og når du tror, det er greit nok. Men hvis du tror, og er en sann troende, da
vil Gud gi deg dåpen i Den Hellige Ånd rett der når du tror. Halleluja. Jeg føler
meg religiøs akkurat nå. Legg merke til det, så vidunderlig.
Legg merke til hva han forteller oss her. Vi har en Gud som vil stadfeste Sitt Ord, og
bekrefte om det er i deg og hvorvidt du har mottatt det eller ikke. Og "Gud er ikke et
menneske at Han kan lyve". Så den bekreftelsesprosessen er en så veldig kritisk
ting for oss å forstå.
Vi ser det i Romerne 8:16 Ånden Selv (Det er Guds Egen Ånd) vitner med vår ånd
at vi er Guds barn,
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.
Så hvordan bærer Guds egen Ånd vitnesbyrd med vår ånd? De fleste leser dette
med bind for øynene. De leser det som at din ånd vil bære vitnesbyrd med Guds
Ånd. Men det er ikke det som Gud sier her. Han sier: "Ånden Selv" (Det er Guds
egen Ånd) vitner med vår ånd at vi er Guds barn:
Så hvordan bærer Guds Egen Ånd vitnesbyrd med vår ånd? Han bekrefter vår Ånd
med sin Ånd. Jesus sa: "Ved deres frukter skal du kjenne dem. – Og hvordan
bærer man vitnesbyrd om noe? Du gir en bekreftelse på det.
57-0825M Hebreerne Kapittel 2 del 1, 74 Gud også ... (Fjerde vers) ... Gud vitnet
også med ...
75 Se på dette. Herren vitnet med. Åh, jeg er så glad for det! Herren vitnet med.
76 Se her. Da Elias satt på fjellet, sa han: “Hvis jeg er en Guds mann, la ilden falle
fra Himmelen og fortære dere.” Gud vitnet med at han var en Guds mann. Gud
vitner alltid. Livet ditt vil være et vitne. Jeg vet ikke hva vitnesbyrdet ditt er, men
livet ditt taler så høyt at stemmen din ikke kan høres. Men din—din levemåte, ditt
hverdagsliv vil vitne om hva du er. Gud vitner om det. Ja. Den Hellige Ånd er et
segl, og et segl berører begge sider av papiret. De ser deg stå her og ser deg når du
drar. Ikke bare på møte, men i det daglige arbeidet. Du er forseglet på begge sider,
på innsiden og utsiden. Ved gleden du har, og ved livet du lever, er du forseglet
inni og utenpå. Men du vet at du er frelst, og verden vet at du er frelst ved det
livet du lever, fordi Gud vitner om det. Velsignet være Hans Hellige Navn! Du
store, jeg føler meg religiøs!
Se hva Johannes forteller oss i 1. Johannes 5:8, Og det er tre som vitner på jorden:
Ånden, vannet og blodet. Og disse tre er i den ene.
9 Hvis vi tar imot vitnesbyrdet fra mennesker, er Guds vitnesbyrd større. For dette
er Guds vitnesbyrd, det som Han har vitnet om Sin Sønn.
10 Den som tror i Guds Sønn, har vitnesbyrdet i seg selv. Den som ikke tror Gud,
har gjort Ham til en løgner, fordi han ikke har trodd det vitnesbyrdet som Gud har
vitnet om Sin Sønn.
11 Og dette er vitnesbyrdet: At Gud har gitt oss evig liv, og dette livet er i Hans Sønn.
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12 Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet.
Så Vitnesbyrdet, som er Guds Hellige Ånd, vil gi et ekko tilbake gjennom ditt liv at
Hans Liv lever i deg. Det er slik Guds Ånd bærer vitnesbyrd med vår ånd. Hans Ord
lever i oss slik at det gir et vitnesbyrd i den måten vi lever på, og vårt fokus er helt og
holdent i Ham.
Det er derfor apostelen Paulus kunne si i Galaterne 2:20 Jeg er blitt korsfestet
sammen med Kristus. Jeg lever, men det er ikke lenger jeg selv som lever, men
Kristus lever i meg. Og det som jeg nå lever i kjødet, lever jeg i tro, den troen
(åpenbaringen) som tilhører Guds Sønn, Han som elsket meg og gav Seg Selv for
meg.
