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Denne formiddagen undersøkte vi forskjellen mellom en ekte Femfoldig Tjeneste, og en
som ikke er det. Vi så at den legitime, eller den sanne Femfoldige tjenesten vil aldri
avvike fra Guds Ord. Han tar det som han hører fra den stadfestede profeten for sin tid.
Og han tar alltid, alt det som han hører, tilbake til Skriften. Hvorfor? Er det fordi han ikke
stoler på den stadfestede profeten? På ingen måte. Men fordi han vet at en Ord-profet
vil ta alt som han underviser, fra Ordet. Og derfor vil den sanne Femfoldige tjenesten
også ta det som Ord-profeten lærer for sin tid, tilbake til Ordet, slik at en klar forståelse
av Ordet vil bli forkynt.
Sammenlign det med en falsk femfoldig tjeneste, en som ikke tar det som den
stadfestede profeten lærer, han bekrefter det ikke gjennom Skriften. Da kan han
fortsette med det som blir sagt, men ikke ha en klar forståelse av hva som ble sagt. Det
ender opp med en villfarelse, og dermed villeder han disse som følger hans tjeneste.
Det er forskjellen mellom disse som er kalt av Gud og disse som er kalt av mennesker.
Begge tror på det som den stadfestede profeten lærer oss. Så vi ser ikke på et feil motiv
her. Men den sanne Fem-foldige tjenesten vil ta det som blir sagt, tilbake til Ordet. Det
gjør at de som lytter til ham, er sikker på at de mottar en sann ordbasert åpenbaring.
Men de som er kalt av mennesker og ikke er ordinert av Gud, de vil også høre nøyaktig
de samme ordene fra den stadfestede profeten. Men de velger å kun ta med det som
blir sagt, i stedet for å ta seg tid til å plassere det som er blitt sagt, på rett måte i Ordet.
Han tror det som han hører. Men fordi han faktisk ikke forstår hva han hørte, gjennom
Skriften, da går han inn i en villfarelse, og han ender opp med å lære en falsk lære.
I kveld ønsker jeg å ta noen ting som William Branham, en stadfestet Guds profet, sa,
og vise hvordan den mannen som blir kalt en Femfoldig tjeneste, vil misforstå det Ordet,
og gå av sted i feil retning med det, og dermed bringe folket inn i villfarelse.
Apostelen Paulus taler om dette i Romerne 10, som vi vil lese først. Og så vil vi
undersøke hva Martin Luther hadde å si om dette.
For å spare tid, vil jeg lese det fra Martin Luthers kommentarer til Romerne. 10:14
Hvordan skal de påkalle ham som de ikke har trodd på? Her imøtegår apostelen
denne arrogansen til alle de som underviser villfarelse, og som har et hovmodig sinn.
Åh, om de falske profetene (eller lærerne) bare ville gi akt på disse ordene! Hvordan
skal de tro på Ham som de ikke har hørt på? Og hvordan skal de høre uten at noen
forkynner? Selv om de sier at de hører, så skryter de forgjeves, med mindre de hører
de sanne forkynnerne. For det å høre på falske profeter, det betyr at de egentlig ikke
hører. De hører, og de hører ikke. De har ører, men de hører ikke. Og de forkynner
heller ikke (Guds Ord). Dette er en slående uttalelse mot alle selvgode hørere, og
studenter av Bibelen. 15. Hvordan skal de forkynne, uten at de er blitt utsendt?
Dette er rettet mot de selvgode lærerne og de arrogante veilederne. Disse fire

uttalelsene (10:14-15) følger hverandre på en slik måte at den ene leder videre til den
andre. Men det er slik at den siste danner det grunnlaget som de andre hviler på. Altså:
1) Det er umulig at noen kan forkynne, hvis de ikke er blitt sendt. 2) Det er umulig at
noen kan høre, hvis de mangler en forkynner. 3) Det er umulig at de kan tro, hvis de ikke
hører. 4) Det er umulig at de kan påkalle Ham som de ikke tror på. Legg i tillegg til en
siste, nemlig: 5) Det er umulig at de som ikke påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Så
da hviler hele kilden og opprinnelsen til frelse på dette, at Gud sender ut noen, (En sann
forkynner av Ordet). Hvis Han ikke sender ut noen, da vil de som forkynner, forkynne
villfarelse, og deres forkynnelse er ingen forkynnelse i det hele tatt. Faktisk ville det vært
bedre for dem hvis de aldri hadde forkynt i det hele tatt. Og de som hører, hører en
villfarelse. Og det ville vært bedre for dem om de ikke hadde hørt det. Da vil de som tror,
tro en falsk lære. Og det ville vært bedre for dem å ikke tro. Da vil også de som påkaller
Ham, påkalle falskt (på en falsk Herre), og det ville vært bedre for dem å ikke gjøre en
påkallelse. For slike forkynnere, forkynner ikke. Slike hørere, hører ikke. Slike troende,
tror ikke. Og slike påkallere, påkaller ikke. Og de vil bli fordømt fordi de ønsket å bli frelst
ved en løgn. Så vi leser i Ordspråkene 1:28 Da skal de påkalle meg, men jeg vil ikke
svare, de skal søke meg, men de skal ikke finne meg. For de hatet kunnskap, og
de valgte å ikke frykte Herren." ... Da kan bare disse forkynne med sikkerhet, som
forkynner evangeliet uten villfarelse. 10:15 Hvor deres føtter er fagre, som forkynner
fredens evangelium, som forkynner det gode. Ved dette sitatet viser apostelen at
bare disse kan forkynne, som er blitt sendt av Gud. Disse som Han ikke har sendt, og
som Han ikke har betrodd Sitt Ord til, de kan ikke forkynne Det Guddommelige Ordet og
være Guds sendebud. Så, med disse samme ordene peker apostelen på naturen i den
Åndelig Freden og dens gaver. Disse velsignelsene blir bare hørt i det Guddommelige
Ordet, og de blir forstått bare ved tro. De kan ikke bli presentert i synlig form ... Vel,
ordet "vakker" står for renhet, (og jeg vil gjerne legge til at ifølge Strong's Leksikon,
så betyr det å tilhøre rett tid eller rett sesong (rett tid for å realisere en blomstring.)
Vel, vi vet hva Paulus sa i Romerne 10, og vi vet hva han sa i 2. Korinterbrev 11, og
igjen i Galaterne, at hvis de mottar et ord, som ikke er rett, da vil de motta en feil
ånd.
