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Forrige søndag tenkte jeg at vi hadde avsluttet studiet vårt om Endetidens
sinnslidelse, ved å vise dere hvordan det hele begynner, og deretter viste jeg
dere at der er et alternativ til Endetidens sinnslidelse. Det er at vi starter på vår
vei inn i de tre trinnene av fullkommenhet. Det begynner med rettferdiggjørelse,
som lager en vei for helliggjørelse, som igjen lager en vei for dåpen i Den
Hellige Ånd, til å komme inn og gi oss en fødsel inn til et Evig Liv.
Nå, broder Branham argumenterer for at Rettferdiggjørelse, Helliggjørelse og
Dåpen i Den Hellige Ånd, er Guds bevegelser for å bringe ned tjenesten til
Toppsteinen. Men vi ser også at det er en slags utvikling ved at
rettferdiggjørelse lager en vei for et helliggjort Liv. Fordi det er det samme Livet
som bare beveger seg fra Tro, eller fra en Åpenbaring, til en manifestasjon av
den åpenbaringen, inn i et helliggjort Liv, som deretter beveger seg inn i en
overnaturlig infiltrasjon av dåpen i Den Hellig Ånd.
Nå, jeg vet at disse ordene er dype, og jeg vil prøve å forklare dem denne
formiddagen.
Br. Branham forklarer denne prosessen med Livets Ord som beveger seg
innenfor menighetens fundament, i sin tale:
64-0705 Mesterverket 136. Legg merke til, her, Livet som var i agnen. I stilken,
og i kvasten, i agnen, alt samles i Kornet. Og Livet som var i stilken, gikk, det
ene gikk videre for å danne det neste. Rettferdiggjørelse, banet en vei for
helliggjørelse; helliggjørelse, banet en vei for dåpen i den Hellige Ånd. Dåpen
i den Hellige Ånd, banet en vei for den Hellige Ånd Selv til å komme rett ned i
fullkommenhet, tilbake til Ordet igjen, til å manifestere Seg Selv.
137. Men, det som denominerer seg, dør. Slik Livet, i Luther, fortsatte for å
danne Wesley; og fra Wesley, fortsatte Det til pinsevennene; og, fra
pinsevennene, for å skape det originale Hvetekornet. Videre til pinsen,
kommer ut av Wesley, inntil den tid. Grunnen til at pinsen kom ut av Wesley,
fordi det ikke var noen denominasjon, pinsen. Deretter gikk pinsen hen og
denominerte seg, og (hva førte det til?) det utviklet seg til agnen. Det så ut som
det Ekte.

Så i forrige uke da jeg satte opp diagrammet, som viser dere hvordan
endetidens sinnslidelse starter opp. Og at det er syv stadier å gå gjennom, før vi
blir en komplett nevrotiker. Det starter med angst, som lager en vei for en
tvangstanker, som lager en vei for tvangsmessig atferd, som lager en vei for
frykt, som lager en vei for depresjon til å ta over, som lager en vei for at det skjer
en adskillelse, som gir en total omstilling til nevrose. Det er alt sammen på
grunn av et valg som du tar.
Og deretter viste jeg i diagrammet disse som går i motsatt retning, inn i de tre
stadiene av Nåde. Og dette er rettferdiggjørelse, helliggjørelse og dåpen i Den
Hellige Ånd.
Så vi vil se på diagrammet igjen, slik det står med hensyn til om vi går inn i
endetidens sinnslidelse, eller om vi blir likedannet med bildet av den førstefødte
Sønnen.
1) Omformingen til nevrose i 7 trinn
Nevrose  7  6  5  4  3  2  1  Slik vi ser oss selv
1. Angst
2. Tvangstanker
3. Tvangshandlinger
4. Frykt
5. Depresjon
6. Adskillelse
7. Omforming til Nevrose
2) Omformingen ved Den Hellige Ånd i 3 trinn
Slik vi ser oss selv  1  2  3  Omformet til et Bilde av Kristus.