Og hva er denne åpenbaringen av Guds sønn som Paulus nå lever etter? Jesus var
Guds Sønn, og jeg er en Guds sønn likedannet med Hans bilde. Så hvordan kan du
leve på noen annen måte enn slik som Han levde. Det tar oss igjen tilbake til
Johannes 14:12 og Romerne 8:29 forutbestemt til å bli likedannet med Sin
førstefødte Sønns bilde, og
Romerne 8:18 " For jeg er overbevist om at lidelsene i den nåværende tid er for
ingenting å regne sammenlignet med den herligheten som skal bli åpenbart i oss.
19 For skapningens inderlige lengsel venter og stunder etter åpenbaringen av Guds
sønner.
62-0318E Det Talte Ord Er Den Originale Sæd 81. Det er det som er i veien i dag.
Du vil ha en slags falsk sminke med skriking, hopping, tale i tunger eller noe, i stedet
for å vente på at Guds virkelige Ord skal bli tilkjennegitt for Bruden. Disse som
tar Ordet, er Guds sanne Brud, og de frembringer barn. De kan ikke dø. Et barn
som Bruden bringer frem på Ordet, kan ikke dø, fordi Det er Ordet. Amen. Fikk
du tak i det? Hun kan ikke dø fordi hun er... Det barnet kan ikke dø fordi han er et
Ord-barn. Han er et sædbarn; Han er et evig barn. Halleluja.
Og han er et barn av oppstandelsen, som Jesus sa i
Lukas 20:36 De kan heller ikke dø mer, for de er lik englene og er Guds barn,
siden de er oppstandelsens barn.
62-0531 Konflikt mellom Gud og Satan 121. Ilden er en stadfestelse av Lyset som
kommer fra Ordet. De vil fylle… De smarte jomfruene, de kloke jomfruene, hadde
Olje i Sin lampe, og Hun gjorde Sin lampe i stand og tente den. Nå, hva er det? Nå,
Gud er Ordet. Oljen er Ånden. Og Ilden er Evangeliets Lys fra den Oljen. Gud sa
så. Skjønner? Det er karet. Ja vel. Oljen er i karet. Og Ilden, brenner Den, viser at
Den reflekterer Lyset fra det som Ordet sier. Skjønner? Det er refleksjonen. Nå,
den kloke jomfruen kunne gjøre det.
222. Men den andre, den uforstandige jomfruen, som var på utsiden, hadde
ingen Olje, og de kunne ikke reflektere noe annet enn sine menigheter og sine
denominasjoner. Skjønner?
223. Nå, du sier, “Ordet, du sa ‘Ordet var Ånd’?” Ja, sir.
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224. Gud sa, “Mitt Ord er Ånd.” Det er riktig. Den sanne Bruden må være forenet
av Ordet. Nå, husk, hvis Hun er en del av Kristus, må hun være Kristi Ord. For å
kunne være Kristi Ord, må du være døpt inn i Kristus. Og når du er i Kristus,
tror du Kristus, og Kristus er Ordet. Amen. Amen, Amen.
63-0321 Det Fjerde Segl 285 Nå, slaget startet i Himmelen. Det vil bli avsluttet på
jorden, i form av Harmageddon.
286 Nå, la oss følge med og se det åpenbare seg. Og kanskje vi kan åpenbare det.
Herren hjelpe oss akkurat nå til å gjøre dette nå. Følg med på at det åpenbarer seg.
287 Den mystiske rytteren, følg med på hva han gjør nå; Han motsatte seg, nektet å
omvende seg og gå tilbake til det originale Blod-Ordet. Ordet ble Blod og kjød.
Skjønner? Han nektet å gå tilbake til Det. Er antikrist! Den sanne Ordbruden, kjemper
imo-… han kjemper imot den sanne Ordbruden. Tar sin egen brud! Han kjemper
også imot denne sanne Bruden. Og han tar sin egen brud og fører henne til seg, i
form av religion kalt læresetninger og dogmer. Skjønner? Og nå, når han ser den
hellige Bruden, er han imot Henne. Men han former sin egen brud, kalt antikrist, ved
en antikrist-lære, som er i motsetning til Kristus. Ser dere hvor smart han er? Og
nå, istedenfor å ha en enhet av kjærlighet som kontrollerer, en tilbedelse under
Blodet, har han en denominasjon. Istedenfor å ha Ordet, tok han læresetninger,
dogmer og så videre.