Hvordan kan vi da tenke at alle de som sitter under en feil tjeneste, og de har en feil
unnfangelse av Budskapet, at de har den rette Ånden, som er Den Hellige Ånd? En feil
unnfangelse betyr en feil levendegjøring til liv.
Unnfangelse betyr å levendegjøre til liv. Vi vet hva Peter sa, i 1. Peter 1:23 dere som
er gjenfødt, ikke av forgjengelig sæd, men uforgjengelig, ved det levende Guds Ord som
forblir til evig tid.
Jesus fortalte oss at Såmannen sådde enn sæd, som er Guds Ord. Og den sæden vil
produsere et liv i henhold til loven om reproduksjon, som sier: "hver sæd må bli brakt
frem etter sin egen natur."
Altså, å motta et feil Ord, er å motta en feil sæd. Og derfor må den produsere en feil
ånd eller et feil liv. Hvordan kan det være på noen annen måte? Visste du at broder
Branham sa: "Vi må ha en rett lære for å motta dåpen i Den Hellige Ånd?" For å

motta Guds Segl? Og hvis du ikke mottar Guds Segl, da er det bare ett segl igjen. Og
det er Satans segl, som er dyrets merke.
I Lukas 6 taler Jesus om å ikke følge etter noen blindt, fordi du kunne følge noen som er
like blinde som du er. Og så forteller Han oss at hvis læreren din har lært deg opp rett,
da vil du bli som den læreren. Med andre ord: Du vil tenke som ham, tale som ham, og
handle som ham. Lukas 6:39 Og Han fortalte dem en lignelse: Kan en blind lede en
blind? Vil de ikke begge falle i grøften?
40 En disippel står ikke over sin lærer, men hver den som er fullt utlært, blir som
sin lærer.
Det betyr ikke at du skal se på kjødet til den som underviser deg. Men vi blir i stedet
ledet av Én ting, og det er Guds Ord.
I Johannes 5:19 og Johannes 5:30 sa Jesus: "Sønnen kan ikke gjøre noe av seg
selv, men bare det som Han ser Faderen gjøre, det gjør Sønnen likedan. Da vil
sønnen gjøre og handle og tale og tenke slik som Faderen tenker og taler og
handler.
Vel, la oss innse det, vi vet at Den Hellige Ånd er læreren. Og hvis et menneske er
overgitt til Guds Ånd og kalt til å undervise i dette Ordet, da vil han gjøre det som
Faderen har vist ham å gjøre. Og menneskene som ser på denne tjenesten, vil
gjenspeile de samme prinsippene, og vil bli formet til å bli slik som Herren er for
disippelen. 40 En disippel står ikke over sin lærer, men hver den som er fullt utlært,
blir som sin lærer.
Nå, få tak i det som Jesus sier videre her. Lukas 6:41 Og hvorfor ser du på flisen i
din brors øye, men du merker ikke planken i ditt eget øye?
Luk 6:42 Eller hvordan kan du si til din bror: Bror, la meg ta ut flisen som er i ditt
øye, når du selv ikke ser planken som er i ditt eget øye? Hykler! Ta først planken
ut fra ditt eget øye, så kan du se klart nok til å ta ut flisen som er i din brors øye.
Vel, hvis du har blitt ett med læreren din, hvordan har det seg da at du leter etter feil
hos den læreren. Det gir ingen mening for meg, men de gjorde det mot Moses. Han
ledet dem ved å følge Kristus, og de fulgte ham slik som han fulgte Kristus. Og likevel
ville de steine ham. Og Paulus sa: Følg meg slik som jeg følger Kristus, og likevel
ønsket de å steine ham. Og det samme med William Branham. Og jeg har sett det med
broder Vayle og endog med min egen lille tjeneste. Så vi ser at Jesus advarer en
disippel om å ikke få sitt fokus feil.
Legg merke til det neste Jesus forteller oss her. 43 For et godt tre bærer ikke dårlig
frukt, og et dårlig tre bærer heller ikke god frukt.
44 For ethvert tre kjennes av sin egen frukt. For en plukker ikke fiken fra torner,
heller ikke plukker en druer av en tornebusk.

Og vi vet at i Budskapet "De Salvede I Endetiden", her lærte William Branham oss at
frukten er undervisningen for tiden, hva de underviser for tiden. Med andre ord:
Frukten er det som de underviser. Det er frukten av deres tjeneste.
Og han forteller oss at hvis du er et godt tre, da kan du ikke lære feil. Din undervisning
vil være direkte rett på målet. For ordet synd, betyr å bomme på målet. Men ordet
rettferdig, betyr å være forstandig på en rett måte. Og hvordan kan du være en
rettferdig mann hvis du ikke har en rett tenkning.
45 Det gode menneske bærer fram av det gode ut fra sitt hjertes gode skatt. (og hjertet
betyr hans forståelse, fordi du forstår med hjertet. En god mann, ut fra hans forståelse.)
Og det onde menneske bærer fram av det onde ut fra sitt hjertes onde skatt. (som er
hans forståelse) For munnen hans taler nemlig ut fra den overfloden som er i
hjertet. (Overfloden ut fra enhver forståelse er hva de taler.)
Paulus sa i Kolosserne 2:2 for at deres hjerter kan bli trøstet, bli knyttet sammen i
kjærlighet og nå fram til hele rikdommen i den fulle vissheten som kommer av
forståelsen, til kunnskapen om Guds hemmelighet, både om Faderen og om Kristus.
Efeserne 4:18 De er blitt formørket i sin forstand og er fremmedgjort for livet i Gud,
på grunn av uvitenheten som er i dem, på grunn av blindheten i deres hjerte.
(Blindheten i deres forståelse. Du skjønner at hjertet ikke kan se. Så det kan ikke være
en blindhet i samme forstand som en blind mann, som ikke kan se. Men de kan bli
forherdet i sin forståelse, og ikke være åpne for de ting som tilhører Gud. Og dermed er
deres hjerter, deres forståelse, blinde for sannheten.)
Det er grunnen til at broder Branham fortalte oss i Menighetstidsboken Kapittel 9 Laodikea Menighetstid 78 Holdningen i denne tidsalderen er nøyaktig hva den var da.
