Avdekkingen av Gud no. 117
Å Se Betyr Å Forstå
29. september 2019
Brian Kocourek, Pastor
I forrige uke så vi på paragrafene 109 til 114 av broder Branhams tale:
"Avdekking av Gud", og vi viste at når Gud tildekker seg bak et menneske, vil
det alltid blinde folket for manifestasjonen av Hans Ord. Og husk at
manifestasjonen av Ordet er tolkningen av det skrevne Ordet. Glem aldri det.
Denne formiddagen starter vi på paragraf 116 og leser til og med 123 fra broder
Branhams tale "Tildekking of God". I disse neste 8 avsnittene vil vi se at broder
Branham identifiserer for oss tildekningen, nemlig tradisjoner og
trosbekjennelser, som blinder folket for den rette tolkningen av Guds Ord for
tiden, som er manifestasjonen av Ordet.
La oss lese: 116 Bak det gamle templet, i forhenget, hva var bak der? Hva var
Jehova? Hva var skjult bak der? Hva var dette som forhenget skjulte? Åh,
halleluja! Hva var det som forhenget skjulte? Det holdt Ordet skjult.
Nå vil jeg at du skal holde på denne tanken i ditt sinn når vi fortsetter å lese de
neste 8 avsnittene. Han forteller oss her at tildekningen, som var etablert
gjennom tradisjoner og trosbekjennelser, er det som skjuler den rette tolkningen
av Ordet. Gud gjør sitt Ord kjent gjennom å tildekke seg bak et menneskelig
forheng/dekke for å åpenbare Ordet, som blir gitt oss gjennom manifestasjon,
gjennom den rette tolkningen av det skrevne Ordet.
Han fortsetter med å si: "Forhenget, gamle grevlingskinn, det var skjult, det
skjulte Ordet for øynene deres, naturlig. Bak der, også, var skuebrødet. (det
er det åpenbarte Ordet, ser dere) Skjønner? Bak der var også Shekinah Glory.
Men Det var helt skjult for dem. Det var helt skjult. Hele Guds Herlighet var
rett bak det gamle grevlingskinnet, det er riktig, helt skjult for det naturlige
øyet. Det er det i dag, også. Det blir kalt “en flokk med holyrollers, fanatikere”,
men de vet ikke hva som er skjult bak der. Det er det de ikke vet. Skjønner?
117 Så da Gud, i nåde, rev forhenget i stykker, slik at de kunne se, da var de så
opptatt av sine egne tradisjoner at det fremdeles var skjult for dem, helt til
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denne dag. Samme nå! Herligheten, Den Hellige Ånds Kraft, Shekinah
Glory…
(Og glem aldri at ordet "Glory" på gresk, er ordet "Doxa", og det betyr: "Guds
meninger, Guds verdier og Guds bedømmelser") som kommer over den
troende...
Legg merke til at det er Guds herlighet som kommer over den troende. Og den
herligheten, som er "Guds meninger, verdier og bedømmelser", skal åpenbare
seg i de troendes liv i de siste dager.
La oss bare lese det her.
2.Tessalonikerbrev 1:7 og at Han, til dere som er plaget, gir hvile sammen
med oss, i Herren Jesu åpenbaring fra himmelen sammen med Sine mektige
engler,
1:8 med flammende ild, gir Han straff over dem som ikke kjenner Gud, og over
dem som ikke var lydig mot vår Herre Jesu Kristi evangelium.
1:9 De skal bli straffet med undergang, evig borte fra Herrens åsyn, og borte fra
Hans krafts herlighet,
1:10 når Han kommer for å bli herliggjort inni Sine hellige, (Herliggjort INNI,
det ordet er "endoxazo", eller Guds doxa forsterket i "Zoe", de helliges liv.)
…og bli beundret i alle dem som tror, fordi vårt vitnesbyrd (Paulus sitt
Evangelium) til dere ble trodd på den dagen.
Og dette er for denne tiden, fordi broder Branham sa at han bare forkynte det
som Paulus forkynte.
2Tes 1:11 Derfor ber vi også alltid for dere om dette, at vår Gud vil akte dere
verdige til dette kallet, (invitasjon) og at Han vil fylle dere med all velvilje til
godhet og troens gjerning, i kraftgjerninger,
1:12 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.
Husk at dette var nøyaktig hva Jesus ba om rett før han dro til Getsemanehagen.
Vi leser dette i:
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Johannes 17:20 Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som kommer til
å tro på Meg ved deres ord.
17:21 Jeg ber 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.
17:22 Og den herlighet som Du gav Meg, har Jeg gitt dem, så de skal være ett,
slik som Vi er ett:
17:23 Jeg i dem og Du i Meg, for at de kan bli gjort fullkomment til ett, og for at
verden kan forstå at Du har utsendt Meg, og at Du har elsket dem, slik som Du
har elsket Meg.
17:24 Far, Jeg vil at også de som Du har gitt Meg, skal være hos Meg der Jeg
er, og at de kan se Min herlighet, den som Du har gitt Meg. For Du elsket Meg
før verdens grunnleggelse.
17:25 Rettferdige Far! Verden har ikke kjent Deg, men Jeg har kjent Deg. Og
disse har forstått at Du sendte Meg.
Legg merke til at Jesus ba til sin Far for oss, at vi alle måtte være ett, på samme
måte som Han og Faderen var ett. Og Han sa: “Jeg har gitt dem din Herlighet,
din doxa, dine meninger, verdier og bedømmelser, slik at de kan være ett på
samme måte som Du far og Jeg er ett.
Og så sa Han:
Johannes 17:26 Jeg har kunngjort Ditt navn for dem og skal kunngjøre
det, for at den kjærlighet som Du elsket Meg med, skal være i dem og Jeg i
dem.
Og vi hørte Paulus fortelle oss den samme tingen, at vi faktisk ville herliggjøre
Jesu navn inni oss.
2.Tes 1:12 for at vår Herre Jesu Kristi navn må bli herliggjort i dere.
Da broder Branham talte om at den troende skulle åpenbare selve Guds
herlighet, klargjorde han dette slik: (Nå, jeg mener den ekte troende.), som får
Guds gjerninger og troen til å komme inn i ham, for å tro Guds Ord. Dette er
fullstendig skjult for øynene til de andre. De sier: “De tingene er forbi.” Ser dere,
de lever fremdeles bak sin tildekning. Dere er ikke bak forhenget lenger, dere
små. Gud har kommet rett foran deres øyne.