1.Rettferdiggjørelse
2.Helliggjørelse
3.Omforming ved Dåpen i Den Hellige Ånd
Vel, vi viste til dere i forrige uke at vi tar utgangspunkt i "Slik vi ser på oss selv",
når vi komme til en realisering av vårt livs nåværende tilstand. Så velger vi å
enten prøve å arbeide på deres egen frelse med frykt og beven (Fil 2:12), og
gjør ting på egenhånd for å lindre bekymring eller angst. Alternativt kan vi gå inn
i den første tildelingen av nåden, og innse at bare Gud, som begynte Sin
virksomhet i oss, kan fullføre den, slik vi ser disse tre stadiene av
Rettferdiggjørelse, Helliggjørelse, som er den andre av nådens tildeling. Den

kommer ut fra at vi ble rettferdiggjort ved Tro. Og deretter en innfylling av Den
Hellige Ånd, som starter opp vårt Liv i Kristus.
Men diagrammet vårt viser at når vi velger å ikke gå våre egne veier, og at vi
ikke prøver å utarbeide vår egen vei, vi bare vender oss til Gud uten å kjenne til
hvilken vei vi skal gå. Slik som Abraham, han begynte bare å vandre sammen
med Gud, uten å vite hvor han skulle gå.
Så det vi ser i dette sitatet fra broder Branham, er at han taler om Livets Ord, og
hvordan Det beveger seg fra det ene stadiet til det andre.
64-0705 Mesterverket 136. Livet som var i agnen. I stilken, og i kvasten, i
agnen, alt samles i Kornet. Og Livet som var i stilken, gikk, det ene gikk videre
for å danne det neste. Rettferdiggjørelse, banet en vei for helliggjørelse;
helliggjørelse, banet en vei for dåpen i den Hellige Ånd. Dåpen i den Hellige
Ånd, banet en vei for den Hellige Ånd Selv til å komme rett ned i
fullkommenhet, tilbake til Ordet igjen, til å manifestere Seg Selv.
137. Men, det som denominerer seg, dør. Slik Livet, i Luther, fortsatte for å
danne Wesley; og fra Wesley, fortsatte Det til pinsevennene; og, fra
pinsevennene, for å skape det originale Hvetekornet.
Livets Ord begynner med det han kaller rettferdiggjørelse. Og det er dette vi
ønsker å undersøke denne formiddagen, fordi veldig mange mennesker har en
feil oppfatning av hva Rettferdiggjørelse egentlig er.
Rettferdiggjørelse er ikke bare en beslutning om å følge Jesus. Det er ikke et
valg du tar. Rettferdiggjørelse er ved Tro, og det er ikke din tro, men det er Hans
Tro. Ordet Rettferdiggjørelse betyr i Skriften: Den handlingen av Gud der
menneskeheten blir gjort, eller blir regnet som rettferdig, eller fri for skyld,
eller fri for straff for synd.
Baptisten ønsker å tro at deres rettferdiggjørelse er et resultat av deres
beslutning om å tro. Men det er ikke det som rettferdiggjøres, fordi Jesus sa:
“Dere har ikke utvalgt meg."
Johannes 15:16 Dere har ikke utvalgt Meg, men Jeg har utvalgt dere og satt
dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, slik at alt det dere ber
Faderen om i Mitt navn, skal Han gi dere.
Hvis du hevder at det er du som har valgt Ham, da vil du måtte kalle Jesus en
løgner.

Igjen sa han i:
Johannes 15:19 Hvis dere var av verden, ville verden elske sitt eget. Fordi dere
ikke er av verden, men fordi Jeg har utvalgt dere av verden, derfor hater
verden dere.
For å vise at det ikke er vår beslutning, bare se på de 2 millioner menneskene
som tok sin beslutning om å følge Kristus i Moses sine dager, og de omkom alle
sammen i ørkenen, bortsett fra to. De bestemte seg for å følge Moses og
skystøtten om dagen, og ildstøtten om natten. Og Jesus sa at de er alle døde.
Nå, da er det ikke vår beslutning, eller hva vi bestemmer oss for å gjøre.
Rettferdiggjørelse handler alt sammen om hva Gud har gjort for deg. Det er
åpenbaringen av Jesus Kristus personlig til deg.
Så når vi ser på diagrammet, da ser vi at vår beslutning bare fører til død, til de
syv stadier av endetidens sinnslidelse. Men vår oppstart til å bevege oss inn i
Rettferdiggjørelse, vi vet at det er ved Tro, og Tro alene. Og det er ikke vår tro,
men den Troen som tilhører Guds Sønn. Det er Hans Tro.