Folk har alt. De vet alt. De kan ikke bli undervist. Hvis et sant poeng fra Ordet
kommer opp, og en mann prøver å forklare sitt synspunkt til en som har et
motstridende synspunkt, da lytter ikke den tilhøreren i det hele tatt, slik at han kan
lære. Men han lytter bare for å motbevise det som blir sagt. Nå ønsker jeg å stille et
ærlig spørsmål. Kan Skriften bestride Skriften? Kan Bibelen motsi Bibelen? Kan
det være to sanne doktriner i Ordet som sier det motsatte, eller motsetter seg
hverandre? NEI. DET KAN IKKE VÆRE SLIK. Men likevel, hvor mange av Guds
folk har åpnet øynene for den sannheten? Ikke engang en prosent, så vidt jeg vet,
har lært at HELE Skriften er gitt av Gud, og ALT SAMMEN er nyttig til lærdom, til
overbevisning, til korrigering, osv. Hvis hele Skriften er gitt på den måten, da vil
ethvert vers føye seg inn i hverandre, hvis man forsøker. Men hvor mange tror på en
forutbestemmelse til utvelgelse, og en fordømmelse til tilintetgjørelse? De som ikke gjør
det, vil de lytte? Nei, det vil de ikke. Men likevel, begge deler er i Ordet, og ingenting
vil forandre det. Men de vil ikke ta seg tid til å lære om det og få sannheten i disse
doktrinene til å samsvare med andre sannheter som tilsynelatende er
motstridende. Men de holder for ørene og skjærer tenner, og de drar det korteste
strået. Ved avslutningen av denne tidsalderen vil det komme en profet, men de vil være

blinde for alt han gjør og sier. De er så sikre på at de har rett, og i sin blindhet vil
de miste alt.
Apostlenes gjerninger 28:27 For hjertet (forståelsen) til dette folket er blitt
forherdet. Deres ører har vanskelig for å høre, (og husk, William Branham lærte oss
også at å høre, er å forstå) og sine øyne har de lukket til, så de ikke skulle se med sine
øyne og høre med sine ører, så de ikke skulle forstå med sitt hjerte og vende om, så
Jeg kunne frelse dem.
Johannes 12:40 Han har forblindet deres øyne og forherdet deres hjerter, så de ikke
skulle se med øynene og ikke forstå med hjertet og vende om, så Jeg kunne lege
dem.
Nå, i lys av det som Jesus sier her, Han sier: Hvis din forståelse er god, vil du bringe
frem gode ting. Og hvis din forståelse er ond, da vil du bringe frem onde ting.
Hvis dere kan huske, for flere år siden, da forkynte jeg en serie om hagen i ditt sinn. Og
jeg viste at sinnet er en hage. og i den blir det plantet mange frø. Og de frøene som blir
plantet der, er de tingene som vil bli manifestert i ditt liv. Derfor, uansett hva du sår, det
vil du helt sikkert også høste. Og derfor, alle de ting som du mater inn i ditt sinn, de vil bli
manifestert i ditt liv.
Dette er endetiden, og folk må manifestere av hvilken sæd de er. Og vi vet at alt det
som er manifestert, er lys. Det er Efeserne 5:13.
Så da må vi forstå at all sæd her på jorden må komme til en manifestasjon av hva de er.
Og den naturen som er i den sæden, vil manifestere seg selv åpent ut når Lyset treffer
sæden.
Nå ønsker jeg å dreie inn på noe annet her i de neste minuttene, og vise dere hvordan
menn, uten et sant kall, og en salvelse fra Gud, kan lese ting som vår profet lærte. Men
fordi de ikke tar det som ble sagt, tilbake til Ordet for å stille det opp riktig, da ender de
opp med å gå i en feil retning, og en villfarelse.
Vel, en stadfestet profet lærte oss mange ting angående Guddommen. Og han la frem
visse regler eller prinsipper som vi aldri må gå bort fra, ellers vil vi ikke fullt ut forstå ham
når han kommer med andre uttalelser.
Fra talen 58-0515 Jesus Kristus Er Den Samme 37. Men hvis du virkelig ønsker å se
hva Han var i går, slik at du kan vite hva Han er i dag, da bør du gå tilbake gjennom
Skriften og se hva Han var i går. Da vil vi ikke ha kirkens syn; vi har Guds Eget Ord
om det. Vel, hva Han var i går, Han er nødt til å forbli den samme i dag, ellers er Han
ikke den samme i går og i dag. Nå, i Sitt løfte sa Han: "De gjerninger som jeg gjør,
skal dere også gjøre, mer enn dette skal dere gjøre. Jeg vet at King James her sier:
"større." Men du må få den rette oversettelsen på det ...? ... Det står "mer". Ingen kan
gjøre større; Han stoppet naturen, reiste opp de døde, helbredet de syke, gjorde alt
annet. Du kan ikke gjøre noe større. Men Gud, den Hellige Ånd, kan være i den

universelle menigheten, over hele verden, på én gang. Akkurat som alt vannet i
havet ...? ... Gud ga Jesus Sin Ånd uten mål. I Ham bodde hele Guddommens
Fylde legemlig. Han var Gud manifestert i kjød. Bibelen sa: Gud var i Kristus og
forlikte verden med Seg Selv. Men når Han gir ut Sin Ånd til oss, adopterte
sønner, da gir Han oss en bøtte full av det havet. Han hadde hele Guddommens
fylde. Vi har bare en del av det , som en gave fra den Hellige Ånd. Men hvis jeg tok
en bøtte full av vann ut av havet, eller endog tok en teskje av det, ut av havet, da ville
de samme kjemikaliene som er i hele havet, være i den skjeen. Ville bare være i en
mindre kvantitet, ikke mindre i kvalitet. Så den samme Hellige Ånd som var i Kristus,
er i Hans Menighet.
Vel, Han sier ikke her at Guddommens fylde bodde i menigheten. Han sier at vi har et
mål, i menigheten, men Kristus Jesus hadde alt. Det er prinsippet. Og hvis du ikke
holder deg til dette prinsippet, da kan du bli kastet bort av andre ting som profeten sier
om Guddommens fylde. Og glem aldri at han sa at han måtte si ting på en slik måte, at
noen ville bli kastet av.
64-0614M Avdekkingen Av Gud 21. Må Herren legge Sine velsignelser til lesningen av
Hans Ord!
22 Nå, emnet mitt i formiddag, jeg stoler på at Gud vil åpenbare dette. Og hver gang,
hvis dere som tar opp lydbåndene og lytter, og jeg håper og stoler på at dere har fått en
åndelig forståelse for hva Gud har prøvd å formidle til Menigheten uten å si det
rett ut. Skjønner? Det er en ting, noen ganger må vi si ting på en slik måte at det kan
tynnes ut, det får kanskje noen til å gå ut, at noen forlater oss, og noen til å gruble
over det. Men det er gjort med hensikt. Det må gjøres på den måten.