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118 Her om dagen, broder Fred Sothmann, broder Tom Simpson, Jeg vet ikke
om han kom seg hit eller ikke. Flere av oss var oppe i baptistkirken. Og
forkynneren sa noe som hørtes ganske fint ut. Vi sa alle: “Amen!” Alle i
menigheten strakte hals og kikket bakover. Skjønner? Skjønner? Vi fant en
smule som kom fra bak Shekinah der, vet dere, og vi ble liksom litt glade for å få
den. Vi sa, med andre ord: “Takk, Herre!” Skjønner? Og, da de gjorde det, var
disse karene så tildekket at de bare lo av det. De skjønte ikke hva Det hele
dreide seg om. Skjønner? De er fremdeles tildekket. Så, det er noen på innsiden
og noen på utsiden. Og så...
Denne uttalelsen hans om at det er noen innenfor og noen utenfor, samstemmer
med:
Markus 4:10 Men da Han var alene, kom de som var i Hans følge, sammen
med de tolv, og spurte Ham om lignelsen.
4:11 Og Han sa til dem: «Dere er det gitt å kjenne Guds kongerikes
hemmelighet. Men til dem som er utenfor, kommer alt i lignelser,
Der er disse omtalt som "de på innsiden og de på utsiden", som broder
Branham refererte til.
Markus 4:12 for at når de ser, ser de, men oppfatter det ikke, og når de
hører, hører de, men forstår det ikke, slik at de ikke omvender seg, og deres
synder kan bli dem tilgitt.
Så vi har to grupper her, de som ser og oppfatter, og de som ser og ikke
oppfatter det de ser. Husk at å se, betyr å faktisk forstå tolkningen av det
skrevne Ordet, slik det er åpenbart for deg. Det er slik Gud tolker Ordet sitt, ved
å få det til å skje, som er manifestasjon.
Så en gruppe ser manifestasjonen av det skrevne Ordet, og forstår derfor at
dette er Guds tolkning av hans Ord. Mens andre blir blindet av sine egne
tradisjoner. Og selv om de kan se manifestasjonen av Ordet, men fordi de ser
gjennom filteret til sine kirketradisjoner og trosbekjennelser, så forstår de ikke
hva det er som de ser på.
Det er på samme måte at den uforstandige jomfruen går glipp av Ham. De hører
det samme midnattsropet som den kloke jomfruen hører, det samme
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Budskapet, men fordi lampene har sluknet, overskygget av deres tradisjoner og
trosbekjennelser, så ser de ikke Brudgommens Nærvær i sin midte. Men den
kloke jomfruen som kjenner Ordet, og har Den Hellige Ånd, de hører det samme
Budskapet, det samme midnattsropet som de uforstandige hørte, men når de
kommer ut for å møte Ham, det er det midnattsropet uttalte: "Se", som betyr "se
og finn ut", Han er her, kom ut for å møte Ham. Og når de kloke gjør det, de ser
ikke etter et forheng med naglemerkede hender, men de ser etter Ordet til å bli
åpenbart på samme måte som Gud alltid åpenbarer sitt Ord. Men de
uforstandige så etter et bestemt forheng som deres tradisjoner og
trosbekjennelser hadde lært dem å se etter, og derfor gikk de glipp av den
virkelige manifestasjonen av Ordet i deres midte. Ser dere, det handler alt
sammen om Ordet, det åpenbarte Ordet.
Markus 4:13 Og Han sa til dem: «Forstår dere ikke denne lignelsen? Hvordan
skal dere da forstå alle de andre lignelsene?
4:14 Såmannen sår ordet.
4:15 Og disse er de ved veien hvor ordet blir sådd: Når de hører, kommer
Satan straks og tar bort ordet som ble sådd i deres hjerter.
4:16 På samme måte er det med dem som blir sådd på steingrunn. Når de
hører ordet, tar de straks imot det med glede.
4:17 Men de har ingen rot i seg, og derfor holder de bare ut en tid. Senere, når
det kommer trengsel og forfølgelse for ordets skyld, tar de straks anstøt.
4:18 Andre er de som blir sådd blant torner: De er slike som hører ordet,
4:19 men denne verdens bekymringer, rikdommens bedrag og lystene etter alt
annet kommer inn og kveler ordet, og det (Ordet) blir uten frukt.
4:20 Men de som blir sådd i god jord, er de som hører ordet, tar imot det og
bærer frukt: noen tretti foll, noen seksti og noen hundre.»
Nå tilbake til Br. Branhams tale ... 119 Men Gud er skjult, men fullt synlig for
oss. Samme nå! Så da Gud i Sin nåde, rev i stykker forhenget, ble Han klart
synlig for alle. Men, de var så oppslukt av tradisjonene sine, at Han
fremdeles var skjult for dem. Samme nå! All den Herligheten, (Guds meninger,
verdier og bedømmelser) er skjult, er skjult for oss i Kristus, Ordet, som er
vårt Tempel. Åh, nå, jeg vil måtte gå litt dypere ned i dette. Beklager for mine
følelser i formiddag, men, åh, jeg har har ønsket å formidle dette så lenge, det
har bare satt seg fast i meg. Skjønner?
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120 Legg merke til at all Herligheten som er i Gud, er i Ordet. Alle
velsignelsene som er i Gud, er i Ordet. Det er skjult for den vantro, av
tradisjoner. Ser dere hva jeg mener? Men Det er alt sammen i Kristus. Alt
som Gud var, Han uttømte Seg Selv (“kenos”), og kom inn i Kristus; og vi, i
Kristus, er bak forhenget.
“Vel, jeg er i Kristus”, sier du. Og så tro at det er tre Guder? Døpe i navnet
til “Fader, Sønn, og Hellig Ånd”? Tror på alle disse tradisjonene og slikt
som du tror på, fra de eldste? Nei, du er fremdeles bak forhenget.
Skjønner? Kom inn i forhenget. Han, Kristus, er Ordet.
“Hvordan? Jeg tror ikke på Guddommelig helbredelse. Jeg tror ikke på disse
miraklene og slike ting.”
Vel, du skjønner, du er ikke inne, på innsiden av forhenget. Du vet ikke noe
om Det. Skjønner? Kristus er Ordet! Og når vi er i Ordet, er vi i Kristus. Og
hvordan kan jeg være i Kristus, og fornekte Kristus? Det var Han som sa: “Ikke
ett ord skal legges til eller bli tatt bort.” Hvordan kan du ta fra eller legge til, da?
Ser dere, det viser deg hva slags dekke som har fått dekket deg bort.
Skjønner?
121 Vi i Ham! Så vi, som er i Ham, vi er fremdeles tildekket for de religiøse
og professorene i verden. Ser dere, vår Herlighet, som vi har og gleder oss
over, vi er fremdeles tildekket for dem på utsiden. De tror vi er “gale, en
skrue”, igjen. Skjønner? Skjønner? Det er riktig. Men vi som er her inne, i
Kristus, døpt inn i Ham, (Første Korinterbrev 12), inn i Ham, vi er deltagere
av denne Herligheten. Skjønner? Men ikke på utsiden; du kikker fremdeles
inn, fornekter Det. Skjønner?
