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Denne formiddagen undersøkte vi det første stadiet av Nåde, som er det første
stadiet av livet. Og vi viste at vår rettferdiggjørelse bare er en utvikling av Kristi
åpenbaring, som er åpenbaringen av Guds Ord, der Livets Ord blir manifestert
til oss.
Denne kvelden ønsker jeg å vise at det samme Livet i Åpenbaringen, som
bringer oss inn i forståelsen av vår stilling i Kristus, og at vi er fullstendig
rettferdiggjort ved denne Åpenbaringen, det er det samme Livet i den
åpenbaringen som automatisk bringer frem et helliggjort liv.
Broder Branham sa i talen:
62-0211 Enhet 99 "Hva var det? Enighet, de sier det samme som Gud sier!
Og det er bekjennelsen. Å bekjenne betyr: "Å si den samme tingen." Og
Han er Ypperstepresten av vår bekjennelse, for å handle etter det Han har
sagt. Vi sier at Det er Sannheten, og Han handler på det. Åh, du! Der har
dere det. Der er unnfangelsen.
Vi undersøkte broder Branhams tanker her ved Den Hellige Skrift. Og vi har vist
dere at det ikke bare er "å kunne si den samme tingen". Men faktisk så er det
en tilstand i hjertet, som er ditt sinn, og som får deg til å "si det samme" som
Kristus har sagt.
1.Korinterne 1:4 Jeg takker alltid min Gud for dere, for den Guds nåde som ble
gitt dere i Kristus Jesus,
5 for at dere, i Ham, er blitt rike på alt, i hele Ordet (Logos), og i all kunnskap
(Ginosko-kunnskap basert på erfaring),
6 i samsvar med Kristi vitnesbyrd som ble grunnfestet (stabilisert) i dere.
7 Derfor mangler dere ikke noen nådegave (Karisma - åndelig nådegave), mens
dere lengter etter åpenbaringen (apokolupsis, avdekking eller åpenbaring) av
vår Herre Jesus Kristus,
8 som også skal grunnfeste dere inntil enden, til å være ulastelige (fullstendig
rettferdiggjort) på vår Herre Jesu Kristi dag.
9 Gud er trofast, og ved Ham ble dere kalt inn i samfunnet med Hans Sønn,

Jesus Kristus, vår Herre.
10 Nå formaner jeg dere, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere alle
fører den samme tale, og at det ikke må være splittelser blant dere. Men bli
fullkommengjort, i det samme sinn og i den samme forståelse.
Og den eneste måten som vi kan bli forenet sammen i det samme sinn, er å ha
Kristi sinn. Derfor er det noe som er nødt til å skje, for å gjøre oss rede for Kristi
åpenbaring. Det er den salvelsen som er talt om i 1.Johannes brev.
1.Johannes 2:20 Og dere har salvelse fra Den Hellige, og forstår alt.
21 Jeg har ikke skrevet til dere fordi dere ikke kjenner sannheten, men fordi
dere kjenner den, og fordi dere vet at ingen løgn er av sannheten.
Dette ordet "unction" er ordet "salvelse". Så det uforanderlige Guds Ord lar
dere få vite det med sikkerhet at Han gir dere en "salvelse". Og den salvelsen
er der for at dere skal forstå alle ting. Det er grunnen til at Paulus sier til oss i:
1.Korinterne 2 ingen kan forstå det som er fra Gud, uten at Guds Ånd er i
ham.
Nå, i vår studie fant vi ut at denne hjertetilstanden er Gudgitt, og den kan bare
komme inn i det menneskelige hjertet gjennom den allmektige Guds Nåde. Det
er Hans ønske at Han plasserer den inni deg. Og det er Hans tro som Han gir til
deg, som til og med lar deg forstå hva Han gjør, og hvorfor Han gjør det.
Filipperne 2:13 For det er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre det
som er til Hans velbehag.
