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Denne formiddagen vil vi gå tilbake igjen og lese fra paragraf 254 i broder
Branhams tale Avdekking av Gud:
64-0614M Avdekking av Gud 254 Vel, hvis du bare sa: “Ordet”, og Ordet ikke
virker? Hvilken nytte ville Sverdet ha her, og si: “Det kan ikke rive i stykker”?
Sier: “Hm”, og det vil ikke rive i stykker?
255 Men når du legger Guds Sverd der oppe og ser det flerre i stykker, da er det
holdt av en forutbestemt hånd som er sendt for å gjøre det. Ser dere, river det i
stykker, og der er Han. Der viser det Gud synlig for alle, den mektige Jehova.
Det er Hans Ord manifestert, den porsjonen som er lovet for denne tid. Får
dere tak i Det? Skjønner? Når Sverdet, (han refererer til Ordet) lovet for i dag, i
denne tiden, det som er ment for å skulle være, og Gud tar Sitt Sverd og river
ned det denominelle forhenget og trekker det tilbake, og manifesterer Seg
Selv, og viser at Han er der, fremdeles den samme Ildstøtten. Legg merke til
dette, det er Ordet manifestert for løftene til denne tiden.
256 Vi ser Det som Peter gjorde da han sa: “Herre, hvem skulle vi gå til, etter å
ha sett Dette?” Hvor skulle vi gå? Hvilken menighet kunne vi bli medlem av, når
vi er født inn i én? Skjønner? Hva kunne du … Hvilken denominasjon kunne
du bli medlem av etter å fått kjenne disse Sannhetene, ser dere, når de, alle
sammen fornekter Den? Alle sammen! Jeg har ikke noen som vil si eller
gjøre en ting for Det. Riktig. Det er riktig.
257 Jeg begynte på disse turene ned dit, da var det førtito menigheter på ett
sted som var sponsor; og da jeg kom dit, hadde jeg ingen igjen.
Lytt nå, og hør nøye på meg. Det er bedrageri å lure en mann på den måten,
bare for å trekke inn folk. Og når mannen kommer, da lar de ham ikke få lov til å
tale. Det skjedde med meg i Zimbabwe. De brukte meg til å leie det teltet med
plass til 1200 personer, ikke billig. De brukte meg til å kjøpe inn mat til 1200 i tre
dager. Jeg ble lovet å ha to prekener hver dag i tre dager. Det var et bedrag. Og
da jeg kom dit, etter at jeg hadde forkynt min første tale, da fikk jeg beskjed om
at planen var forandret, og jeg skulle ikke tale noe mer. Jeg ristet støvet av mine
føtter, og Zimbabwe har etter det gått inn i tørkeperiode. Det regnet som de
avviste, var Guds lære. Og det fysiske regnet har etterpå vært så lite, så de sier
at det er det verste på 100 år.

Broder Vayle fortalte meg at han og broder Branham dro til New York for å
holde møter der. Forkynnerne i New York brukte broder Branhams navn på
reklametavlene sine for å få folk til å komme. Men da han ankom, ble han aldri
bedt opp for å forkynne. Disse mennene er kjeltringer. De sier at de er menn
med en tjeneste, men de bruker bare tjenesten for å kunne klippe sauene. Og
de vil alle sammen komme til helvete på grunn av det.
Så broder Branham tar turen ned dit fordi han blir fortalt at det er 42 menigheter
som sponser møtene. Det betyr at 42 menigheter hadde blitt enige om å dele på
kostnadene ved å holde møtene. Men likevel, da han kom ned dit, da trakk alle
menighetene seg bort, og de sviktet ham.
Hvorfor? Fordi forhenget hadde blitt løftet bort fra Ordet, mine brødre og søstre.
Og Gud sto der i fylden av Sitt Ord. Og de avviste Gud, Ordet.
Og se hvordan han sier at de gjorde det.
257 Alle sammen sa: “Han tror på evig sikkerhet.”
"Vet dere hva det er? Det er sludder. Og Det er løgner". Dette var en løgn som
de fant på for å holde folket borte, slik Jesus sa at fariseerne ville gjøre i
Matteus 23:
Matteus 23:13 Men ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! For dere
stenger himlenes rike for menneskene. For ikke går dere inn selv, og dem
som er på vei inn, hindrer dere i å gå inn.
Jesus kaller dem hyklere. Og det betyr skuespillere, som betyr at de er
svindlere. Fordi de kler seg, og de snakker, som om de selv går inn. Men de
gjør det ikke. Og når noen kommer og ønsker å gå inn, da holder de også dem
borte fra å komme inn, ved måten som de lever på.
Vi leser fra Bibelversjonen som kalles The Message 23:13: “Jeg har fått nok av
dere! Dere er håpløse, dere religionsforskere, dere fariseere! Svindlere! Deres
livsførsel er veisperringer til Guds rike. Dere nekter å gå inn. Og dere vil
heller ikke la noen andre komme inn."
Så ved deres sladder, de sier at broder Branham: 257 "tror på evig sikkerhet".
Og det finnes en sannhet om evig sikkerhet, men ikke slik som noen lærer det.
Og hva førte så det til? Det førte til at folk ikke ønsket å delta på hans møter, og
det forhindret noen menigheter fra å sponse møtene hans. Så han sa:
257 "Det fikk de loviske til å gå bort."