Så nå er vi invitert inn i Ham, for å ta del i alt som Han er. Vi er invitert inn i
Ham, som er skjult for de vantro, ved dekket av menneskelig kjød. Skjønner?
De kjenner til den Herligheten, de leser om Den, Den er i Ordet her, “Guds
Herlighet” og slike ting, det er bare et ord for dem. For oss, er det en
manifestasjon!
Åh, dette er rikt, det han sa her. Det er ikke bare et Ord for oss, det er et
åpenbart Ord. Og som sådan er det en realitet for oss, fordi vi ser det, og vet
gjennom å se, og det gjør oss til ett med Ordet. Og far, jeg ber om at de skal
være ett med oss, og den doxa som du ga meg, har jeg gitt dem for at de kan
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være ett med oss. Jeg (det åpenbarte manifesterte Ordet) i dem og Du (Ordet) i
meg.
Og så sier broder Branham: Skjønner? Det er ikke mer bare et ord; det er en
virkelighet! Amen! Gud sa: “La det bli lys”, det var ordet. Men nå er det lys.
Det er ikke ordet; det er lyset. Ser dere hva jeg mener?
Når det Ordet blir åpenbart i deg, er det ikke lenger bare ord i en bok, men det
er nå en levende pulserende virkelighet av Guds liv i deg. Du vet fordi han
åpenbarer sitt ord gjennom deg. Inntil det skjer, tror du bare hen imot.
Fem identifikasjoner 60-0911E P:96 Nå, visste du at ... Du sier: "Vel, broder
Branham, jeg tror", vel, hør, "og jeg har aldri mottatt Den Hellige Ånd." Nei, du
tror ikke ennå. Du tror bare hen imot troen. Du har håp. For i 1.
Korinterbrev det 12. kapittel og det tredje vers, la oss bare ta det raskt mens vi
er i nærheten av det, hvis du vil. 1. Korinterbrev 12, 12. kapittel og 3. vers, så
får vi det ganske raskt, og lese dette her og se hva Herren har i dette for oss. 1.
Korinterbrev 12, Ja vel, og det tredje verset.
1.Kor 12:3 Derfor kunngjør jeg dere at ingen som taler i Guds Ånd, sier:
Forbannet være Jesus, og ingen kan si at Jesus er Herre, uten i Den Hellige
Ånd.
Spørsmål og svar COD 59-1223 P:86 Nå, før du mottar Den Hellige Ånd,
tror du til Evige Liv. Men du har ikke Evig Liv før du mottar Den Hellige
Ånd, fordi Den er Evig Liv. Den Hellige Ånd er Gud; Det er Guds Liv i deg.
Da fikk du evig liv. Forstår du det nå? Skjønner? Skjønner? Du tror hen til.
Vent, her er en god ting. Dere kvinner må unnskylde meg for dette hvis det
høres for flatt ut (Skjønner?) ... gjør et poeng. En mor, der er liv ... Men den
babyen er fremdeles ikke født. Men hvis du behandler den babyen riktig og
følger naturens regler, vil den babyen bli født normalt. Men hvis du ikke gjør alle
ting etter naturens regler, lar du et hardt blåmerke, eller et slag, eller noe skje,
det vil ødelegge det (Skjønner?); det dreper babyen før det blir født.
Hva Den Hellige Ånd ble gitt for 59-1217 P:37 En broder sa til meg her om
dagen, han sa: "Broder Branham ..." (eller for en tid tilbake, måneder siden) han sa: "Broder Branham, Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet ham for
rettferdighet. "Jeg sa: "Ja visst." Sa: "Hva mer kan en mann gjøre enn å tro?"
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Jeg sa: "Det er alt en mann kan gjøre. Alt han kan gjøre i dag, er å tro Gud.
Men Gud ga ham et segl av omskjærelse (som vi gikk gjennom i går kveld)
som et tegn på at Han hadde akseptert hans tro i Ham." Og i dag, inntil Gud
... Du tror hen til Ham når du aksepterer Ham som din personlige frelser.
Men når Gud gir deg Den Hellige Ånds segl, da har Han forseglet deg til
ditt evige bestemmelsessted. Nå, dere baptister tar det, og jeg vil gå med
dere på evig sikkerhet. Ja, sir. Fordi:
Efes 4:30 Og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, i Ham ble dere forseglet, til
forløsningens dag.
Du er ikke forseglet ved å tro hen imot, men du er forseglet av Den Hellige
Ånd.
Efes 4:30 Og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, i Ham ble dere forseglet, til
forløsningens dag.
Det forsegler deg, når du har funnet nåde hos Gud, og Han forsegler deg ved
Den Hellige Ånd. Det er slik, for Bibelen sa: "Ingen kan si at Jesus er ‘Kristus,’
uten gjennom Den Hellige Ånd."
For mange mennesker i dag tror at de har Den Hellige Ånd, og likevel går ut og
gjør ting Den Hellige Ånd aldri ville gjort. Husk at det er en Hellig Ånd, ikke en
vanhellig. Og hvis du har Den Hellige Ånd som bor i deg, vil livet ditt erklære
"Hellig, hellig, hellig for Herren".
Hva Den Hellige Ånd ble gitt for 59-1217 P:36 La meg avslutte med å lese
Johannes 14:12. I det 14. kapittel og det 12. verset sa Jesus: "Sannelig,
sannelig, jeg sier dere, den som tror (og du kan ikke tro ...) - tror på Meg ..."
Du kan tro hen til Ham. Hvor mange forstår det, si "Amen." [Forsamlingen sier:
"Amen." - Red.] Du husker i Apostlenes gjerninger 19 (jeg misliker å stoppe
dette her, men jeg må bare si det slik som det kommer til meg.), I Apostlenes
gjerninger det 19. kapittelet, da denne baptistpredikanten, som var en advokat
og ble omvendt ... Og han forkynte og fikk folk frelst, og de hadde stor glede,
bare gledet seg og ropte, hadde et møte (Apg 18). Aquila og Priscilla ... (Vi
refererte til det i går kveld.) Og de hadde gått og besøkt ham. Og de visste at
han var en flott mann, og han var student. Og han beviste ved hjelp av Bibelen
at Jesus var Guds sønn, og han kjente bare til Johannes sin dåp. Han kjente
ikke til dåpen i Den Hellige Ånd ennå. Så han sa ... Aquila og Priscilla, mann
og kone, små teltmakere (som Paulus, han var også teltmaker), og de hadde
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mottatt Den Hellige Ånd under Paulus sin undervisning. De sa: "Vi har en
liten broder som kommer hit. La ham snakke litt med oss om det." Og da Paulus
kom opp og hørte ham forkynne, visste han at han var en flott mann, sa han:
"Har dere mottatt Den Hellige Ånd etter at dere trodde?" De sa: "Vi vet ikke
om at det finnes noen Hellig Ånd." Han sa: "Så til hva (eller det virkelige
greske ordet der, er hvordan) ble dere døpt?" De sa: "Vi er allerede døpt av
døperen Johannes." Se nå hva Paulus sa: "Johannes døpte til omvendelse, ikke
for syndenes tilgivelse, men for omvendelse." Og sa ... Det er det du tror når
du aksepterer Kristus som din personlige frelser, og du tror hen imot
dåpen i Den Hellige Ånd . Det er ikke dåpen i Den Hellige Ånd, mine kjære
baptistbrødre. Det er feil.