Det er ikke din egen tro som produserer dette i deg, men det er Hans Tro som
Han plasserer inn i deg. Så, når du mottar Hans Tro, da salver Han den ved Sitt
Guddommelige Nærvær, og den bringer opplysning og åpenbaring og
forståelse. I bunn og grunn så mottar du da selve Hans sinn, som Han har åpnet
opp for deg. Og du kan bare motta Hans sinn hvis du er Hans ætt, som vi leser i
Matteus 13.
Matteus 13:10 Og disiplene kom og sa til Ham: «Hvorfor taler Du til dem i
lignelser?»
11 Han svarte med å si til dem: «Dere er det gitt å kjenne himlenes rikes
hemmeligheter, men dem er det ikke gitt.
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 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.
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.
15 For hjertet til dette folket er nemlig blitt forherdet. Deres ører har vanskelig for
å høre, 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 sine hjerter og vende om, så
Jeg kunne få lege dem.
16 Men salige er deres øyne, for de ser, og deres ører, for de hører.
17 For sannelig sier Jeg dere: Mange profeter og rettferdige har ønsket å se det
dere ser, men fikk ikke se, og har ønsket å høre det dere hører, men fikk ikke
høre.
Vi leser også i:
Romerne 8:28 Og vi vet at alle ting virker sammen til det gode for dem som
elsker Gud, for dem som er kalt ifølge Hans beslutning.
29 For dem som Han kjente på forhånd, dem har Han også forutbestemt til å bli
likedannet med Sin Sønns bilde, for at Han skulle være den førstefødte blant
mange brødre.
30 Og dem som Han forut har bestemt, dem har Han også kalt. Og dem Han
har kalt, dem har Han også rettferdiggjort. Og dem Han har rettferdiggjort, dem
har Han også herliggjort.
31 Hva skal vi da si til dette? Hvis Gud er for oss, hvem kan da være imot oss?
32 Han som ikke sparte Sin egen Sønn, men gav Ham for oss alle, hvordan skal
Han kunne annet enn å gi oss alle ting med Ham?
Endog vitenskapen har bevist at dine holdninger og valg styres av din genetiske
legning. Med andre ord så kan du ikke komme deg bort fra hva du er ved
fødselen.
Enten så var du forhåndsbestemt til å bli likedannet med bildet av Hans Sønn,
eller så var du det ikke.
I en artikkel fra TIME Magazine, Høsten, 1992 side 82 "Lik det eller ikke", her
forutsier Dr. Lewis Judd, styreleder for psykiatri-avdelingen ved University i
California, i San Diego: "Vi kommer til å finne ut at de holdningene vi tar,
valgene vi tar, er langt mer påvirket av arvelighet, enn vi noen gang har tenkt."
Vi finner at også Jesus talte om dette i Johannes Evangelium.
Johannes 8:38 "Jeg taler det Jeg har sett hos Min Far, og dere gjør det dere
har sett hos deres far."

39 De svarte med å si til Ham: «Abraham er vår far.» Jesus sa til dem: «Hvis
dere var Abrahams barn, ville dere gjort Abrahams gjerninger.
40 Men nå forsøker dere å drepe Meg, et Menneske som har fortalt dere
sannheten som Jeg har hørt fra Gud. Abraham gjorde ikke slikt.
41 Dere gjør deres fars gjerninger.» Da sa de til Ham: «Vi ble ikke født ut av
hor. Vi har én Far - Gud.»
42 Jesus sa til dem: «Hvis Gud var deres Far, hadde dere elsket Meg, for Jeg er
utgått fra Gud og kommet hit. Jeg er heller ikke kommet av Meg Selv, men Han
sendte Meg.
43 Hvorfor forstår dere ikke Min tale? Fordi dere ikke er i stand til å høre Mitt
ord.
44 Dere er av deres far, djevelen, og dere vil følge deres fars lyster. Han var en
morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten, for det er ingen sannhet i ham.