Så valget av ord er veldig kritisk, fordi hvis Gud ber deg om å si noe på en bestemt
måte, bør du ikke endre på det som Han ba deg om å si. Og ord er veldig viktige, og
deres ordrekkefølge gjør også en stor forskjell i betydningen.
Bare lytt til ordene som vår profet sier i sin tale
65-1128M Guds Eneste Tilveiebrakte Sted For Tilbedelse 264. Ingen surdeig iblant
dere, (nå, surdeig er falsk lære. Så han sier: Ingen falsk lære iblant dere. Hvordan vet
jeg det? Fordi det var det som Jesus sa i Matteus 16:6 Jesus sa da til dem: «Pass på at
dere tar dere i vare for fariseernes og saddukeernes surdeig!»
7 Men de tenkte inni seg selv og sa: «Det er fordi vi ikke har tatt med brød.»
8 Men da Jesus merket det, sa Han til dem: «Så liten tro dere har! Hvorfor tenker dere
inni dere selv at det var fordi dere ikke har tatt med brød?
9 Forstår dere ennå ikke, eller husker dere ikke de fem brødene til de fem tusen, og hvor
mange kurver dere samlet inn,
10 eller de sju brødene til de fire tusen, og hvor mange store kurver dere samlet inn?
11 Hva kommer det av at dere ikke forstår at Jeg ikke snakket til dere om brød? Men ta
dere i vare for fariseernes og saddukeernes surdeig!»
12 Da forstod de at Han ikke snakket til dem om å ta seg i vare for surdeig i brød, men
for fariseernes og saddukeernes lære.

Faktisk, hvis du forstår at surdeig er falsk lære, da vil lignelsen som Jesus fortalte om
kvinnen som skjulte tre mål av surdeig i melet, være forståelig for deg.
Matteus 13:33 Han fortalte dem en annen lignelse: «Himlenes rike er som en surdeig
som en kvinne tok (og husk dette at en kvinne er alltid et bilde på kirken. Så kirken tok
surdeig,) og gjemte den i tre mål mel til alt var gjennomsyret.»
34 Alt dette talte Jesus til folkemengden i lignelser. Og uten lignelser talte Han ikke til
dem.
Så gjennom menighetstidene så vi hvordan kirken tok sannhetene om rettferdiggjørelse,
helliggjørelse og dåpen i Den Hellige Ånd, og hun la til sin egen lære til dette, og
forurenset Livets Brød.
Så, tilbake til hva broder Branham sa.
65-1128M Guds Eneste Tilveiebrakte Sted For Tilbedelse 264. Ingen surdeig
iblant dere, (ingen falsk lære iblant dere) det bringer hele Guddommens Fylde legemlig
iblant dere. Kunne ikke gjøre det i Luthers tidsalder, kunne ikke gjøre det i Wesleys
tidsalder, kunne ikke gjøre det i pinsetidsalderen; men i tiden da Menneskesønnen vil bli
manifestert, åpenbart, brakte tilbake Menigheten sammen med hele Guds Guddom
iblant Sitt folk, og viser de samme synlige tegn, manifesterer Seg Selv som Han
gjorde i begynnelsen da Han ble manifestert på jorden i form av en Profet-Gud. Åh!
Glory! Lovet gjennom Malakias 4, lovet gjennom resten av Skriftstedene.
you, andNå, hvis ord ikke betyr så veldig mye, da vil du se på hans ord her, og du
komme opp med en falsk lære som sier at Guddommens fylde bodde i denne profeten i
Malakias 4. Og andre vil si: Og i Hans folk også. Men han var veldig spesifikk og sa:
iblant dere, ikke i dere. Det bringer hele Guddommens fylde legemlig iblant dere. Og det
brakte menigheten tilbake sammen med hele Guds Guddom iblant sitt folk, i en form
av en Profet Gud.
Nå, hvis du forstår læren og prinsippene for hvordan Gud åpenbarer Seg, da vil du ikke
lese dette som Guddommens Fylde i William Branham. Men du vil forstå at slik som
Jesus måtte ha en visjon for å utføre rollen som Guds Sønns, det samme gjorde
profeten i Malakias fire. Han måtte ha visjoner til å vise ham hvordan han skulle handle
ut denne rollen som en profet.
Lytt nå til hva broder Branham forteller oss i 59-1217 Hva Den Hellige Ånd Ble Gitt
For, og sørg for at du tar det tilbake til prinsippene som han lærte oss om Gud.
20. Og Kristus var Guddommens fylde legemlig. Nå, stopp rett der og husk, da Gud
brakte frem Logos og ga fødsel til sin Sønn, da sa broder Branham. "Vel, vi har to nå,
Gud Faderen, og ut av Faderen kom Guds Sønn." Og husk også at han sa: Logos, som
kom ut av Gud, var en del av Gud. Ikke den fulle Gud.
Så når du hører hva han sier i denne neste uttalelsen, hold da disse prinsippene i dine
tankene, ellers vil du ta en sving rett ut, inn i en feil forståelse av Guddommen.

Fordi han sier: "Alt det som Jehova var, utøste Han inn i Kristus. Og alt det som
Kristus var, utøste Han inn i menigheten. Ikke inn i ett individ, men inn i hele
Legemet.
Så hvilket legeme taler han om? Kristi Legeme, ikke sant? Hvilket annet legeme er det?
Og er ikke Kristus menighetens hode? Kolosserne 1:18 Og Han er hodet for legemet,
menigheten, Han som er begynnelsen, Den førstefødte av de døde, for at Han skal
være den øverste myndighet i alle.
Så hvis alt det som var i Kristus, blir utøst inn i legemet, og Kristus fremdeles er hodet
for dette legemet, fordi det er det som Skriften sier: 1. Korinterbrev 12:13 "For ved én
ånd blir vi alle døpt inn i ett legeme." Ikke sant?
Derfor, den fylden som ble utøst inn i Ham, (husk at Gud inkarnerte seg i Sin Sønn ved
Jordanelven) og Han er et lem på det legemet, som er Kristi legeme, da er selvfølgelig
Guddommens fylde i Kristi legeme. Men der de gjør en kraftig feil i dette Budskapet, er
dette at de lærer at det ikke mer er en Fader eller en Sønn, men at Gud nå er i Bruden.
Men han sa ikke Bruden, han sa legemet.