Hva Den Hellige Ånd ble gitt for 59-1217 P:32 Du blir ikke omvendt før du
har mottatt Den Hellige Ånd. Det er riktig. Du tror hen imot ... Den Hellige
Ånd har talt til deg, og du har bekjentgjort ham offentlig. Djevelen har det
samme. "Jeg tror at han er Guds sønn." Det gjør også djevelen. Men du går
videre mot Ham. Da Peter var blitt kalt og rettferdiggjort ved å tro på Herren
Jesus Kristus ... Og i Johannes 17:17, Jesus helliget dem gjennom Ordet, for
Ordet var sannheten, og Han var Ordet. Johannes 1 sier: "I begynnelsen var
Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Og Ordet ble kjød og bodde
blant oss." Han var Ordet, så han helliget dem. Han sa: "Far (taler til Ånden i
ham), jeg helliger dem gjennom Ordet." Ham Selv, legger hendene på dem.
"Ditt Ord er sannheten." Bare talte Ham inn i eksistens i en kvinnes livmor. Å,
helt umulig for ham å være på noen annen måte enn dette Guds ord, for å
få ham til å åpenbare seg. "Jeg helliger dem."
Fra talen: Spørsmål og svar COD 59-0628E P:23 Nå, det neste spørsmålet er:
77. Stemmer det at du ikke er frelst uten at du har mottatt Den Hellige
Ånd? Vi kunne bruke omtrent en fem timer lang diskusjon på dette. Når du
aksepterer Kristus som din frelser og deretter er klar for dåp i vann, da er du
ennå ikke blitt omvendt; du bare tror hen imot en omvendelse.
"Omvendelse" betyr "å bli forandret."
Nå, idet vi kommer tilbake til Avdekkingen av Gud, begynner vi på side 122.
Nå, det er ikke bare et skriftlig Ord til oss; det er en realitet. Vi er i ham. Nå
gleder vi oss over ham; nå ser vi ham; nå ser vi at Han, Ordet, åpenbarer
seg selv. Det er gjemt der ute, hvorfor det? Det er tildekket i menneskekjød.
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Skjønner? Åh, de sier: "Den gjengen, hvor gikk de på skolen? Hvilken utdanning
har de? Hva kom de fra? Hvilken gruppe tilhører de?" Se, se, de får ikke tak i
det. En mann sa til en annen mann forleden: "Du må tilhøre et kirkesamfunn for
å være kristen." Han sa: "Jeg er kristen; jeg tilhører ikke noen av dem." Sa:
"Gud tok denne kreften ut av meg", sa, "hva synes du om det?" Det var en lege.
Han sa: "Vis meg det kirkesamfunnet som gjør det." Skjønner? Ja vel. Se, det er
fremdeles tildekket.
123 Vi er inne i Kristus. Nå, som da, alle sanne troende ser Ham,
løftesordet for denne dagen, åpent manifestert. Det er et stort ord hvis du
kan få tak i det. Ser du? Alle sanne troende som er i Ordet, ser Gud åpent;
forhenget er revnet, og Gud står åpent foran deg, åpenbart. Skjønner? Gud,
åpenbart åpent ... For å gjøre dette, må vårt gamle kirkesamfunn sitt
tradisjonelle forheng rives i stykker igjen. For å virkelig se hva det er, er du nødt
til å komme deg ut fra de tingene. Skjønner? Hvis du ikke vil komme ut fra det;
vil de fortsette å trekke det forhenget foran deg hver gang: "Å, det der er
ingenting." Men her er det skrevet, og her blir det åpenbart. Ser du, skjønner?
Fra talen: Solens oppgang 65-0418M P:63 sier broder Branham:
“Dynamikken, hvis Den kommer på vann, vil det bare spytte frem: “Miraklenes
dager er over.” Pomp-pomp-pomp: “Åh, jeg tror Bibelen”, pomp-pomp, “men
det—det finnes ikke noe …” Pomp-pomp-pomp! Skjønner? Men når Han
antenner den på tusen oktan: “Whrrrrr”, avsted drar han, skjønner dere.
Hvordan, Åh du. Dynamikken treffer Det! Men treffer Den en kylling, vil det ikke
gjøre noe godt. Men når Den treffer en ørn, beveger han seg ut. Amen!
Dynamikken sammen med Mekanikken. Ser dere hva jeg mener? Det vil si,
hvis han er en ekte ørn nå, da vil han forstå. La meg rette opp et lite
Skriftsted her for deg. (Jeg tror vi er av fra telefonen, men vi er fortsatt her.)
Johannes 5,24, Jesus sa: "Den som hører Mitt Ord og tror på Ham som
sendte Meg, har evig Liv."
Så umiddelbart sier han: Det vil si, hvis han er en ekte ørn nå, vil han forstå.
Så begynner broder Branham å vise oss hvordan folk leser Skriften feil, og uten
forståelse. Det er grunnen til at de har rotet det så til i læren sin. Så han knytter
sammen mekanikken, som er forståelsen av Ordet, med dynamikken, som er
manifestasjonen av Ordet, og lar oss få vite at vi må ha begge deler for at
Ordet skal bli manifestert.
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Han tar oss til Skriften, Johannes 5:24, og viser oss hvordan folk leser det galt.
Johannes 5:24, Jesus sa: "Den som hører mitt ord og tror på ham som har
sendt meg, har evig liv."
Så fortsetter han: Solens oppgang 65-0418M 64 Se nå, jeg går nedover gaten
og bare tar det bokstavelig, hva Det er, uten den åndelige forståelsen … Ikke
får Den til å si noe annet, men bare si hva Den sier, se her, det rette ordet der
på gresk, i originalen står det: “Den som forstår Mitt Ord...” Nå, for å bevise at
det er riktig. Jeg drar ned hit, og her kommer en beruset mann langs gaten, og
med en annen manns kone i sine armer, og banner, og misbruker Guds Navn
og alt annet slik som det. “Si meg, hørte du hva den predikanten sa? Gjorde du
det?” “Ja, jeg hørte Det!” Det betyr ikke at han har Evig Liv. Skjønner?