Så i stedet for at Guds Ånd bærer vitnesbyrd med vår ånd fordi det samme Ordet
lever seg ut i oss, da tar de trosbekjennelser og kirke dogme og bærer vitnesbyrd om
deres trosbekjennelse og dogme, og sier nei til Livet i Guds Ord.
290 Legg merke til at det er Kristus...
291 Antikrist forkaster den sanne Brudens lære, og derfor tar han sin egen brud
nå og bygger henne opp under en av sine egne trosbekjennelser. Tar sin egen
brud og gjør henne til en denominasjon! Hun gir fødsel til andre denominasjoner,
slik det er sitert i denne Hellige Skrift; føder frem døtre. Og hun… Hun blir helt lik sin
mor, hennes natur, verdslig, denominell; kjemper imot den åndelige Bruden, Ordet.
65-0429E Utvelgelse Av En Brud 170. Den andre er befruktet med Guds Ord og
vil bringe frem Legemet, det fullførte Jesu Kristi Legeme, som er Bruden. Kristi
Legeme er ikke fullført ennå. Hvor mange vet det? En mann og kvinne er ett. Og
Kristus er ett Legeme, Ordet. Bruden må være resten av det Legemet. Og de to, til
sammen, utgjør det ene Legemet igjen. Som Adam var i begynnelsen: en mann og
hans kone er ett. Nå, Hun, den sanne Bruden, så overgitt til Ham, at Hun ikke bruker
Sin egen forstand. Hans forstand, så klart, er Hans vilje, og Hans vilje er Hans Ord.
65-0429E Utvelgelse Av En Brud 177. Legg nå merke til. Det er interessant å legge
merke til hvordan at menigheten prøver å tiltrekke oppmerksomheten til folket ved
fine kapper og pyntede kor, og kortklipte kvinner og sminkede ansikter. Og de tror…
Og det sang som en Engel. Løy som en djevel, løper rundt hele natten på dans,
tenker ikke noe over det. Og det er hva de tenker, “Det er helt i orden. Det er
vakkert.” Men, du ser, det er tilgjort. Det er ikke Guds Ord.
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178. Mens, den sanne Bruden tiltrekker Seg Guds oppmerksomhet, ved å holde
Hans Ord.
Jeg håper du ser skriftens parallellisme her i de to vintrærne. Bruden bærer
vitnesbyrd om Guds Ord, og det falske vintreet bærer vitnesbyrd om deres
organisatoriske trosbekjennelser og deres kirke dogmer.
65-1128E På En Snøhvit Dues Vinger 125 Og må jeg stoppe her bare for en liten
stund, for å si dette: en sann Brud, en hunn-due, er også trofast mot sin Partner.
Den vil ikke sprøyte inn noen dogmer, noen denominelle doktriner, noe av
verden. Den vil stå trofast mot sin Partner, Ordet; alltid trofast.
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. 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, er
åpenbaringen fra Gud. Menigheten er bygd på en åpenbaring, det hele og fulle
Legemet.
1. Så det sanne Vintreet har en sann åpenbaring av Gud. Så hva har det falske
vintreet hvis de ikke har en åpenbaring? De har en vrangforestilling. Og det er
forskjell på en åpenbaring og en vrangforestilling. En åpenbaring er definert som en
manifestasjon av guddommelig sannhet. Så hva er en vrangforestilling? Websters
ordbok forteller oss at en vrangforestilling er: "En falsk tro eller mening." Så mens
bruden har Guds doxa, som er Guds meninger, Guds verdier og Guds bedømmelser,
da holder det falske vintreet fast på en vrangforestilling, som er en falsk tro, en falsk
mening, en falsk verdi og en falsk bedømmelse. «Det er en vei som synes rett for en
mann, men enden på det er dødens vei.» Ordspråkene 14:12 og 16:25
60-0221 Høre, Gjenkjenne og Handle På Guds Ord 72. Hver gang det er en
vekkelse, det produserer alltid tvillinger. Det er en uhøflig bemerkning, men det er
sant. Da Isak og Rebekka fikk barn, det produserte tvillinger. Da verden ble skapt,
produserte den tvillinger, to trær. Og da Kain og Abel ble født, produserte det to.