Og derfor har Rettferdiggjørelse ikke noen ting å gjøre med din beslutning i det
hele tatt. Det er Guds beslutning. For apostelen Paulus sa i disse Skriftstedene:
Galaterne 3:24 Slik er da loven blitt vår tuktemester for å bringe oss inn til
Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort ved tro.
Så vi ser at vi er rettferdiggjort ved tro. Og vi vet at det holder ikke med en
hvilken som helst tro. Det er nødt til å være Guds Sønns Tro.
Apostelen Paulus lærte oss at det finnes bare Én Herre og Én Tro. Og denne
Ene Troen er den som tilhører denne Ene Herren.
Efeserne 4:4 Det er ett legeme og én Ånd, slik som dere også ble kalt i ett håp
ved deres kall,
5 det er én Herre, én tro, én dåp,(som er dåpen i Den Hellige Ånd)
6 én Gud og alles Far, Han som er over alle og gjennom alle og i dere alle.
7 Men til hver og en av oss ble nåden gitt etter det målet av Kristi gave.
Derfor er det bare Én Tro, slik også broder Branham sa talen:
65-0725m De Salvede I Endetiden 257 (Broder Branham siterer fra
2.Timoteus 3:8 om Jannes og Jambres som sier at de “holder ikke prøve når
det gjelder troen, (så sier han) ikke en tro, troen. Én tro, en Herre, en ...

Dere kan ikke ha én Tro uten å tro på én Herre. Dere kan ikke ha to dåper, og
ikke én for Faderen, og Sønnen, og Den Hellige Ånd. Det er én dåp, Jesus
Kristus. Det stemmer. Ser dere.
Derfor, på vårt diagram er det ikke dette at du velger å tro på Kristus. Og etterpå
kaller vi det din rettferdiggjørelse. Men det er én tro, og det er Kristi tro.
Og broder Branham lærte oss at “Tro er en åpenbaring, noe som er blitt
åpenbart til deg.”
Broder Branham sa også følgende om at troen er en åpenbaring:
65-1204 BORTRYKKELSEN 66. 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.
Vel, han talte også om at tro er en åpenbaring i talen:
65-1126 GJERNINGER ER TRO UTTRYKT 105 Nå, tro er “en åpenbaring fra
Gud.” Nå, tro er en åpenbaring. Der er hvor jeg ønsker å oppholde meg, der,
bare et øyeblikk. Det er en åpenbaring. Han har åpenbart det for deg ved
Sin nåde. Det er ikke noe du gjorde. Du arbeidet ikke deg selv inn i troen.
Hvis du noensinne har hatt tro, da er det gitt deg ved Guds nåde. Og Gud
åpenbarer det til deg, derfor er tro en åpenbaring. Og hele Guds Menighet er
bygd på åpenbaringen.
Og fra talen:
65-1125 KRISTI BRUDS USYNLIGE FORENING 160 Hva er en åpenbaring?
Jesus sa, “På denne klippe vil Jeg bygge Min Menighet, og helvetes porter kan
ikke seire over Den.” Tro er en åpenbaring; fordi Tro har blitt åpenbart for
deg.
161. “Abel, ved Tro, ofret ved åpenbaring (Tro), ofret til Gud et mer
velbehagelig offer enn det fra Kain.”
162. Kain trodde de spiste epler. De har fortsatt den tanken, men det var ikke
det.
Og vi leser i talen:
65-0725m De Salvede I Endetiden 53 Hva er tro? Tro er noe som er

åpenbart til deg; noe som enda ikke er, men du tror det vil bli. Tro er en
åpenbaring av Guds vilje. Altså, ved åpenbaring!
54 Og menighetene i dag tror ikke en gang på åndelig åpenbaring. De tror på en
læresetning fra et system. Ved åpenbaring bar Abel frem for Gud et mye bedre
offer en Kain, ved den gav Gud han det vitnesbyrdet at han var rettferdig. Amen.
Jeg håper dere ser det.
Og i Galaterbrevet hører vi hvordan apostelen Paulus binder rettferdiggjørelse til
det som skjer med deg når Gud åpenbarer Sitt Ord til deg.