Husk prinsippet, han sa: "Det er bare i deg og meg etter mål." Men apostelen Paulus
sa også: "Vi er fullkomne i Ham". Det er det som apostelen Paulus forteller oss i
Kolosserne 2:10 Og i Ham er dere gjort fullkommen, i Ham som er hodet for all
makt og myndighet.
Men pastorer i dette budskapet har lært ut at Guddommens fylde bodde i William
Branham. Og noen lærer at Guddommens fylde bor i bruden, og begge tar feil. Ord har
en mening, brødre! Og derfor ønsker jeg å ta alle sitatene, der hvor broder Branham
nevner "Guddommens fylde", og vise dere at hvis du ikke står fast på de prinsippene
som han la ut for oss til å forstå Guddommen, da vil du løpe rett utenfor en klippe og gå
inn i et frafall.
Så han fortsetter: Der hvor vi kommer sammen i enhet, har vi Kraft. Alt som Gud var,
var i Kristus, og alt som Kristus var, er i dere. “For Gud ble gjort kjød, og bodde
iblant oss.” Første Timoteus 3:16, hvis dere skriver det ned, “Og det skal bekjennes,
stor er den gudsfryktens hemmelighet. Gud ble åpenbart i kjød, og vi rørte ved
Ham. Gud, Jehova ble gjort kjød og vandret på jorden, og vi så Ham med våre øyne.”
21 Dere vet, i det samme kapitlet av Johannes 14, sa Filip: “Herre, vis oss Faderen,
og det er nok for oss.”
22 Jesus sa: “Så lenge har jeg vært hos dere, og likevel kjenner du Meg ikke, Filip?
Den som har sett Meg, har sett Faderen. Så hvordan kan du si: ‘Vis oss Faderen’?”
Gud var gjort kjød.
23 Her er det nå. Faderen var Gud over dere, sier vi. Vi har vært det siden Adam. Gud
Faderen var over Moses og Israels barn i en Ildstøtte. Deretter var Gud med oss i
Kristus; vandret med oss, talte med oss, spiste med oss, sov med oss. Gud over oss;
Gud med oss; og nå er det Gud i oss. Alt som Gud var, kom inn i Kristus; alt Kristus var,
kom inn i Menigheten. Hva er det? Gud som virker i dere. (Han siterer Filipperne 2:13
For det er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre det som er til Hans velbehag.)

Hvor som helst i verden hvis Han ønsker å kalle på dere, så er dere rett der, og virker i
dere til å gjøre Hans gode vilje. Hvor vi skulle takke Gud for dette! Gud, Den Hellige
Ånd, er sendt for den hensikt at Gud skal leve i Sin Menighet, og beveger Seg gjennom
hver tidsalder, og virker ut Sin Guddommelige vilje.
Forkynnere i dette Budskapet lærer dette galt, ved å bruke tre glass, ett som
representerer Gud, ett som representerer Jesus Kristus, Guds Sønn, og det tredje som
representerer menigheten. Det første blir fylt med vann. Og de sier: "Alt som var i Gud,
øste Han inn i Kristus". Og de tar det fulle glasset og heller alt vannet ut av det, og inn i
det tomme glasset, som representerer Jesus Kristus, Guds Sønn. Og de setter
Faderens glass til siden. Han er ikke lenger involvert her. Han er borte fordi hele Ham
ble øst inn i Kristus. Fikk du tak i det? Det er hva de lærer. Så sier de: "Og alt det som
var i Kristus, øste Han inn i menigheten." Og de satte Kristus-glasset til siden. Og alt
som nå er tilbake, er menighetens glass fylt med vann. Og så lærer de at Gud er i Sin
menighet, og det er en katolsk lære.
Hendelser gjort klart ved profeti 65-0801E P:19. i en liten diskusjon for ikke lenge
siden, med en prest fra Sacred Heart kirken her oppe; sa han, “Herr Branham, du prøver
å gjøre en Bibel gjeldene.” Sa, “Det er kirkens historie.” Jeg sa, “Det er ikke en historie.
Det er Gud, Selv, på trykk.” Han sa: “Gud er i Sin kirke.”
27. Jeg sa, “Gud er i Ordet. Og alt i motsetning til Det, la det være en løgn. For Han
sa: ‘La Mitt Ord være sant og hvert menneskes ord en løgn.’” Han sa, “Vi burde ikke
krangle.”
28. Jeg sa, “Jeg ba deg aldri om å krangle, men Bibelen sier, ‘Kom og la oss gå i rette
med hverandre.’”
63-0707M Anklagen 54. Bringer det tilbake til den originale organisasjonen, til Den
katolske kirke. Hvilket, Den katolske kirke tror at Gud er i Sin kirke. Og Ordet har
ingenting med det å gjøre, og Gud er i Sin kirke.
63-0127 Et Absolutt P:45 Han sa: "Du skjønner, Gud ga Sin makt over til Peter, og det
er kirken. Og Gud er i Sin kirke." Jeg sa: "Det er ikke noe Skriftsted i Bibelen for å si
det. Det er ingen løfter som sier det. Bibelen sa at Gud er i Ordet." Riktig. Gud er i
Ordet. Ordet er sant. Og jeg så der i Bibelen hvor det sto at den som legger til ett Ord
eller trekker fra ett Ord fra Den, hans del vil bli tatt ut av Livets Bok.
Så du ser at det som blir lært rett i dette Budskapet, er et katolsk dogme. Og vi leste
nettopp der hvor broder Branham sa at det ikke finnes noe Skriftsted for denne læren.
60-0720 Vær Ikke Redd, Det Er Meg 60. Med andre ord, Han ... Gud var den gang i én
mann. Gud er nå over hele verden. Han er i Sin menighet, overalt. Nå vet vi at hele
Guddommens Fylde bodde i Jesus Kristus, legemlig. Hvor mange tror på det? Han
var Guddommens Fylde, legemlig. 61. Nå, det at hele Ånden var i Ham, det ville være
slik som denne innsjøen her ute, alt det vannet, si at det var alt det vannet, i verden.
Men nå, du og jeg har bare en skje med vann ut fra den innsjøen. Det er den
Ånden som vi har inni oss. Men de samme kjemikaliene som er i hele den innsjøen, er
i skjeen. Skjønner? Samme slag, samme natur, men det er bare ikke så mye av det. Vel,

det er på den måten som det er her, ikke så mye av det. Men den samme Ånden.
Og husk at Paulus sa: "Ved Én Ånd er vi alle døpt inn i Ett Legeme. Hvilket legeme?