Da Ismael og Isaac ble født, produserte det to. Og da Esau og Jakob ble født,
produserte det to. En av dem, naturlig (en av dem fra jorden); den andre
overnaturlig. Og den ene så på det naturlige, det intellektuelle. Den andre vandret
ved Ånden. Slik har det alltid vært. Da den lutherske kirken kom frem...
73 La oss ta pinsevennene først. Se på pinsebevegelsens fødsel. Det frembragte en
stor, mektig vekkelse som feide den kjente verden: Pinsevenner. Det tok ikke lang tid
etter Pinsedagen, før selv Paulus sa at det ville være menn som kom opp blant dem,
med perverse ting, og de ville vende folket bort fra Gud. Og det er akkurat det de har
gjort. Det produserer to. Da den lutherske kirken ble født, da brakte Martin Luther
frem en åndelig vekkelse. Det tok ikke lang tid før det kom en Esau, rett bak ham, og
laget en organisasjon av det. Og det produserte to. Så etter det kommer
metodistene, John Wesley, en åndelig vekkelse. Og etter det kom organisasjonen,
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det ble laget en organisasjon. Den hadde produsert to. Og etter det kommer
pinsevennene, en vekkelse. Og nå har de organisert det, de har stiftet en
organisasjon. Og den produserer to.
77 Men den levende Guds åndelige ætt, selv om den må være en gjest, selv om
den må være en vandrer, den forårsaker alltid en adskillelse. Esau var ikke
lenge sammen med Jakob. Så snart Jakob hadde mottatt førstefødselsretten (Pris
skje Gud), det forårsaket en adskillelse. Og når en mann... Jeg bryr meg ikke om
hvilken kirke du tilhører, om den er kjødelig, og dine medarbeidere som du løper
sammen med, menneskene du spiller kort sammen med, og din selskapskrets innen
litteratur, og så videre, når du har fått førstefødselsretten, at det er noe der nede i
ditt hjerte som hungrer etter Gud, når du mottar det, da krever det separasjon.
"Kom ut blant dem, og vær adskilt, sier Gud. " Separasjon...
78 Kirken slår seg til ro. Det kan ikke fortsette... Esau var et veldig godt bilde på den
kjødelige troende i dag, aldri i stand til å overvinne verden. Han overvinner ikke de
ting som hører verden til. De liker fortsatt festingen, dansingen, deres manikyr og
sminke, og kvinnene, deres utseende, og klipping av håret, tar på seg de små
klærne; og menn liker å gå ut til spillelokalene, og røyke sigaretter, og fortelle små
skitne vitser; og tilhører fortsatt kirken. De er aldri i stand til å overvinne disse
tingene: heller ikke Esau. Men likevel, for å være religiøs, måtte han slå seg til
ro med en intellektuell unnfangelse. Det er det samme som kirken gjør i dag. – Vi
skal bli en organisasjon. Vi setter oss sammen. Vi skal lage en klan, en klikk eller
noe sånt." Og det er slik kirken beveger seg i dag, den åndelige og kjødelige,
fortsatt den samme. Det har ikke forandret seg og vil aldri forandre seg.
Broder Branham sa i annen tale med samme navn:
60-0607 Høre, Gjenkjenne og Handle På Guds Ord 16 Så vi finner ut at i hver
eneste vekkelse som noen gang har blitt til i verden, blir det produsert tvillinger.
Det stemmer. Enhver vekkelse har tvillinger. De har en flokk der inne som er
kjødelig troende, og en flokk som er åndelig troende. Alle vekkelser produserer
det: En Esau og en Jakob. Og mens de vandrer sammen, ganske snart, dere vet det,
så begynner de kjødelige å tenke: "Vel, disse karene har mistet balansen. Det er
best at jeg skiller meg fra dem." De går da tilbake til den intellektuelle delen.
De vil ha en pastor som vil tale til dem om hyggelige ting. De ønsker ikke denne
åndsfylte pastoren, han som vil adlyde den Hellige Ånd fra plattformen, og som bare
forkynner Ordet nøyaktig som det er. Som Johannes sa: "Legg øksen til roten av
treet og la flisene falle der de vil. De fleste menigheter i dag vil stemme det ut av
talerstolen. Det stemmer. Det vil komme en adskillelse, vil alltid gjøre det. Det
skjedde i metodistenes tidsalder; det skjedde i baptistenes tidsalder; det skjedde i
pinsevennenes tidsalder; det vil skje i alle tidsaldre.