Galaterbrevet 2:16 Vi vet at et menneske ikke blir rettferdiggjort av
lovgjerninger, men ved Jesu Kristi tro. Og vi trodde på Kristus Jesus, for at vi
skulle bli rettferdiggjort ved Kristi tro, og ikke av lovens gjerninger. For ved
lovgjerninger blir intet kjød rettferdiggjort.
Legg merke til at han sier at det ikke kommer ved gjerninger, nei, nei, nei. Og
lovgjerningene er hva som helst som du selv prøver å gjøre. Men han sier at
rettferdiggjørelse kommer bare ved tro, som vi vet er Guds åpenbaring.
Vi ser det samme i
Romerne 3:30. for Gud er Én, Han som rettferdiggjør de omskårne av troen og
de uomskårne ved troen.
Og igjen i
Romerne 3:28 Derfor konkluderer vi med at et menneske blir rettferdiggjort
ved tro, uten lovgjerninger.
Og når vi så blir Rettferdiggjort ved Tro, da gir det oss fred med Gud.
Romerne 5:1 Da vi altså er blitt rettferdiggjort ved tro, har vi fred med Gud
gjennom vår Herre, Jesus Kristus.
Igjen ser vi den samme tingen i Galaterne 3:11. Men vi ser også at de som er
rettferdiggjort, vil bli levendegjort til åpenbaringen, gjennom åpenbaringen.
Gal 3:11 Men at ingen blir rettferdiggjort foran Gud i loven er klart, for den
rettferdige skal leve ved tro.
Altså: Den rettferdige skal leve ved åpenbaring.
Husk nå at åpenbaring ikke er en mental kunnskap. Webster definerer
Åpenbaring som “Manifestasjon av Guddommelig sannhet." Derfor, for å ha
noe som virkelig er åpenbart for deg, da må der være en form for

manifestasjon av den Guddommelige Sannheten, som finner sted i deg, og
som gjør den Sannheten kjent for deg.
Husk at vi leste hva han sa tidligere om at:
64-0705 MESTERVERKET 136 Rettferdiggjørelse, banet en vei for
helliggjørelse; helliggjørelse, banet en vei for dåpen i den Hellige Ånd, dåpen
i den Hellige Ånd, banet en vei for den Hellige Ånd Selv til å komme rett ned i
fullkommenhet, tilbake til Ordet igjen, til å manifestere Seg Selv.
Vel, han forteller oss hvordan denne utviklingen skulle finne sted, og hensikten
med at den skulle finne sted.
64-0418E JESUS HOLDER ALLE SINE AVTALER 18 Se på endollar-seddelen
din. Seglet til De forente stater er den ørnen. Vel, hvorfor står det over der på
pyramiden, “Det store seglet”? Hvorfor ville det være større her enn De forente
stater og seglet til De forente stater; Det store seglet, øyet, som iakttar?
19 Og toppstenen som hører til på pyramiden, ble, den ble forkastet. Den
kom aldri på pyramiden, ikke før denne tid. De hevder at det var stenen som vi
finner i Scone. [Scone-stenen er oppbevart i klosteret Scone Abbey i Skottland.
Ovs] Men den ble aldri satt på, toppstenen. Hvorfor? Da Enok og dem, i tidlige
tider, bygde pyramidene nede i Egypt, finner vi ut, og der inne, de visste at
toppstenen, ville bli forkastet. Og pyramiden er satt så fullkomment sammen
at de ikke trenger sement. Det ble så mekanisk hugget ut at en sten passer til
den andre, så tett, du kan ikke engang putte et barberblad mellom dem. Nå,
bare fortsatte å bygge oppover, og nå er den helt finslipt, på toppen, klar for
toppstenen når den kommer.
20 Det er slik Gud har ført Sin Menighet, fra rettferdiggjørelse, helliggjørelse,
dåpen i Den Hellige Ånd, og nå Åndens tjeneste som er det som
levendegjør Ordet. Den tjenesten i Menigheten vil måtte være helt nøyaktig lik
Hans.
Ok, så det han forteller oss, er at du knapt kan se noen forskjell mellom
steinene, fordi de ble hugget så tett tilpasset, at du ikke en gang kunne plassere
et barberblad mellom dem. Og så sier han at det er på samme måten med
Rettferdiggjørelse, helliggjørelse, og dåpen i Den Hellige Ånd. Det skulle knapt
være noen måte å se forskjellen på hvem vi er, fra et stadie til det neste.