Når han taler løgn, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.
45 Men fordi Jeg taler sannheten, tror dere Meg ikke.
46 Hvem av dere kan overbevise Meg om synd? Og hvis Jeg sier sannheten,
hvorfor tror dere Meg ikke?
47 Den som er av Gud hører Guds ord. Derfor hører dere ikke, fordi dere ikke er
av Gud.»
La oss nå bryte dette litt ned. Han sier: Jeg gjør det Jeg har sett hos min Far.
Så sier Han: Men dere gjør det dere har sett hos deres far. Vel, Han sa ikke
at de begge først vil se på det, og deretter vil de gjøre det. Det er en forfalskning
av Skriften.
Først og fremst så sier det faktiske språket her: "Jeg gjør det som Jeg har
sett, eller oppfattet, eller det som er blitt åpenbart til Meg av Min Far. Men
så sier han til fariseerne: "Dere gjør det som dere har sett, eller har erfart fra
deres far."
Nå, skillet her er dette. Jesus sa: "Jeg forteller dere hva Jeg har erfart i Min Fars
Nærvær, og dere gjør det som dere har hørt eller erfart fra deres far."
Dere kan lett se at hvis dere ikke var i Gud i begynnelsen, da vil dere aldri være
med Ham ved avslutningen.
Det vitenskapelige beviset på skapelse er overveldende, når man bare ser inn i
det, ikke bare den kjemiske strukturen til DNA, men selve livsprosessen som
styrer denne strukturen.

Som broder Branham lærte oss i Tegnet, han sa at det ikke er kjemien, men
livet inni kjemien.
Så vi ser dette også i DNA. Der er det som kalles en DNA-kjede. Det er satt
sammen av stoffer og forbindelser som består av aminosyrer, og som er bundet
sammen inn i en DNA-streng eller en DNA-kjede.
Det er ikke selve kjemien som produserer koden, og som danner DNA-kjedens
natur og innerste vesen. Men det er snarere koden i seg selv, som ikke er noe
annet enn Livets Lov, som Gud taler om i 1. Mosebok 1:11. Og den er etset inn
i DNA som uttrykker seg selv til hver enkelt identifiserbar egenskap. Vi kaller
disse for gener. Men hva de er, de er kode som ble skrevet inn i hvert DNAs
kjemisk aminosyre og protein som Gud plasserte inn i sæden til å begynne med.
Og det som er fantastisk, er at disse DNA-kodene ikke er i stand til selv å endre
den koden som er inni dem. De er fastsatt, slik som Gud sa i 1. Mosebok 1:26
"La enhver sæd bringe frem etter sitt slag". Og vitenskapen har bare oppdaget
hva Guds folk har kjent til helt siden 1.Mosebok ble skrevet.
Nylig har vitenskapen tatt dette et skritt videre. Og de har gjennom forskning
bevist at DNA-koden faktisk er knyttet til musikk. Når hvert kjemisk stoff i DNAkjeden er blitt tildelt en musikalsk note, da har de funnet ut at det er et musikalsk
mønster der, som enda mer avslører en intelligent designer.
Fra et utdrag av en artikkel kalt: "Vitenskapsmann tvunget inn i en U-sving", av
Jonathan Gray © 2016, alle rettigheter forbeholdt.
Her leser vi: "Susumo Ono, en kjent forsker innen DNA, var så overrasket at han
tok sine funn til musikere. Og musikere ble på sin side forbauset over å høre
ekko av Bach, av Schubert, av Mozart i DNA-musikk. Ved å bruke den samme
formelen for å konvertere DNA til musikk, så jobbet dr. Ono bakover, og han
oversatte Chopins begravelsesmarsj til kjemiske symboler. Det kom ut som
kreft!"
Artikkelen fortsetter med å si: "Forskere ved Bell Laboratories gjennomførte
studier på det matematiske språket i DNA-molekylet. Og hva fant de? Dets
matematiske mønster er identisk med det for konverserende samtale."