18 "Nå, disse forskjellene har alltid vært siden Kain og Abel, Kain og Abel, de første
menneskene som produserte liv på jorden. Adam og Eva frembrakte to, en av ett
slag og en av et annet. Det var Kain og Abel. Det var Esau og Jacob. Det var... Hele
linjen nedover har det alltid vært slik, de to åndene som kriger mot hverandre i
menighetene. Vi har hatt en masse av det. Og det kommer alltid til et punkt hvor
det måtte komme en tid for adskillelse. Abraham og Lot startet med å lete etter
den byen som har Gud som byggmester og skaper. Lot var av en kjødelig karakter.
Og det kom til slutt frem til et punkt hvor Abraham og Lot måtte skilles, før de
noensinne kunne – før Abraham i det hele tatt kunne motta løftet. De måtte
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skilles, den ene fra den andre. Og slik er det også i kveld; Du er nødt til å adskille
deg fra det som hører denne verden til. Du er nødt til å vandre sammen med
kristne. Jeg har stor tro på at kristne skal ha fellesskap med kristne. Ja visst.
Dere kan ikke vandre sammen uten at dere er enige. Og du blir først enig med
Kristus. Og enhver mann som er enig med Kristus, vil være enig med deg. "
19 Og Abraham og Lot måtte skilles før Gud kunne velsigne Abraham. Og Lot, la du
merke til den kjødelige tilstanden, men som et lunkent kirkemedlem. Han visste at
Abraham bodde der oppe i et telt. Men la du merke til at hans religion var så rett, helt
til Lot ikke spurte engelen: "La meg gå opp sammen med Abraham, min onkel."
Men han sa: "Det er en liten by her nede. la meg gå til den." Han ville fortsatt
ikke ha noe med Abraham å gjøre. Det er slik det er i dag. Uansett hva du gjør,
den kjødelige kan ikke forene seg med den åndelige, ikke mer enn at du kan få
olje og vann til å blande seg. Det vil ikke gjøre det. Derfor, menigheten trenger en
god renselse. Det vi trenger i dag, er noen gammeldagse vekkelser, noen feiende
vekkelser, noe kraft fra Herren. Vi trenger menn og kvinner som er villige til å kvitte
seg med alt av denne verden, for å brenne hver bro bak seg. Vi trenger å ta denne
verden i dag, vi forkynnere, slik som de gamle nordmennene pleide å ta et land. Da
de gikk inn med skip, de gikk i land og satte skipet i brann og brente det bak dem. De
hadde ingen vei til å komme unna. Det er slik vi burde gjøre: Brenn hver bro og
hver fluktvei. Kvitt deg med alt for Guds rike og fortsett videre. Det er ikke noe sted
å stoppe opp. Det er ikke noe sted å gå på kompromiss.
20 Gud liker ikke kompromisser. Gud vil ikke at Hans menighet skal se ut som
denne verden. Han vil ikke at den skal oppføre seg som denne verden. Han ønsker
ikke å ha noe med denne verden å gjøre, bare det å forkynne evangeliet for verden
og kalle dem frem. Gud vil ha adskillelse. Kirken vil ha sammenblandinger. De vil
ha en pastor som ikke vil være så hard mot dem, og fortelle dem gode ting, og ikke
grave dem rett ned, og bare skinnriste dem. Broder, det er det vi trenger. Her for
noen uker siden, på et bestemt sted, hadde jeg en visjon. Og det lå en liten kattunge
på en pute. Og jeg klappet ham sånn. Og han bare malte, og jeg la merke til over
ham, at han hadde et navn. Og jeg tenkte at han var den søteste lille karen, og han
bare malte videre, som om han sov. Og Ånden sa: "Klapp den bakover, den andre
veien, en gang." Da jeg klappet ham bakover, den andre veien, , all fnysing og
hyling som du noen gang har hørt, de grønne øynene skinner, han var det
forferdeligste monster jeg noensinne har sett. Åh, så lenge du bare kan la folk
gjøre som de vil, vil de gi deg litt kattemynte, ja visst, men når det kommer til et
punkt... Vi trenger ikke kattemynte. Vi trenger Den Hellige Ånds kraft tilbake i
menigheten og tilbake inn i bygningen, Jesu Kristi oppstandelses-liv som
renser oss opp, gjør oss til nye skapninger. Vi trenger sterk vin, ikke kattemynte.
Det er til babyer.
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