Veldig ofte tenker folket: “OK, Rettferdiggjørelse er der hvor jeg tar mitt valg om
å følge Jesus, Ordet. Og et eller annet sted langs veien bestemmer jeg meg for
at jeg ikke bare vil følge Jesus i mitt hode og mitt hjerte, men også i den måten
jeg oppfører meg på." Og så kaller de det for Helliggjørelsen. Men legg merke til

at han sier at det er så likt hverandre, slik at det å gå fra et stadie av Nåde til det
neste, du kan knapt se forskjellen. Og derfor ser vi den samme tingen med det
tredje stadiet av Nåden, som er dåpen i Den Hellige Ånd.
Legg merke til at han forteller oss, at de tre stadiene av Nåde flyter fra den ene
til den andre. Og du kan knapt se på livet ditt, og kunne si når du forlot trinn 1,
for å gå inn i trinn to, og deretter trinn tre.
Med andre ord, siden det er den samme Nåden som strømmer gjennom livet
ditt, da er det det samme Livet hele tiden.
La oss lese dette neste sitatet fra vår profet for å få en bedre forståelse av
denne strømmen av selve Guds liv, fra rettferdiggjørelse, gjennom
helliggjørelse, og til hvilen i dåpen i Den Hellige Ånd.
60-0720 Vær ikke redd, det er Jeg E-55 Nå skal vi kalle en liten bønnelinje. Vi
er ... Jeg så at omtrent hver eneste her inne var kristne. Og vi skal ha alterkall
etter hvert som vi fortsetter videre. Fordi Guddommelig helbredelse er ikke en
hovedting; Guddommelig helbredelse kommer i andre rekke. Men 86 prosent
av vår Herre Jesu tjeneste, var Guddommelig helbredelse. Det var for å
bevise for folket Hvem Han var. Hvor mange vil innrømme at det jeg har
forkynt i kveld, er Skriften? Er det slik Han gjorde seg kjent? Og hvor mange
vet at Han har lovet at i denne siste tiden, at han ville gjøre det. Han skulle
komme igjen og gjøre det samme i de siste tider. Så sa Han ikke dette: "De
gjerninger som jeg gjør, skal også dere gjøre?" Og hvor mange tror på Guds
forutvitenhet, at Han visste på forhånd, og at utvelgelsen er ved forutvitenhet?
Og deretter Gud i tidsaldrene, Han hadde en Martin Luther; Han hadde en John
Wesley; Han har hatt menn gjennom tidsaldrene. I denne siste tiden må han
reise opp noe, en menighet; slik at Hans tjeneste vil være ... Martin Luther,
rettferdiggjørelsen var ved tro. John Wesley hadde helliggjørelse, den
andre virksomheten til nåden. Pinsevennene har hatt restaureringen av
gavene. Nå, den neste tingen er Herrens komme. Så denne gaven av å gi et
budskap, å tale i tunger, tolkning av tunger, og forskjellige ting som vi har hatt,
nå beveger det seg rett videre inn, til det nå er kommet opp i tiden for den lille
menigheten som er i mindretall. Fordi de kommer ned fra Wesley, Luther, og
videre ned. Nå, de er helt oppe ved toppstenen. Tro nå av hele deres hjerte.
Nå, hvor mange vet at Jesus sa dette: "Den som tror på Meg, han skal også
gjøre de gjerningene som Jeg gjør."? Det stemmer. Han sa dette:" En liten
stund og verden (Det er verdenssystemet.) vil ikke se meg mer (det er den
vantro.), han vil ikke se meg mer. Men dere skal se meg (det er den troende).

For Jeg (og 'Jeg' er et personlig pronomen.), Jeg vil være med dere, endog
inni dere til verdens ende. "Hvor mange vet at Han sier det? Skjønner?
Så han taler om Livets Ord som begynner ved tro, eller åpenbaring av den Ene
Herren. Den troen rettferdiggjør dere. Og den samme Åpenbaringen helliggjør
dere og adskiller dere for tjeneste. Det er også den samme troen som fyller dere
med Guds Liv som er Evig.