Og artikkelen fortsetter: Charles Thaxton uttaler: "Når det gjelder DNA, er det
blitt oppdaget en strukturell identitet mellom det genetiske budskapet på et DNA,

og det skriftlige budskapet i et menneskelig språk."(Charles Thaxton: "Et nytt
mønster-bevis, "Cosmic Pursuit 1, nr. 2, våren 1998)."
Artikkelen fortsetter: "Hupert Yockey forklarer: "Det er en identitetsstruktur
mellom DNA (og protein) og skriftlige språklige budskap. Siden vi av erfaring vet
at intelligens produserer skriftlige budskap, og ingen annen årsak er kjent, da er
konsekvensen den, ifølge den adduktive metoden, at det ligger en intelligens
bak produksjon av DNA og protein. Betydningen av dette resultatet ligger i
sikkerheten i det. For den er mye sterkere enn om strukturene bare var like. Vi
har ikke å gjøre med noe som har en overfladisk likhet mellom DNA og en
skrevet tekst. Vi sier ikke at DNA likner på et budskap. Vi sier heller dette at
DNA er et budskap. Et sant mønster som derfor vender tilbake til biologi"
(Hubert P. Yockey, "Journal of Theoretical Biology")."
Altså, ikke bare er Budskapet og budbæreren én, men Budbæreren er faktisk
selve uttrykkelsen av budskapet. Slik som Jesus erklærte: "Jeg og Min Far er
ett, fordi Min Far bor inni Meg."
Fra sin tale:
62-0211 Enhet 99 "Hva var det? Foreningen, de sier det samme som Gud
sier! Og det er bekjennelsen. Bekjennelse betyr: "Å si det samme." Og Han er
Ypperstepresten til vår bekjennelse. Han vil handle på det som Han har sagt. Vi
sier at Det er Sannheten, og da handler Han på Det. Åh, du! Der har dere det.
Der er unnfangelsen.
Legg merke til at han sa: Der er unnfangelsen!
1.Peter 1:22-23 NIV "Nå når dere har renset dere selv ved å adlyde Sannheten,
slik at dere har oppriktig kjærlighet til deres brødre, så elsk hverandre inderlig
fra hjertet. For dere er blitt født på ny, ikke av forgjengelig sæd, men av
uforgjengelig, gjennom det levende Guds Ord som forblir til evig tid.. "
2.Peter 1:3 Hans Guddommelige kraft (det er Hans Ord) har gitt til oss alt det
som angår liv og gudsfrykt, gjennom kunnskapen om Ham som kalte oss ved
herlighet (Doxa) og guddomskraft.
4 Ved dette er vi blitt skjenket de største og mest dyrebare løfter, for at dere
gjennom dem skulle få del i guddommelig natur, etter å ha flyktet unna
fordervelsen som tilhører lysten i denne verden.
Vel, hvorfor skulle både broder Branham og apostelen Paulus si: "Der er
unnfangelsen", hvis de ikke også fortalte dere at dette å ha, eller å være i

besittelse av denne enheten, er Liv. Hvis Gud er Ordet, og i Ham er Liv, og Livet
er menneskenes Lys. Altså, det å motta det samme Ordet, er å motta selve
Guds Liv.
Og derfor, det å avvise det samme Ordet, er å avvise selve Guds Liv. Husk nå
at Satan bare satte inn ett lite ord eller sæd. Det var ordet IKKE! Og det startet
hele oppløsningen av menneskeslekten, eller av Guds rase i kjødet. Og da sier
Skriften: Slik som døden kom inn ved én mann, slik må Livet komme inn ved én
mann.
Folket er ikke i besittelse av Guds Tro på Hans Ord fordi de ikke har Guds DNA
i seg. Denne Sædens arveanlegg. De sier at de tror. Men det er bare å kunne
være i stand til å lese og ha et minimum av intelligens. Tro er ikke
menneskelig tro. Tro er ikke din evne til å danne seg en forestilling om noe.