Skjønner? “Den som forstår Mitt Ord”, den som er en ørn! “Nå, broder
Branham, jeg vil ha flere Skriftsteder enn det.” Ja vel: “Mine får hører Min Røst.
En fremmed vil de ikke følge.”
Og vi vet at broder Branham lærte oss at ordet "høre" betyr "å forstå". Den som
forstår mitt ord ...
Matteus 13:10 Og disiplene kom og sa til Ham: «Hvorfor taler Du til dem i
lignelser?»
13:11 Han svarte med å si til dem: "Dere er det gitt å kjenne himlenes rikes
hemmeligheter, men dem er det ikke gitt."
Solens oppgang 65-0418M 54 "Vel, Den Hellige Ånd kommer nå. Selvfølgelig
ble Den ikke sendt … Hvorfor vil ikke alle menneskene motta Den? Den var
ikke sendt til dem. En kar sa til meg: “Jeg tror ikke. Jeg bryr meg ikke om hva
du vil si. Om du kunne reise opp de døde, eller hva som helst, og helbrede syke;
og bevise Den på hvilken som helst måte; Jeg tror fortsatt ikke på Den.” Jeg sa:
“Så visst ikke. Du er en vantro. Den betyr ikke noen ting for deg. Den ble
ikke engang sendt til deg. Den er sendt til de som vil tro.” Budskapet er til
den troende. For dem som går fortapt, er Den dårskap; men for dem som er i
Kristus, og en del av den Sæden, er Den Liv.
Legg merke til at Jesus sier det samme i vers 11, når han sier: "…til dem er det
ikke gitt". Så du forstår at dette Budskapet: "Det ble ikke sendt til dem", og
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det er fordi de er ikke laget for å kunne forstå det. Så viste vi deg at tre
fjerdedeler av eksemplene som Jesus ga oss, ikke ga noen frukt etter at de
hadde mottatt sæden som var sådd til dem, fordi det ikke var ment for dem.
Bare ett eksempel ga frukt, noen 100, noen 60 og noen 30 fold. Det betyr at
bare ett eksempel ut av fire, faktisk hørte ordet, gjenkjente det og deretter
handlet etter det.
Matteus 13:8 Men noe annet falt i god jord og gav frukt: noe hundre foll, noe
seksti og noe tretti.
13:9 Den som har ører å høre med, han må høre!
La oss fortsette å lese i Matteus hva Jesus forteller oss.
Matteus 13:12 For den som har, han skal få mer, og han skal ha overflod. Men
den som ikke har, han skal bli fratatt selv det han har.
13:13 Derfor taler Jeg til dem i lignelser. For selv om de ser, så ser de ikke, og
selv om de hører, hører de ikke og forstår ikke.
13:14 Og på dem blir Jesajas profeti oppfylt, som sier: Når dere hører, skal
dere høre, men ikke forstå, og når dere ser, skal dere se, men ikke
oppfatte.
Legg merke til at Jesus siterer fra Jesaja, og lar oss få vite at å høre betyr å
forstå, og å se, betyr å oppfatte. Så han taler ikke om det naturlige øyet eller
det naturlige øret, men om den åndelige forståelsen og oppfatningen fra det
vi ser og hører.
La meg nå endre ordet "høre" til "forstå", og ordet "se" til "oppfatte", når vi
fortsetter å lese det Jesus lærer oss her.
Matt 13:15 For hjertet til dette folket er nemlig blitt forherdet. Deres ører har
vanskelig for å forstå, og sine øyne har de lukket til, så de ikke skulle
oppfatte med sine øyne og forstå med sine ører, så de ikke skulle forstå med
sine hjerter og vende om, så Jeg kunne få lege dem.
13:16 Men salige er deres øyne, for de oppfatter, og deres ører, for de forstår.
13:17 For sannelig sier Jeg dere: Mange profeter og rettferdige har ønsket å
oppfatte det dere oppfatter, men fikk ikke se, og har ønsket å forstå det dere
forstår, men fikk ikke forstå.
12

Derfor lengtet de etter å se og ta del i det som du har forstått og oppfattet i
denne tiden.
Nå er det ingen av oss som fikk se mange av de tingene som Gud gjorde i
denne tiden. Faktisk var det ingen som så ekornene som kom til syne, uten
broder Branham, men de spiste dem. Men selv om vi ikke så dem med våre
egne øyne, hørte vi om dem, og forsto hva vi hørte, og oppfattet det vi ikke var i
stand til å se med våre øyne, og Jesus forteller oss at mange av profetene
lengtet etter å forstå og oppfatte hva dere forstår og oppfatter, dere som sitter
her denne formiddagen. Hvilken klasse av mennesker som det gjør deg til. Et
veldig spesielt og særegent folk. Et kongelig presteskap, et eiendomsfolk.
Fra talen: Høre, Gjenkjenne og Handle på Guds Ord 60-0221 P:18 Her sier
broder Branham: "Men den åndelige menigheten ... Abel, ved åpenbaring,
ved nåde så han utover det, og ved tro ofret han til Gud et bedre offer enn
Kain. Og det vitnet om hans rettferdighet. Gud ... Det samme skjedde i
Ismael og Isak. Den ene var av kjødet, og den andre var av Ånden: en av
trellkvinnen; en av den frie kvinnen.
32 Den samme tingen skjedde i Israel og Moab, to store kirker som kom
sammen. Og da Israel ønsket å reise til deres lovede sted, den åndelige
menigheten, Jakobs folk, Israel på veien, møtte Esaus folk dem, Moab, en
mektig kirke. Og den store lederen for kirken, Bileam, kom ned for å forbanne
sin broder, men han fant ut at han ikke kunne forbanne sin broder. Han klarte
ikke å se den forhåndsbestemte planen, for øynene var blindet til å ikke se
Guds Ord. Aller først, troen kommer ved å høre, høre Guds Ord. Så den
troende hører det, gjenkjenner det og handler etter det. Den kjødelige vil
høre det, lyden av det, men aldri ... "Høre" betyr å "forstå" det. Kikke på, er å
kikke på noe; men "å se" det, er å "forstå" det. "Uten at en blir født på ny,
kan han ikke se eller forstå Guds rike."
Det er nøyaktig hva Jesus fortalte Nikodemus i Johannes kapittel 3.
Johannes 3:1 Det var en mann av fariseerne som hette Nikodemus. Han var en
av jødenes rådsherrer.