Kristi Legeme, og Kristus er hodet for dette legemet.
Patmos visjon - 60-1204E 59. Egentlig var denne formiddagen mer lik en tale, som la
grunnlaget for åpenbaringen av Guddommen, Gud, som ble åpenbart i Kristus. Hvor
mange tror det? Gud ble åpenbart i Kristus, Jehova åpenbart i Kristus. Hvor skal Gud bli
åpenbart? I Sin menighet sammen med Sitt folk, i oss. Den samme Ånd, de samme
gjerninger, den samme manifestasjonen, den samme kjærligheten, den samme
tilgivelsen, den samme langmodighet, mildhet, tålmodighet, fred, barmhjertighet,
alt det som var i Kristus, er i menigheten. Husk dette, hold dette i minnet: alt det som
Gud var, ble øst inn i Kristus (Han var Guddommens Fylde, legemlig), og alt det
som Kristus var, øste Han inn i menigheten. Gud over oss, Gud med oss, Gud i
oss, Guds treenighet, Gud manifestert på tre forskjellige måter: Fader, Sønn og
Hellige Ånd.
61-0515 En Større Enn Salomo Er Her 13. Nå vet vi at Kristus Jesus, at
Guddommens fylde, bor i Ham. Men for oss, vi har Ånden etter mål, gitt til hver
enkelt for å være til nytte for oss. Hvis jeg for eksempel dro ut hit til havet og tok en skje
med vann ut av havet, da ville du aldri gå glipp av det. Skjønner? Men jeg kunne ta den
skjeen med vann til laboratoriet, og den har de samme kjemikaliene i seg som hele
havet har. Det er bare ikke så mye av det. Vel, når vi tenker på Kristi Ånd som vi har i
oss (Skjønner?), da er det bare en skje, i forhold til hva som var i Ham. Skjønner?
Han hadde alt sammen inni Seg.
Så hvis vi har det etter mål, da har vi ikke hele Guddommens Fylde i bruden. Men det er
der i legemet, fordi Kristus er legemets hode, og Han er også Guds legeme. Gud skapte
dette legemet til Seg Selv, og lånte det ut til Sin Sønn.
62-0218 Utholdenhet 29. Gud, i mennesket. Alle ... 30. Kristus, da Han var på jorden,
var Han Guds legeme. Gud skapte dette legemet. Det var en annen type legeme,
men det var et menneskelig legeme. Dere vet, Salomo bygde et hus til Ham. Men
Stefanus sa: "Men Den Høyeste bor ikke i templer laget med hender, men et
legeme har Du forberedt for Meg. " Nå, Gud forberedte for Seg Selv et legeme i
form av Herren Jesus, som var Kristus, Det betyr Den Salvede. Og nå, alt det som
Gud var, var i Kristus; Han var Guddommens Fylde legemlig. Det er hva Skriften
sier. Nå, og alt det som Gud var, øste Han inn i Kristus. Han var Emmanuel, Gud med
oss. Og alt det som Kristus var, øste han inn i menigheten. Hva er det? Den Salvede,
for å fortsette Hans virksomhet, slik at Hans Ord kunne leve konstant. Han levde
ved Faderens Ord. "Mennesket skal ikke leve av brød alene, men av ethvert Ord som
kommer fra Guds munn." Og menigheten lever ikke av brød alene, men av Kristi Ord.
Og den Hellige Ånd kommer inn og tar Kristi Ord, og gjør det til en levende
handling i dag. "Disse tegnene skal følge dem som tror."
62-0620 Vær Ikke Redd 79. Alt det Gud var, utøste han inn i Jesus. Tror du det? Han
var Guddommens Fylde Legemlig. Og alt det som Jesus var, øste Han inn i

menigheten, Den Hellige Ånd. Stemmer det? Så det er Gud i oss. Gud i dere. Det er
ikke ... Det gjør deg ikke til noen ting. Det er ikke det hellige fjellet eller den hellige
menigheten. Det er Den Hellige Ånd, ikke det hellige folk, Den Hellige Ånd. Skjønner?
Det er Den Hellige Ånd i folket. Ikke hellige mennesker, men Den Hellige Ånd.
Skjønner? Og det er tingen.
62-0712 Vi ville se Jesus 53. Guddommens fylde var i Kristus. De hadde det etter
mål. Det samme i kveld ved Den hellige ånd. Gud ... På pinsedagen brøt den ildsøylen
inn i mange tunger av ild, gaffeltunger og satte, ... Gud skilte seg ut blant folket. Den
dagen var Gud i én person, Kristus. Han er i hele kirken, universell. Amen.
Det er jeg ikke redd 88. 62-0726 Nå, Han ... Alt det som Gud var, utøste Han inn i
Kristus. Han var Guddommens Fylde Legemlig. Og alt det som Kristus var, utøste Han
inn i Sin menighet. "Den dagen skal dere vite at Jeg er i Faderen, Faderen er i Meg,
Jeg i dere og dere i Meg. Ser dere? Det er Gud. Det var Gud over oss, Gud med oss
og Gud i oss. Skjønner dere hva jeg mener? Der er det, den samme Gud.
63-0728 Kristus Er Hemmeligheten 160. Gud, uttrykt i Jesus Kristus, Som var både
Fader, Sønn og Hellige Ånd, Guddommens Fylde Legemlig. Nå, den fullstendige
Guddommens Fylde Legemlig bor i Hans menighet, suverenitet. Alt det som Gud
var, utøste Han inn i Kristus; alt det som Kristus var, ble utøst inn i menigheten,
den troende, ikke et kirkesamfunn.
Igjen, hvem er menigheten? Det er Kristi legeme. Og et legeme uten et hode er ikke et
legeme. Men vi snakker om Gud-liv.
Guds Ord forteller oss i Johannes 5:26 For slik som Faderen har liv i seg selv; slik
har han gitt Sønnen å ha liv i seg selv.
Og vi leser i 1. Johannes 5:11 Og dette er vitnesbyrdet: At Gud har gitt oss evig liv,
og dette livet er i Hans Sønn.
12. Den som har (gir ekko av) Sønnen, har (gir ekko av) livet. Den som ikke har (ikke
gir ekko av) Guds Sønn, har ikke (gir ikke ekko av) livet.