Tro er Åpenbaring. Og Efeserne 4 forteller oss at det bare finnes Én Tro. Og
Tro er en åpenbaring. Så det finnes bare Én åpenbaring, og det er
åpenbaringen av Jesus Kristus. Enhver annen åpenbaring som du måtte ha,
hvis det ikke kommer tilbake til det stadfestede Ordet for denne tiden, da er det
feil. Og du burde komme deg bort fra det.
Men fordi de ønsker å ha sine egne åpenbaringer, hva sa Bibelen at da ville
skje? Det er å bevege seg bort fra Ordet og inn til et verk gjort av mennesker.
De sier at de presser seg inn i riket.
Som det står i NIV-oversettelsen av Jesaja kapittel 28: "Forståelsen av dette
Budskapet vil bringe skjær terror."
Hvorfor? Fordi alt hva de ser i Budskapet, er loven. Og ingen kan bli
rettferdiggjort ved den. Og siden de ikke kan bli rettferdiggjort ved den, da vil de
heller aldri klare å gjøre det som loven krever. Derfor vil de være konstant opp
og ned i sin tro. Men min Bibelen sier at Guds Ord står sikkert og forblir for evig.
Jesaja 28:8-13 NIV "Alle bord er dekket med spy og det er ikke et sted uten
skitt." (Hva er spy? Maten fra en annen dag.)
9 "Hvem er det Han prøver å lære? Til hvem er det Han forklarer Sitt Budskap?
Til barn som er avvent fra melk, til de som nettopp er tatt bort fra brystet?
10 For det er, (Hva er det som er? Budskapet som Han forklarer til dem.) For
det er: Gjør og gjør, gjør og gjør, regel på regel, regel på regel, litt her og litt der.
11 Ja vel da, med fremmede lepper og ukjente tunger vil Gud tale til dette folket.
12 Han sa til dem: "Dette er en hvileplass, la de trette få hvile", og "dette er
stedet der du hviler" - men de ville ikke høre.

13 Så da vil Herrens Ord til dem bli Gjør og gjør, gjør og gjør, regel på regel,
regel på regel, litt her, litt der - slik at de skal gå og falle bakover, bli skadet, og
bundet og bli tatt til fange."
Altså, som vi kan se, hvis de ikke kan ta Gud på Hans ord, hva står da igjen,
bortsett fra et budskap som er basert på menneskers evner til å gjøre, eller ikke
gjøre. Regler og forskrifter undervist av mennesker. Selv om de kunne starte
med et rett motiv eller prinsipp i tankene, men til slutt må dette føre inn i
villfarelse, og dermed inn i trelldom, fordi det ikke er Guds vei. Guds vei er at
Gud skal oppfylle det som Han har lovet. Punktum. Hva som helst utenom det,
er menneskers egen innsats for selv å utføre Guds Ord.
62-0211 Enhet 103 Se på hennes førstefødte, Kain, en morder, en løgner, en
bedrager, sjalu, sjalu på sin bror. Hans bror holdt Guds bud. Og Gud hadde gjort
en forsoning ved å drepe et offer og ofre det for dem. Se på uvitenheten om det
nå, om Satan, som prøver å bytte det ut med noe annet. Bibelen sa at Gud gikk
og fikk laget klær til dem av skinn. For å få skinn, måtte noe dø. Adam prøvde å
lage seg noen klær av fikenblader. Det fungerte ikke, det botaniske livet. Liv, det
livet som beveget seg, måtte dø. Så han drepte en lavere livsform. Og Han sa
gjennom det at: "En dag vil Mitt Eget Liv bli gitt for dere, det virkelige Livet som
vil dra dere inn i denne foreningen igjen."