Joh 3:2 Denne mannen kom til Jesus om natten og sa til Ham: «Rabbi, vi vet at
Du er en lærer kommet fra Gud. For ingen kan gjøre disse miraklene som Du
gjør, uten at Gud er med ham.»
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Legg merke til at Nikodemus ikke kom fordi han visste og forsto hva som
foregikk med Jesus, han kom til Jesus fordi han så, men kunne ikke selv sette
det sammen, det som foregikk rett foran ham. Legg merke til ordene hans, vi
vet at du er lærer kommet fra Gud. Merk deg at han sa: Vi vet at du er fra Gud
og at du er her for å lære oss. Og hvorfor sa han det? Fordi han la til: for ingen
kan gjøre disse miraklene som du gjør, uten at Gud er med ham.
Så det han forteller Jesus, er at vi vet at du kommer fra Gud, på grunn av det vi
ser, men vi forstår ikke og oppfatter heller ikke hva som skjer her. Og lytt så til
svaret fra Jesus.
Joh 3:3 Jesus svarte og sa til ham: «Sannelig, sannelig sier Jeg deg: Den som
ikke blir født på ny, kan ikke se Guds kongerike.»
Legg merke til at Jesus forteller ham grunnen til at du kan høre og likevel ikke
forstå, og at du kan se at Gud er involvert i min tjeneste, og likevel kan du ikke
oppfatte hva som skjer her, fordi du ikke er født på nytt. Jesus forteller ham at
det er nødvendig å bli født på nytt og bli fylt av Guds Ånd, for å kunne være i
stand til å se og oppfatte tingene fra Gud. Du må bli fylt med Guds egen Ånd for
å kunne forstå hva det er du hører. Men Jesu ord var fremmed for hans
forståelse, og han forsto fortsatt ikke da Jesus sa til ham at han måtte bli født på
nytt.
Joh 3:4 Nikodemus sier til Ham: «Hvordan kan en mann bli født når han er
gammel? Kan han for andre gang komme inn i sin mors liv og bli født?»
3:5 Jesus svarte: «Sannelig, sannelig sier Jeg deg: Den som ikke blir født av
vann (det er den naturlige fødselen) og av Ånden (legg merke til, ikke en ånd,
men Ånden, som er Guds egen Ånd), kan ikke komme inn i Guds kongerike.
3:6 Den som er født av kjødet, er kjød, og den som er født av Ånden, er Ånd.
3:7 Undre deg ikke over at Jeg sa til deg: Du må bli født på ny.
Fra talen: Satans Eden 65-0829 P:52 "Når du ved vitenskapelig kunnskap kan
lage deg et forståelig evangelium om ..." Du: "Den som tror på Jesus Kristus,
skal ikke bli fordømt (Skjønner?), men "disse tegnene skal følge dem som
tror." Ser dere, han unnlater å legge det inn der. Skjønner?
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Legg merke til at vi nettopp leste hvor broder Branham ga oss et eksempel på
hvordan de vitenskapelig, eller med en intellektuell tankegang kan hevde: "Du,
"Den som tror på Jesus Kristus, skal ikke bli fordømt. (Skjønner?) Han sier
at du hevder det intellektuelt, og hevder å være en troende, og hevder at fordi
du er en troende, skal du ikke bli fordømt. Men da fortsetter han, du utelater:
men "disse tegnene skal følge dem som tror." Med andre ord, Gud bekrefter
din tro ved tegn og under, og du utelater det, men synes likevel at du er ok,
fordi du hevder å tro.
La oss lese det han sa igjen: Satans Eden 65-0829 P:52 broder Branham sa:
"Når du ved vitenskapelig kunnskap kan lage deg et forståelig evangelium om
..." Du, "Den som tror på Jesus Kristus, skal ikke bli fordømt (Skjønner?),
Men "disse tegn skal følge dem som tror." Se, han unnlater å legge det inn
der. Skjønner?"
Så legger han til: "Hun trodde på Jesus Kristus. Hun er frelst, hvis disse
tegnene følger den troende. Og "den som hører mitt Ord", ikke bare lage til
noe, ikke høre det med ørene, men forstå det ... Hvem som helst kan høre
det. En prostituert kan høre det og forbli en prostituert. Skjønner? En fyllik kan
høre det. En løgner kan høre det, og fortsatt være en løgner, men: "Den som
forstår mitt Ord og tror på ham som sendte meg, har Evig liv. "Der har du
det. Ser du? Og ingen mennesker kan gjøre det uten at Gud hadde
forutbestemt ham. Jesus sa: "Ingen kan komme til meg, uten at min far drar
ham, og alle de som Faderen har gitt til meg, vil komme til meg." Amen. Det er
all sammen Guds suverenitet og allvitenhet. Han bor alene, og det er ingen som
sier til ham hva han skal gjøre.
Se, du kan gjøre alle de unnskyldningene du ønsker, men det kommer ned til
hva dette Ordet sier. Det spiller ingen rolle hvor mye du hevder å elske Gud,
eller elske hans profet, hva det kommer ned til, er Guds ord. Sa han det, eller
gjorde han ikke det.
Apostelen Paulus forteller oss også det samme prinsippet om at du kan ikke
forstå tingene fra Gud, uten at du er født på nytt og er fylt med Guds Ånd.
1Korinterbrev 2:7 Men vi taler Guds visdom i en hemmelighet, den skjulte
visdom som Gud før tidenes begynnelse forutbestemte til vår herlighet,
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2:8 den visdom som ingen av herskerne i denne verden har kjent. For hadde de
kjent den, hadde de ikke korsfestet herlighetens Herre.
2:9 Men, som det er skrevet: Det øyet ikke har sett (oppfattet), og det øret
ikke har hørt (forstått), det som ikke kom opp i menneskets hjerte, det som
Gud har forberedt for dem som elsker Ham.
2:10 Men Gud har åpenbart det for oss ved Sin Ånd. For Ånden (Guds Ånd)
ransaker alle ting, ja, også Guds dybder.
2:11 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.
2:12 Men vi fikk ikke verdens ånd, men den Ånden, som er fra Gud, for at vi
skal forstå det som rikelig er blitt gitt til oss av Gud.
2:13 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.
2:14 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. (helt åndelige). (Og hvis de blir bedømt åndelig, så er det nødvendig
med Ånden til å bedømme det)
2:15 Men den som er åndelig, bedømmer alle ting, men selv blir han ikke
bedømt av noen.
2:16 For hvem har kjent Herrens sinn, så han kunne belære Ham? Men vi har
Kristi sinn.
Men vi ser på denne tanken at å høre er å forstå, og å se er å oppfatte. Og
derfor er det ikke det du hører med ørene dine som teller, men det du hører med
sjelen din og forstår med hjerte ditt. Og broder Branham definerte en person
som er en troende, som, en som er fylt med Guds Ånd.