63-0728 Kristus Er Hemmeligheten 380. Og der inne ville det komme en tid da Han
kunne uttrykke seg i Guddommens Fylde gjennom sin menighet, ha suverenitet i
denne menigheten. Åh, du. Hvordan da? Den salvede mannen, nå det salvede folket
(åh, du) for å bringe tilbake den salvede Bruden og Brudgommen. Salvet av hva
da? Å akseptere det som Eva forkastet (også Adam), og komme tilbake med en
salvelse av Ordet, fordi han sa: "Mitt Ord er Ånd." Skjønner? Salvet med Ordet.
Dette bringer oss til et veldig viktig punkt her. Ingen av disse sitatene sier noen ting om
at det er Guds person som er i menigheten, men heller at Guds salvelse, det samme
Livet som var i Faderen, og gikk over til Hans Sønn, er nå blitt overført til menigheten.
Apostelen Paulus lærte oss i Kolosserne 2:9 For i ham bor hele Guddommens Fylde
Legemlig.

Og dette ordet "Bor" i Bibelordboken sin definisjon, betyr å huse permanent, det vil si å
bo (bokstavelig eller figurativt) som en innbygger.
Nå, i den engelske ordboken vil ordet "Bor", som et intransitivt verb, bety: 1) Å forbli for
en tid. 2) Å leve som en beboer
Og ordet er et verb (brukt uten objekt), å bo som fastboende; for å bli værende. Å leve,
eller å fortsette i en gitt tilstand.
Men legg merke til at det er et annet ord, "beboer" som er helt et annet ord, og dermed
betyr det noe helt annet. Det er et intransitivt verb som betyr å: eksistere som en indre
aktiverende ånd, eller kraft eller prinsipp, og som et transitivt verb, det betyr: å
eksistere innenfor som en aktiverende ånd, kraft eller prinsipp.
Så når broder Branham alltid vil si: "Dere vet hvem jeg venter på, jeg venter på at Han
skal komme og salve meg. Fordi, uten det er jeg hjelpeløs.
63-0627 Jesus Kristus, Den Samme 272. Sier: "Hva venter du på, broder
Branham?" Jeg venter på Ham. Det er riktig. Hvis Den ikke kommer, da kan jeg ikke
gjøre det. Det er det hele. Jeg bare venter på Ham.
60-0713 Blinde Bartimeus 94. Nå begynte visjoner å komme ... Det første som jeg kan
huske i livet, var en visjon; det har alltid vært der. Du er født med disse gavene. Dere
legger ikke hendene på hverandre for denne type av gaver. Disse gavene setter Gud inn
i menigheten. Er ikke det rett, brødre? Skjønner? Gud setter dem inn i menigheten. Du
er født med dem. De er naturlige, like så naturlig som alle andre ting. Jeg stoler på at
Han vil gi Sitt Nærvær. Hvis Han gjør det, måt da Hans store velsignelser være over
oss. Vær ærbødig; tro. Du sier: "Hva venter du på, broder Branham?" Jeg venter på
ham. Det er nøyaktig ... Hvis Han ikke kommer, kan jeg ikke gjøre noen ting. Men
hvis Han salver meg, kan jeg gjøre det.
Vel, dette høres ikke ut som en mann som Guddommens Fylde bodde i. Det høres ut
som han ventet på en iboende Ånd eller salvelsen til å komme over ham. Apostelen
Paulus brukte begrepet: "Å levendegjøre". Og apostelen Johannes brukte begrepet:
"En salvelse".
La meg lese et par sitater til som folk misforstår, ved å si noe som han ikke sier.
64-0629 Den Mektig Gud, Avdekket - 130. Det var Gud i Kristus; Gud i en Mann;
Guddommens fylde, legemlig i en Mann. Gud i en Mann!
131. Nå er det Gud i mennesker, fylden av Gud i Guddommen, legemlig i hele
Hans Menighet, manifesterer Seg Selv, oppfyller Sitt Ord.
Og selvfølgelig kan du ikke ha hele menigheten uten å ha menighetens hode, som er
Kristus Jesus Selv. Og glem aldri det prinsippet som broder Branham la ut, som er at i
Jesus Kristus, han hadde hele Guds fylde, men i oss, i menigheten, eller Bruden, vi har

bare et mål. Nå, det er tjue sitater hvor broder Branham sier: "Vi har det etter mål". Og
når han sier: "vi", da inkluderer han seg selv. Ellers ville han ha sagt: "dere har det etter
mål." William Branham sa selv at han bare hadde det etter mål.
60-0329 Det Er Jeg, Vær Ikke Redd 42. Nå, hvis jeg dro ned til havet og tok, slik som
denne lille gaven som han gir meg ... Hvis jeg dro til havet og fylte en skje av havet, det
er omtrent forskjellen, i en sammenligning. Denne lille gaven her er akkurat som
en skje med vann tatt ut av havet. Men Hans var hele havet. Men visste du at hvis du
undersøker den lille flekken som du har i deg, og den lille flekken som jeg har i meg,
da er det de samme kjemikaliene i den skjeen som det er i hele havet. Ja visst. Det er
den samme tingen, bare ikke så mye av det. Vi har Ånden etter mål. Gud øste det
ut til oss etter mål. Men Han øste det ut på Ham uten mål. Så de gjerningene som
Han gjorde, Hans menighet ... Han skilte Seg og delte Seg Selv iblant Sitt folk, slik at
Hans arbeid kunne fortsette gjennom Hans menighet.
Nå skal jeg avslutte med noen sitater fra broder Vayle som viser deg at han sto nøyaktig
slik som vi også står, på dette emnet. Lee Vayle, Guddommen, Q&A #4, 29 Så Gud
skjuler seg i en profet, hva gjør han? Han gjør det for fullstendig å manifestere Seg Selv,
og gjøre Seg Selv kjent ved denne anledningen. Hvis Gud skjulte Seg Selv i Jesus,
hva gjør Han? Han gjør nøyaktig det han ønsker å gjøre for den anledningen. Så hvis
Gud skjuler gjemmer i Menigheten, og husk at dette ikke er 'Guddommens Fylde
Legemlig', og tro aldri at hele Bruden, til sammen, kompromitterer Jesus,
kompromitterer Gud, fordi Guddommens Fylde Legemlig, det er bare når Gud
inkarnerer seg selv i Jesus, karet til Hans Sønn. La oss nøyaktig få tak i dette. Og
den høyeste Guddom er bare når Gud inkarnerer Seg Selv inn i denne Sønnen.