Nå, i de neste få sitatene ser vi hvordan broder Branham taler om dette Livets
Ord, og hvordan Det beveger seg fra det ene stadiet til det neste, men det er det
samme Livet hele tiden.
Se på broder Branhams ordlyd som han bruker for å beskrive dette samme livet
etter som det skrider frem. Han taler om Livets Ord, med begreper som en
"kim", og hvordan det er det samme livet. Ikke livet fra en, og deretter livet fra en
annen. Men det samme livet som beveger seg, beveger seg, beveger seg, idet
det fortsetter fremover mot det fullkomne legemet.
65-1204 Bortrykkelsen 91. Når en sædcelle kommer inn i morslivet til hunnen,
tar den ikke på…Du, du ble ikke en menneskelig sædcelle fra din far, og så
deretter ble du en sædcelle fra en hund, og deretter fra en katt, deretter fra en
kylling. Det var bare menneskelige sædceller. Og Jesu Kristi Legeme,
Bruden, vil være en del av Hans Legeme. Som vil…Han var Ordet, og Bruden
må være Ordet; Ord lagt til Ord, lagt til Ord. Luthers rettferdiggjørelse, Wesleys
helliggjørelse, pinsevennenes dåp i den Hellige Ånd, restaurasjonen av gavene,
og resten av Det, går med Det. Skjønner? Det må være Ord oppå Ord, spire
oppå spire, Liv oppå Liv, for å bringe frem den fulle skikkelsen av Herren
Jesu Kristi Brud.
Derfor, det samme Livet (det samme Ordet) som bringer deg frem til
Rettferdiggjørelse, er det samme Livet (det samme Ordet) som bringer deg frem
til et helliggjort liv. Og det er det samme Livet (det samme Ordet) som fyller
selve Guds Liv inn i deg.
Igjen så viser han oss dette i talen:
65-0218 KORNET ER IKKE ARVING MED SKOLMEN 99. Hun var ikke
Kornet. Maria var ikke det. Bare en skolme, kvast, og stilk, bærere av deler av
Ordet, ikke hele Ordet! Luther hadde rettferdiggjørelse; Wesley hadde
helliggjørelse; pinsevennene hadde restaurasjonen av gavene. Men da Ordet
kom… Nå, de kunne frembringe at, at, rettferdiggjørelse frelser et menneske.
Tror dere det? Ja visst, det var en bærer av Ordet, akkurat på samme måte som

jeg tror stilken er en del av hveten. Ja visst, det er den, men den er bæreren.
Den er ikke Livet. Så kom helliggjørelse. Hvor mange tror på helliggjørelse?
Hvis du tror Bibelen, må du det. Ja visst. Så fortsatt er det ikke; det er litt mer
likt; det er to ord til. Men så kom pinsen, restaurasjonen av gavene. Å tale i
tunger, de kaller det det første beviset på den Hellige Ånd. Å tale i tunger, der,
de kaller det for det første beviset, som brakte frem (hva?) skolmen, men de
denominerte seg. Men når du kommer og sier, “Jeg og Min Far er Ett,” og disse
andre tingene, da trekker skolmen seg unna Det. Men den virkelige, ekte
Brude-Menigheten som vil bringe frem hele Guds Ord, i Dets fylde og i
Dets styrke. For Han er den samme i går, i dag, og for evig.
Så rettferdiggjørelse er ikke Livet. Og heller ikke helliggjørelse. Men dette er
stadier som livet går gjennom. Og siden det er ved Tro, som er en åpenbaring,
da er hvert av disse stadiene en manifestasjon av Livets fremgang mot selve
bildet av det opprinnelige kornet.
65-1206 MODERNE HENDELSER BLIR KLARGJORT VED PROFETI 117.
Pinsen, det er hvor Luther mistet sitt budskap. Det er hvordan Wesley mistet sitt
budskap. Ser dere, dersom den Wesleyanske menigheten (metodistene) hadde
fortsatt å gå videre, da ville de ha vært pinsevenner. Dersom lutheranerne
hadde gått videre, ville de ha vært metodister. Ser dere? Nå, dersom
pinsevennene hadde gått videre, vil det være Bruden. Hvis dere blir
hengende etter og fortsetter å gå tilbake til verden slik dere gjør nå, vil
dere gå fortapt! Det vil kun være agnen og stilken, som vil bli brent. Vi vet det.