Bevise Hans Ord 64-0816 P:35 Nå ser vi en annen ting, du har uten tvil hørt
dem si: "Å se er å tro." Det er ikke annet enn et gammelt ordtak vi har her, men
heller ikke det fungerer. Det fungerer ikke, for mennesket kan stå og se rett på
noe, og de kan ikke se det. Ordet "se", det engelske ordet "se" har så mange
forskjellige betydninger. Hav kan bety "en vannmasse". Og "se" kan bety "å
forstå." "Se" kan bety "å se på det." Og, åh, det er bare alle slags ord du kan
bruke. Men når du sier: "Å se er å tro", tar du feil. Når du forstår det, tror du
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det. Jesus sa: "Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Riket," med andre
ord: "forstå riket". Fordi Riket er Den Hellige Ånd i deg. Så du må forstå hva
dette er i deg. Og den eneste måten du forstår det på, er å sammenligne
det som Ånden får deg til å gjøre, med det som Bibelen sa at den ville få
deg til å gjøre. Da er problemet ditt løst. Ser du? Og så er Han Den Hellige
Ånd.
Åh, du store, det er så fullkomment det han nettopp sa her. Den eneste måten
du forstår det på, er å sammenligne det som Ånden får deg til å gjøre, med
det som Bibelen sa at den ville få deg til å gjøre. Da er problemet ditt løst.
Skjønner?
Glem aldri at Gud er Ordet. I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud og
Ordet var Gud, og Ordet er fremdeles Gud, for Gud forandrer seg ikke.
Paradoks a 63-0801 P:15 Og faren reiste seg og sa: "Min sønn gikk til alteret.
Han ble døpt riktig, i Jesu Kristi navn, og vanndåp i bassenget." Sa: "Jeg vet at
sønnen min er kommet til Kristus." Jeg sa: "Det kan være i orden, alle ytre
bevegelser. Han kan bli identifisert som en troende sammen med de
troende. Men inntil han er gjenfødt, født på nytt, ville jeg rådet den unge
mannen til aldri å gifte seg med en kvinne. Han vil lage helvete på jorden for
henne, helt til den milde, søte, tilgivende Kristi Ånd kommer inn. Da vil det
være et paradoks i seg selv å ta naturen til en gutt som er avlet mellom far og
mor. Og likevel, i sitt intellekt prøver han sitt beste for å seire over det. Han
kan ikke gjøre det. Han vil aldri seire over det. Kristus vil måtte seire over det.
Når han slipper Kristus inn, da har han allerede seiret over det. Det vil være et
perfekt paradoks, når et menneske er født av Guds Ånd.
Derfor lærte Paulus oss at opphavsmannen også er den som fullender, og Han
som har begynt den gode gjerning i dere, vil fullføre den. Han sa aldri at Gud vil
begynne med det, og du vil fullføre det. Han sa at den samme som begynte
arbeidet, vil være den samme til å fullføre det.
Og det er det han lærte oss i:
Filipperbrevet 2:13 For det er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre det
som er til Hans velbehag.
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Og det er det jeg har sagt i mange år, du kan ikke gjøre det på egen hånd, du
må dø til ditt selv og la Kristus komme inn og leve livet ditt for deg.
Og det er grunnen til at Paulus sa i:
Galalerbrevet 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 ved tro, den åpenbaringen som tilhører Guds Sønn,
den samme åpenbaringen som Han levde ved.
1Joh 3:7 Dere barn! La ingen føre dere vill! Den som gjør rettferdigheten, er
rettferdig, likesom Han (Gud) er rettferdig.
Derfor er det å gjøre hva Ordet anser som rettferdig, beviset for at det rettferdige
livet er i deg og åpenbarer seg selv gjennom deg.
Derfor, enhver som sier at de tror, og ikke gjør det, er ikke en troende, men en
løgner, fordi Bibelen er veldig bestemt: hvis du ikke gjør det som er rettferdig,
hvordan kan du da kalle deg selv rettferdig?
Faktisk så leser vi i:
1.Johannes 2:29 Hvis dere vet at Han (Gud) er rettferdig, så forstår dere også
at hver den som gjør rettferdigheten, er født av Ham.
Hvorfor vet vi det? Fordi loven om liv i 1. Mosebok 1:11 forteller oss at "hver
sæd må bære frem etter sitt slag."
Broder Branham sa i talen: Lammets Bryllup 62-0121E P:28 Hvis du legger
merke til det, så stod det: "Hun har gjort seg selv rede." Så mange sier: "Hvis
Herren vil ta denne onde ånden fra meg, fra å drikke, fra å spille, eller fra å lyve
eller stjele, da vil jeg tjene ham." Men det er opp til deg. Du må gjøre noe
også. "De som seirer, skal arve alle ting," de som seirer. Du har makt til å
gjøre det, men du må være villig til å legge det ned. Skjønner? Hun har
gjort seg selv rede. Jeg liker det ordet. Du skjønner, Gud kunne ikke dytte
oss gjennom et lite rør, trekke oss ut i den andre enden og så si:
"Velsignet er han som seirer." Du hadde ingenting å seire over; Han bare
dyttet deg gjennom. Men du er nødt til å ta beslutninger for deg selv. Jeg må
ta beslutninger for meg selv. Når vi gjør det, viser vi vår tro og respekt til Gud.
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Lammets Bryllup 62-0121E P:29 Abraham ble lovet et barn, men han måtte
opprettholde dette løftet i tjuefem år, alle de opp- og nedturene han hadde, og
fristelser i de tjuefem årene; men han holdt fast ved løftesordet. Og Israel ble
lovet et lovet land, men de måtte kjempe for hver tomme av det. "Hvor enn foten
din settes ned, det har jeg gitt deg", sa Gud til Josva. Det var alt sammen der.
Landet var der, og Gud ga det til dem; men de måtte kjempe for det.
Lammets Bryllup 62-0121E P: 30 På samme måte er det med guddommelig
helbredelse. Gud har makt til å helbrede deg, hvis du har mot til å akseptere det.
Men du vil kjempe for hver tomme av veien. Gud har en underfull nåde til å
frelse deg, og han vil gjøre det. Men du vil kjempe for hver tomme av veien.
Jeg har stått bak talerstolen, har pågått i trettien år. Og hver tomme av det har
vært en kamp, konstant. Det har det sannelig. Men vi må kjempe hvis vi skal
regjere. Så vi finner ut at bruden må gjøre seg selv rede, være villig til å
"legge bort enhver byrde som så lett fanger oss, slik at vi kan løpe med
utholdenhet i den kampen som er lagt foran oss."(Heb 12:1) Vi må selv
legge det bort. Vi kan ikke si: "Gud, kom du og legg det bort for oss." Vi er nødt
til å gjøre det selv.