"Nå, vi vil komme til det om noen minutter, om Gud vil. "Se, her er livet til et
lam. Legg nå dette rundt dere og skjul deres nakenhet." "Må vi ikke spise
epler"? Tull og tøys! Skjønner? "Legg disse skinnene rundt dere." Han måtte
drepe noe.
Nå, i lys av hva Han forteller dere her, legg merke til dette eksemplet som Han
gir. Gud drepte en annen som et stedfortredende offer. Han er den samme i går,
i dag og for evig. Hvis Han krevde en stedfortredende død, hvorfor føler vi
plutselig at Han ikke lenger krever et stedfortredende liv. Så vi sier: Ja, han
krever liv for liv, så jeg må gi mitt liv og dø til mitt selv. Vet dere, det høres veldig
bra ut, men det er ikke løftet. Ja, det er sant at for å bli født på nytt, må ditt
gamle liv vike for et høyere Liv. Men du klarer ikke selv å gjøre det. Du kan
drepe deg selv hele dagen lang. Men hvis ikke Han kommer inn, da er din død
ikke noe annet enn en bortkastet innsats. Dere forstår at det er her som noen
kristne har gjort sin største feil. Spesielt de som bekjenner seg til gudsfrykt og
helliggjørelse. De har vendt seg bort fra Guds vei til helliggjørelse, som kommer
gjennom blodet til en som er uskyldig. Og i stedet har de gått til en
erstatningsvei til frelse og helliggjørelse, en som er basert på regler og bud fra

mennesker. Ved å gjøre det, har de annullert Jesu Kristi blod for mange. Derfor
sa broder Branham at den ukloke jomfruen må gå gjennom trengselsperioden.
Det er fordi hun ikke anerkjente Jesu blod for å være tilstrekkelig til å sone for
hennes synder. Og da gjør Gud det slik at de må gi sitt eget blod.
63-0318 Det Første Segl 119 Så hvis du sier én ting, og tenker noe annet,
da bør du helst stoppe med det. Få tankene dine på Gud. Hold dem rene, og bli
stående rett der med det, og si det samme hele tiden. Skjønner? Ikke si: "Vel,
jeg vil si at jeg vil tro det, men jeg skal nok finne det ut." Tro Det! Amen.
"Legg merke til at grunnen til at de må gå gjennom trengselen, er fordi de faktisk
ikke er under Blodet! De hevder at de er det, men de er ikke det. Hvorfor skulle
noen trenge å gå gjennom trengselen for å bli renset, når Jesu Kristi blod tar alle
symptomer på synd bort fra deg?
120 Og du er allerede død, og ditt liv er skjult i Ham, gjennom Gud, og
forseglet inn der ved den Hellige Ånd. Hva skal du bli dømt for? Hvor skal
du få din renselse? Hva trenger du å bli renset fra, når du er fullkommen i
Kristus, syndfri? Hva har vi dommen for? Men det er den sovende flokken,
disse menneskene som ikke klarer å finne ut av det.
Problemet er at de aller fleste ikke er villige til å bare overgi seg, og la Gud
overta. De har fått seg en bedre vei enn Guds egen vei. Derfor vil de
tilsynelatende adlyde Ordet i det ytre, men i sitt indre vil de krangle og klage. Så
de forstår ikke at Livet i Ordet ikke bare gir oss vår rettferdiggjørelse, men også
vår helliggjørelse. Derfor er det Gud som virker i dere til både å ville (det er
din rettferdiggjørelse) og til å gjøre Hans gode vilje. (Det er din helliggjørelse).
Men det er Gud som gjør dem begge.
Fra Martin Luthers arbeid på Romerbrevet, han sa ...
"Gud dømmer hva som er innerst inni hjertet. Og på grunn av dette, så
gjør Hans lov krav på det innerste hjerte. Og Han kan ikke bli tilfredsstilt
med gjerninger. Men Han straffer det heller som hykleri og løgner, slike
gjerninger som er gjort på noen annen måte, enn fra det innerste av
hjertet."