Han vil samle hveten Sin inn i kornkammeret. Men skolmene vil Han
brenne med uslokkelig ild, selv om det var en bærer. De bar Det sannelig.
Men Livet forlot det så snart det ble et blad. og det gikk videre utover for å
lage noe annet, inntil det kom til sin fullvokste skikkelse.
118. Og slik vil Menigheten komme gjennom rettferdiggjørelse, helliggjørelse,
dåpen i Den Hellige Ånd (gjenopprettelsen av gavene), rett videre inn i det
dannede Kristi bilde. Kristus er Brudgommen, Menigheten er Bruden, og
Bruden er en del av Brudgommen. Det vil måtte være en Ord-Menighet,
ikke en denominell menighet. Det vil være Ord-Menigheten, Ordet som har
blitt gjort kjent, og ved det stadfestede Guds Ord.
Med andre ord så må det Livet fortsette å bevege seg videre fra det ene stadiet
til det neste. Og deretter fra det stadiet til det neste, helt til legemet er blitt ferdig.
Hvis ikke, da dør det rett der. Som en dødfødt baby. Det vokste en stund, og det
dannet forskjellige deler av legemet. Men noe gikk feil, og alt var ikke blitt ferdig
formet. Hva skjedde? Døden satte inn.

65-0725m De Salvede I Endetiden 233 Nå, prøv dere å gå tilbake for å leve
igjen? Hva om det Livet gikk tilbake, tror dere at det (forlatte) Livet noen gang
ville tale, gå tilbake etter at den gamle skolmen er tørket opp, noensinne vil gå
tilbake og leve inn i det igjen? Det gjør aldri det. For det er umulig for dem som
engang ble opplyst, og ikke beveget seg videre med Ordet der det fant sted, de
er døde, borte; og torner og tistler som er nær ved å bli forkastet, hvis ende er
å brennes.
Så hva skjedde med kirken? Hun stoppet opp ved rettferdiggjørelsen, eller hun
stoppet opp ved helliggjørelsen, eller hun stoppet opp ved Åndsdåpen. Men hun
fortsatte ikke med å bevege seg videre helt til Toppstenen kom ned, og hun var
blitt fullstendig formet inn i bildet til Brudgommen.
Broder Branham sa i talen:
64-0705 MESTERVERKET 136. Legg merke til, her, Livet som var i agnen. I
stilken, og i kvasten, i agnen, alt samles i Kornet. Og Livet som var i stilken,
gikk, det ene gikk videre for å danne det neste. Rettferdiggjørelse, banet en vei
for helliggjørelse; helliggjørelse, banet en vei for dåpen i den Hellige Ånd, dåpen
i den Hellige Ånd, banet en vei for den Hellige Ånd Selv til å komme rett ned i
fullkommenhet, tilbake til Ordet igjen, til å manifestere Seg Selv.
137. Men, det som denominerer seg, dør. Slik Livet, i Luther, fortsatte for å
danne Wesley; og—og, fra Wesley, fortsatte Det til pinsen; og, fra pinsen, for å
skape det originale Frøet. Videre til pinsen, kommer ut av Wesley, inntil den tid.
Grunnen til at pinsen kom ut av Wesley, fordi det ikke var noen denominasjon,
pinsen. Deretter gikk pinsen hen og denominerte seg, og (hva førte det til?) det
utviklet seg til agnen. Det så ut som det Ekte.
Og derfor, det er ikke bare et spørsmål om å vite at Guds Ord er sant. Men det
er et spørsmål om Ordet er blitt en virkelighet for deg. For det å bare vite at det
er sant, og det å være i stand til å kunne plassere det inn i et historisk
perspektiv, det er hva de gjør i den nominelle kristne verden. Men å virkelig
kjenne det, det er Ginosko, det å kjenne det ved en egen erfaring, det er hva
som gjør det virkelig for deg. Da begynner Livet i Ordet å leve seg selv ut i ditt
eget liv.
Slik Paulus sa i:
Galaterne 2:20 Jeg er blitt korsfestet sammen med Kristus. (Jeg har dødd ut til
mitt eget selv). Likevel lever jeg, (Ikke desto mindre, selv om jeg har dødd til mitt
selv, er jeg likevel i live.) men det er ikke lenger mitt selv som lever, men Kristus
lever i meg. Og det som jeg nå lever i kjødet, lever jeg i tro, den troen (den

åpenbaringen) som tilhører Guds Sønn, Han som elsket meg og gav Seg Selv
for meg.