Sæden skal ikke være arving 65-0429B P:25 Nå, hvis du tar Johannes 5:24,
hør på dette: "Den som hører mitt Ord og tror på ham som sendte meg, har evig
liv." Nå, hvordan ville det være så mye forskjellig fra mange av våre teologier?
Jeg kunne gå ut her og si til en fyllik: “Tror du?” “Ja visst.” Til en mann som var
sammen med en annen manns kone: “Tror du?” “Ja visst.” “Satt du i møtet i går
kveld for å høre Ordet?" "Ja visst." "Tror du på det?" "Ja visst." Han bare sier
det. Men her er den originale tolkningen av dette Ordet: "Den som forstår
mitt Ord, og tror på ham som sendte meg... Den som forstår." Det er til den
som det er blitt gjort kjent for. Jesus sa: "Ingen kan komme til meg uten at min
far har dradd i ham. Og alle de som min far har gitt meg, de vil komme. Mine får,
mine duer, hører min Røst. En fremmed vil de ikke følge." Og hva er Guds
Røst? Det er Guds Ord. Hva er en hvilken som helst manns røst, annet enn
hans ord? Det er Guds Ord; de vil høre Guds Ord.
Påskeseglet 65-0410 P: 47 Se, Men, “Den som forstår, den som kjenner sin
plass i denne tid, "Den som hører Mine Ord og tror på Ham som sendte
Meg, har (nåtid) Evig Liv. Skal ikke komme innfor Dommen, men har
allerede gått fra død til Liv.” Da, når dette nye Evige Livet bor i deg, er Det
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potensialet eller pantet på at du har blitt levendegjort fra dødelighet til
udødelighet. La meg si det igjen. Når Denne Ånden har funnet deg, individet, og
har kommet over deg, er Det potensialet for din Evige arv som Gud tiltenkte deg
og beredte for deg før verdens grunnleggelse. Det er ditt potensiale. Som om du
spurte meg om et eiketre, og jeg gav deg en eikenøtt. Nå, livet til eiketreet er i
eikenøtten nå, men du må vente til det vokser opp.
Påskeseglet 65-0410 P:45 Nå, den lille ørnen på gårdsplassen spiste antagelig
ålreit, men han visste at det ikke akkurat var helt rett. Men da han så hørte
Sannheten, da mottok han denne Sannheten. Nå, i Johannes 14… Johannes
5:24, mener jeg, sa Jesus og talte på denne måten, “Den som hører Mine Ord
og tror på Ham som sendte Meg, har evig Liv, og skal ikke komme innfor
dommen, men har gått fra død til Liv.” Bare tenk på hvor enkelt det er, “Den
som tror.” Nå, den korrekte måten å si det på: “Den som forstår.”
I dette neste avsnitt bringer broder Branham det helt ned til å kjenne og forstå
Guddommen, Nærværet og ditt forhold til Faderen. La oss lese det selv.
Sæden er ikke arving med agnene 65-0218 P:30 Det er ingen dom for
Abrahams kongelige, åndelige, forutbestemte Ætt, for de er forutbestemte til
Evig Liv. De har tatt imot Guds tilveiebrakte Offer; og det Offeret, som er Kristus,
Ordet. “Derfor er det da ingen fordømmelse.” (Johannes 5:24, hvis du ønsker
Skriftstedet.) “Derfor er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus
Jesus”, (Romerbrevet 8:1), “som ikke vandrer etter kjødet, men etter
Ånden.” Og i Romerbrevet. 5:24, “Den som hører Mine Ord,” (ordet der er,
“forstår.” En hvilken som helst fyllik, hva som helst, kan høre Det og gå bort.)
“Men den som hører Mitt Ord, (forstår Mitt Ord), og tror på Ham som har
sendt Meg, har evig Liv, og kommer ikke for Dommen; men er gått over fra
døden til Livet.” Ja, sir. Den som forstår dette store mysteriet om den Gud som
har blitt gjort kjent, forstår det, hvordan Gud var i Kristus og forlikte Seg Selv
med verden, hvordan Han og Faderen var Ett, hvordan de store mysteriene
går i oppfyllelse og Gud manifesterer Seg Selv, i menneskers tidsalder, og i
menneskers slekt, og i menneskers selskap; for å manifestere Sitt Ord i tiden, i
østens soloppgang, og for å gjøre det samme mens solen går ned i vest, for å
manifestere Seg Selv i en Brudemenighet, Ordet manifestert. Skjønner? Det vil
det, også. “Den som forstår,” det er, “å vite, at det er blitt åpenbart for ham,
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av Ham som sendte Meg, har evig Liv, og kommer ikke for Dommen; men
er gått over fra døden til Livet.”
Hva skal jeg gjøre med Jesus 63-1124M P:151 Og nå, mens du har hodet
bøyd ... Tro, ved tro og Gud, Du hjelper meg å være ærlig. Men vel vitende om
at Du lovet: 'At den som kommer til Meg, skal Jeg aldri støte ut, og jeg vil gi
ham evig liv, og jeg skal oppreise ham jeg på den siste dagen. Den som vil
bekjenne meg fremfor mennesker, ham skal jeg bekjenne fremfor min Far
og de hellige engler. Han som hører ... "Den virkelige sanne tolkningen av
Johannes 5:24, det er: "Den som forstår, som mottar mitt Ord. Den som tar
imot Mitt Ord og tror på ham som sendte meg, har evig liv og vil ikke bli kalt til
dommen. "Du vil ikke komme for domstolen slik som Oswald vil; men du har gått
forbi med en fri benådning fra døden til livet." Herre, jeg vet ikke hvordan; Jeg
vet ikke hvorfor, men jeg tror at det har skjedd. Jeg tror det i mitt hjerte, min
vantro er borte. Jeg kan fritt si: 'Amen', til ethvert Ord som du sier. Og jeg
aksepterer det rett nå. Jeg har trodd på det."
Jehova Jireh 1 64-0402 P:32 Når du blir født på ny, fylt med Guds Ånd, og
Den Hellige Ånd over deg, er du arving til hvert eneste av disse løftene. Du
vet, det er som jeg sa, en stor arkade, for vi er døpt inn i den arkaden. Ved én
Ånd er vi alle døpt inn i ett Legeme, og det Legemet er Kristus, som er
Abrahams Kongelige Ætt, og arvinger til alt som er i det. Amen. Alt som var i
Gud, øste Gud inn i Kristus; alt som var i Kristus, øste Han inn i den troende.
Amen. Gud over oss, Gud med oss, og Gud i oss! Alt, ethvert løfte i Boken er
ditt, hvis du kan tro det, hvis du har tro nok til å ta imot det og tro det.
La oss be...
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