"For selv om du holder loven utad, med gjerninger, ut fra frykt for straff
eller lyst til belønning, så gjør du likevel alt dette uten villighet og lyst, og
uten kjærlighet til loven. Men i stedet så gjør du det med uvillighet, under
tvang; og du ville heller gjort noe annet hvis loven ikke var der."

"Konklusjonen er at innerst inne i ditt hjerte så hater du loven. Hva betyr
det da at du lærer andre å ikke stjele, hvis du selv er en tyv i hjertet. Og i
det ytre ville du gjerne selv vært en tyv, hvis du hadde våget det?"
Apostelen Paulus sa i:
Romerne 7:14 For vi vet at loven er åndelig, men jeg er kjødelig, solgt
under synd.
Og Martin Luther sa om dette:
"Hvis loven var for kroppen, kunne den være tilfreds med gjerninger. Men
siden den er åndelig, kan ingen tilfredsstille den. Ikke uten at alt det du
gjør, blir gjort fra det innerste av ditt hjerte. Men et slikt hjerte blir kun gitt
av Guds Ånd, som da gjør et menneske lik med loven. Og slik får han et
begjær etter loven i sitt hjerte. Og fra da av gjør han ingenting ut av frykt
og tvang, men alt skjer ut fra et villig hjerte."
"Der hvor Ånden ikke er i hjertet, der blir synden værende. Og det vil da
være en misnøye med loven og en fiendskap mot den, selv om loven er
god, og rettferdig og hellig."
Så mange mennesker har fått alt sammen rotet til. La oss innse det. Du kan ikke
endre Guds mening. Så i stedet for å bli opprørt over hvorfor Han gjør de
tingene som Han gjør, og krever det som Han krever, hvorfor ikke heller be Gud
om å gi deg en forandring i ditt hjerte, og en kjærlighet til Hans veier? Det er det
Martin Luther sier.
"Hvordan skal en gjerning kunne behage Gud, hvis den kommer fra et
hjerte som streber imot og gjør motstand?"
"For det å oppfylle loven, det er å gjøre dens gjerninger med glede og
kjærlighet, og å leve et gudfryktig liv helt frivillig, uten å være tvunget av
loven."
"Denne gleden og kjærligheten til loven blir satt inn i hjertet av Den Hellige
Ånd. Den Hellige Ånd vil ikke bli gitt uten i, og med, og ved tro på Jesus
Kristus. Og troen kommer bare gjennom Guds Ord."
"Tro alene gjør oss rettferdig og oppfyller loven; for Kristus utdeler sin
Ånd til hvem Han vil. Og Ånden gjør hjertet glad og frigjort, slik loven
krever at det skal være. Slik kommer gjerninger ut fra tro."

"Derfor er det troen alene som gjør oss rettferdig, og gir oss Ånden. Og
den gir en glede i de gode og stadige gjerninger. Altså, vantro alene begår
synd, og bringer synd på kjødet, og gir glede ved falske utvendige
gjerninger. Kristus sier derfor at vantro er den eneste synden."
"Tro er ikke denne menneskelige forestillingen og idealet som noen holder
for å være tro. Årsaken til at folk ikke kan akseptere Troen alene, er fordi
de ser på tro som noe den ikke er. De ser ikke at det skjer noen forbedring
av livet, og det er ingen gode gjerninger som følger den. Og de kan høre
og si mye om tro, de faller inn i villfarelse, og sier: ”Tro er ikke nok; man
må gjøre gjerninger for å være rettferdig og bli frelst."
"Dette er grunnen til at når de hører Evangeliet, da faller de inn i den
samme gamle fellen. Og de skaper i seg selv, etter sin egen tankegang, en
idé i sitt hjerte som sier: "Jeg tror." Dette holder de for å være ekte tro.
Men det er bare en menneskelig fantasi og idé som aldri når ned til dypet
av hjertet. Og derfor kommer det ingenting ut av det, og ingen
forbedringer etterfølger det.”