Derfor, når du leser, og du ser Guds ord, og du forstår det, det er da at du
faktisk kan se det manifestere seg selv rundt omkring deg i ditt liv. For tross alt
så sa Guds Profet: "Gud tolker Sitt Ord ved å få det til å skje." Og når du da
leser Hans Ord, og deretter ser at det skjer, da lever du i virkeligheten ut den
delen av Guds Ord. Da har du, som Kristi legeme, blitt "Et levende dynamisk
Ord" som kontinuerlig beveger seg fremover. Og så må vi fortsette å bevege
oss videre sammen med Guds Ord, ettersom Ordet fortsetter å la ting skje. Hvis
ikke, da har vi dødd et eller annet sted langs veien.
Vel, vi kunne fortsette og fortsette videre med dette. Men det jeg prøver å bringe
over til dere, er dette at å vandre i dette lyset, er hva som bringer fellesskap.
Det er en vandring som gjør det, fordi vandringen er det å erfare, og det å
leve ut dette Ordet. Og når vi erfarer det i sammen, da deler vi sammen denne
livserfaringen.
Da er det ikke så mye at vi taler om et Ord som alene er sant, men vi taler om
en enda større betydning av ordet. Vi taler om et Ord som ikke bare er Sant,
men Det er levende, og det er blitt en realitet for deg, fordi du faktisk ser Det i
manifestasjon. Da erfarer du det levende Ordet. Og det på den måten som
også andre erfarer det samme Levende Ordet. Og delingen av denne
levende erfaringskunnskapen, er det som bringer oss i fellesskap, bare like så
naturlig som Livet selv. For tross alt så kommer vårt fellesskap ved å dele
erfaringer med hverandre.
Når du reiser sammen med en du har kjær, da deler dere begge den samme
opplevelsen langs veien. Og det er delingen av denne livsreisen som bringer
oss i felleskap med hverandre. Dere ikke noe for det. Dere bare må snakke med
hverandre, fordi dere er aktive deltakere i det samme Levende Ordet.
Men endetidens sinnssykdom, endetidens nevrose gir akkurat den motsatte
effekten. Et feil fokus bringer frem gale handlinger, som bringer frem feil
kommunikasjon, som bringer frem trelldom og død, i stedet for befrielse og Liv.
1.Peter 1:3 Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Far, Han som etter sin rike
miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de
døde,
4 til en arv som er uforgjengelig, uten flekker og uvisnelig, som er oppbevart i
himmelen for dere,

5 dere som i Guds kraft blir bevoktet gjennom troen, til den frelse som er ferdig
til å bli åpenbart i den siste tid.
6 Over dette jubler dere, selv om dere nå, en liten stund, om så skal være,
opplever sorg ved mange forskjellige prøvelser,
7 for at prøvelsen av deres Åpenbaring - som er mye mer dyrebar enn gull
som forgår, selv om det lutres ved ild - må bli funnet til lov, pris og ære ved Jesu
Kristi åpenbarelse.
8 Selv om dere ikke har sett Ham, elsker dere Ham. Selv om dere nå ikke ser
Ham, tror dere likevel på Ham. Dere fryder dere med en usigelig glede full av
herlighet,
9 og mottar målet for deres Åpenbaring, sjelenes frelse.
Legg merke til at denne Åpenbaringen i endetiden er for å komme frem til et
mål, et resultat, en komplett manifestasjon av Guds herlighet, Guds doxa i våre
liv, som Paulus taler om i 2.Tessalonikerne
2.Tessalonikerne 1:10 når Han kommer for å bli herliggjort i Sine hellige (endoxa-zo, når Han kommer for å bringe frem Sin doxa i vårt zoe. I vårt liv.), og bli
hyllet i alle dem som tror, fordi vårt vitnesbyrd til dere ble trodd i den dagen.
11 Derfor ber vi også alltid for dere om dette, at vår Gud vil akte dere verdige
til dette kallet, og at Han vil fylle dere med all velvilje til godhet og troens
gjerning, i kraftgjerninger,
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.
La oss be