Det finnes ikke noe slikt som Gud i Hans Menighet. Så nå er Menigheten blitt Gud:
Gud utøste inn i Kristus, og Kristus inn i Menigheten ... Bang! Alt er nå borte unntatt
Menigheten. Glem det! Hvis ikke det er av djevelen, da er jeg ikke av Gud. Sier det
bare rett ut, at hvis jeg ikke har rett, da drar Lee Vayle til helvete, og skal brenne.
Jeg har ingen tanker i det hele tatt om noen annen Gud enn en Suveren Gud. Og jeg
skal fortelle dere en ting: Hvis Gud er i Menigheten, og vi alle er en del av Gud, da
har noe skjedd med Gud et eller annet sted. Og jeg er ikke interessert, fordi jeg
ønsker å komme meg bort herfra. Og jeg vil ha noe som er mye bedre enn hva jeg har,
eller hva jeg har sett at enhver mann og kvinne i Kristus har. Jeg er lidenskapelig
angående det, og det bør du tro at jeg er. En milliard deler fra Guds Eget Liv vil aldri
utgjøre en suverenitet.
Lee Vayle, Guddommen, Q&A #3, 39 Noen bestemte ting som broder Branham sa, og
hva han mente da han sa det. Og den første er: "Hva betyr det når Bibelen sier:
'Guddommens fylde legemlig?'" Vel, jeg skal lese hva broder Branham sa, og jeg har
lest det gang på gang; men jeg vil lese det denne gangen med en vektlegging på at
dette er en definisjon som faktisk må bli tatt som noe "klippefast". Du sier: "Hva er en
fugl?" Vel, en fugl er en Guds skapelse som er ment å fly. Og du definerer det. Hva er et
atom? Hva er okra? Hva er gjørme? Hva er kull? Du har en definisjon. Men mange
mennesker som tar det som broder Branham sa, de kommer ikke frem til en
definisjon. Og da, hvis du ikke kommer frem til en definisjon, da vil du hver gang
leser noe som blir hørt som litt vanskelig å forstå, eller det beveger seg litt i den

ene retningen eller den andre, spesielt angående Faderen, eller angående Sønnen.
Da vil ikke sinnet komme inn i rett gir. 40 "Den store Jehova kom ned og ble gjort
reell (det er for at du skulle kunne røre ved Ham) ved å leve i legemet til sin egen
Sønn. Erklærer Seg og forener verden for seg selv. Kristus var intet mindre enn Gud, og
Gud var intet mindre enn Kristus. De to sammen gjorde Guddommen legemlig. Han
ble gjort litt lavere enn englene, så Han kunne lide. Engler kan ikke lide. Jesus var det
tabernaklet som Gud bodde i. " Så enkelt forklart, hva er Guddommens Fylde
Legemlig? Gud som tar bolig i Jesus, punktum. Nå, broder Branham utbroderte
dette. Det trengte han ikke å gjøre. Du trenger ikke å si: "Tre pluss tre er seks. La meg
nå se: en, to, tre pluss tre til, en, to, tre. Ok, en, to, tre, fire, fem, seks. Endelig, jeg klarte
det." Glem det; glem det. Hva er Guddommens Fylde Legemlig? Gud, Elohim,
Jehova, som bor inni Jesus Kristus, Hans Sønn, punktum. Du ønsker å gå enda
lenger. Men det trenger ikke gjøre, fordi du allerede vet at Han ble født av jomfru Maria.
Du vet hvordan jomfrufødselen skjedde. du forstår det. Så, hva er Guddommens Fylde
Legemlig? Gud som bor inni Sin Sønn, Jesus Kristus. Én person som bor inni en
annen. Den lavere er legemet, som er boligen til Sønnen. Den Høyere kom inn i
Ham ved Jordanelven, og ble boende der inne i omtrent tre og et halvt år. Han
forlot Jesus i Getsemane. Med andre ord, Guddommens Fylde Legemlig er Gud
som inkarnerer Seg Selv inn i sin Enbårne Sønn. Er det rett? Det er definisjonen.
Så la oss ta det neste som vi skulle se på. 41 Det neste vi må se på, er Jesu Kristi
Suverene Guddom. Og dette, igjen, er en sak som gir rystelser i folk. ... Og så sier
han: "Guddommens Fylde Legemlig var det eneste stedet hvor Gud noensinne
kom ned, og Han faktisk bodde inni det legeme som Han ønsket å være i, og det
var fylden. Og du kunne ikke sette det på noen profet uansett hvor mye Gud var i
en hvilken som helst profet. Du kan ikke sette det noen andre steder.
Guddommens Fylde Legemlig er kun dette at Gud kom ned, personlig, Gud selv,
Jehova-Elohim, og tok bolig i den Sønnen. Han kom inn og tok Sin bolig, Ham
Selv, ved Jordanelven. Og Johannes så den Ånden stige ned som en due, det Lyset
kom på ham og ble boende der. Og Røsten sa: "Dette er min elskede Sønn , i Ham
finner jeg velbehag." Og som broder Branham tolket det,"som jeg finner velbehag til
å bo inni. " Og Han var der. Så det er Guddommens Fylde Legemlig. Ja vel.
Lee Vayle, Guddommen, Q&A #4, 29 Tro aldri at hele Bruden til sammen, er Jesus,
er Gud, fordi Guddommens Fylde Legemlig er kun når Gud inkarnerer Seg Selv inn i
Jesu, Hans Sønns kar. La oss få dette helt nøyaktig. Og den Suverene Guddom er kun
når Gud inkarnerer Seg Selv inn i den Sønnen. Det finnes ikke noe slikt som Gud i Sin
Menighet. Så nå er Menigheten blitt Gud? Gud utøste inn i Kristus, Kristus utøste inn i
Menigheten ... Bang! Alt er nå borte, unntatt Menigheten? Glem det! Hvis ikke det er av
djevelen, da er ikke jeg av Gud. Vil bare si rett ut til deg, at hvis jeg ikke har rett, da
går Lee Vayle til helvete og kommer til å brenne. Jeg har ingen tanker i det hele tatt om
noen annen Gud, uten Én Suveren Gud. Og jeg skal fortelle dere én ting: Hvis Gud er i
Menigheten, og vi er alle en del av Gud, da har noe skjedd med Gud et eller annet sted.
Og jeg er ikke interessert, fordi jeg ønsker å komme meg ut herfra. Og jeg vil ha noe
som er mye bedre enn hva jeg har, eller hva jeg har sett at enhver mann og kvinne i
Kristus har. Jeg er lidenskapelig angående det, og det bør du tro at jeg er. En milliard
deler fra Guds Eget Liv vil aldri utgjøre en suverenitet.

La oss be ...