"Troen er imidlertid et Guddommelig verk i oss. Gud plasserer den der."
Det er ikke vår tro. Det er Hans åpenbaring som Han har i Seg Selv, og ved
nåde gir Han den til oss.
Efeserne 2:8 For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere
selv, det er Guds gave,
Legg merke til at Han sa at det ikke er av dere selv. Det er ikke deres tro, det er
Guds Tro, og Han gir den til dere. Det er en gave fra Gud. Det er Hans Tro som
Han gir til dere.
Martin Luther sa:
"Troen er imidlertid et Guddommelig verk i oss. Den forandrer oss, og den
gjør at vi blir født på nytt av Gud. Den dreper den gamle Adam, og den
skaper et helt annerledes menneske, i hjerte og ånd og sinn og kraft. Og
den bringer med seg Den Hellige Ånd.”
Så har vi dødd ut til våre egne tanker? Har vi virkelig kommet til et sted hvor vi
bare kan gi slipp på alt, og slippe Gud til? Jeg håper det, for det er senere enn vi
tror. En død hest sparker ikke tilbake. Og heller ikke vil et lam sparke eller bite.
Det er ikke i dens natur å gjøre det.

Og hvis vi virkelig forstår at vårt DNA programmerer vår karakter inn i oss, og
vår evne til å motta Guds Ord. Slik som Jesus sa, hvis vi virkelig er troende, og
vi blitt fylt med den samme Ånd som var i Ham, da: “De gjerningene som Jeg
gjør, skal også dere gjøre.” Fordi: “Enhver sæd må bringe frem etter sitt slag."
Hva er så helliggjørelse? Det er Guds Liv inni dere, som virker i dere til både
å ville og å gjøre Hans vilje.
1.Peter 1:22 Deres sjeler er blitt renset i lydigheten mot sannheten, ved Ånden,
inn i oppriktig broderkjærlighet, så elsk hverandre inderlig av et rent hjerte,
23 dere som er gjenfødt, ikke av forgjengelig sæd, men uforgjengelig, ved det
levende Guds Ord som forblir til evig tid.
Avslutningsvis vil jeg lese en ting til fra Martin Luther, der han sa:
“Åh, det er en levende, virksom, aktiv, mektig ting, denne troen. Og det er
derfor umulig for den å ikke gjøre gode gjerninger ustanselig. Den spør
ikke etter om det er gode gjerninger å gjøre. Men før spørsmålet kommer
opp; har den allerede gjort dem. Og den er alltid på vei til å gjøre dem. Han
som ikke gjør disse gjerningene, er en mann uten tro. Han famler og leter
etter tro og gode gjerninger. Og han vet verken hva tro er, eller hva gode
gjerninger er, selv om han snakker og snakker med mange ord, om tro og
gode gjerninger."
Så vi ser at rettferdiggjørelse baner en vei for helliggjørelse, fordi det er det
samme Livet som gjør begge deler. Og helliggjørelse er bare enda en
bevegelse videre av det samme Livet til Den Hellige Ånd, som rettferdiggjør deg
fra begynnelsen av.
2.Korinterne 8:11 Men nå må dere også fullføre gjerningen. På samme måte
som dere var ferdige til å ville dette, så må nå arbeidet bli fullført, ut fra det dere
har.
Hebreerne 12:2 mens vi ser på Jesus, troens opphavsmann og fullender. På
grunn av den gleden som var lagt foran Ham, utholdt Han korset, aktet ikke på
skammen og har nå satt seg ved høyre side av Guds trone.
Ham, som opphavsmann, det er vår rettferdiggjørelse. Og Ham, som fullender,
det er vår helliggjørelse.
Filipperne 2:13 For det er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre det som
er til Hans velbehag.

Filipperne 1:6 Og jeg er overbevist om dette, at Han som har begynt den
gode gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.
La oss be…