Så legger han til:
257 En sa: “Han døper i Jesu Navn.” Det fikk resten av dem til å gå bort.
Med andre ord, de vet at hvis de sier ting på en bestemt måte, vil det hindre de
som har problemer med den bestemte tingen, fra å møte opp. Så for meg er det
en målrettet sladder for en bestemt hensikt. Og den hensikten er å forhindre at
de som vil delta, kan få delta.
Så sier han:
257 “Ser dere? En av dem sa: “Han tror på slangens sæd. Og slangen har
ingen sæd!” Det fikk…
Vel, han sa det ikke, men jeg vil si det. Dette ble sagt for å grise til Guds profet,
fordi de viser frem hvordan slangens sæd blir sett på som en hvit rasistisk lære
av mange. Men det gjelder bare for folk som selv nekter å studere Guds Ord.
Men så sier broder Branham,
258 Bibelen sier: “Jeg vil sette fiendskap mellom hennes sæd og slangens
sæd.” Skjønner? Ser dere det der?
259 Det, forhenget, har blitt løftet bort fra Ordet. Skjønner? Det er riktig. Det
blir åpenbart for de umyndige. Det er løftet bort. De ser Det. Og vil bli, slik
som en sa… Det er riktig. Så vil det bli, som det en gang ble sagt: “Når dere
ser...”, når dette forhenget blir tatt bort fra Ordet, tradisjonene blir tatt bort fra
Ordet, som Jesus sa en gang: “Når dere ser Meg, da ser dere Faderen.”
Skjønner? Gud og Hans Ord er Ett. Forstår dere nå? Når Ordet blir
manifestert, hva er Det? Skjønner?
Nå, lytt nøye til hva jeg skal fortelle dere videre. For midt på natten, fredag natt,
talte Den Hellige Ånd til meg og ba meg å vise til folket hvordan de får Én Herre
og Én Kristus blandet opp med to. Han ba meg å vise hvordan den Ene Herren
kom til karet av Sin Sønn ved Én Ånd, Én salvelse, Én Kristus, og salvet det
karet med den Ene Ånden.
Peter taler om det i Apostlenes gjerninger kapittel 2. Så la oss plukke opp det
som han sier til disse menneskene på Pinsedagen. Fordi de så Guds Ånd som
var på et folk, og Den fikk folket til å handle annerledes enn det de noen gang
hadde sett tidligere.
Jeg vil vise dere hvordan Jesus Kristus, Guds Sønn, kom inn i denne verden
med en del av Guds liv inni seg. Men i en alder av tretti år, da så Johannes
Guds Ånd komme ned fra himmelen, og Den kom over og hvilte på Guds Sønn,

og deretter ble Den værende på Ham. Og Jesus hadde aldri Guddommens
fylde, eller Guds Guddommelighet inni seg, før etter Sin dåp i Jordan-elven.
Vel, det er mange som tror at barnet Jesus som ble født, det var på en eller
annen måte Gud som ble født i den krybben. Hvis det var slik, da ville det gjøre
ham til den Ene Sanne Gud, og også at den Ene Sanne Herren hadde en
begynnelse.
Da ville det bety at han allerede hadde Guddommens fylde legemlig ved
fødselen. For når alt kommer til alt, slik som Jesus Alene, sin teologi ville ha oss
til å tro, at den babyen var Selve Jehova som ble født i den krybben.
De sier at engelen kalte ham Emmanuel, som betyr: Gud med oss.
Da må jeg spørre dere: Når barnet lå der i krybben, hvem var det som brakte inn
hyrdene for å se ham?
Da han var to år gammel, hvem var det som brakte vismennene inn for å se
ham?
Da Paulus så den samme Ildstøtten, han kalte den Herre.
Da barnet vokste opp, ble Han sett i tempelet i en diskusjon med prestene
angående skriftene. Og da foreldrene hans fant ham i templet, sa han: "Vet dere
ikke at jeg må være i Min Fars tjeneste?
Guds profet til denne endetiden, han sa at denne tolv år gamle gutten bare var
en gutt, og at Gud ennå ikke hadde kommet inn i ham på det tidspunktet.
Deretter fortsatte han med å si at Gud gikk inn i Sin Sønn ved Jordanelven, da
Johannes så Guds Ånd stige ned som en due, og Han gikk inn i Sin Sønn.
Vel, hvis den gutten som ble født, var Gud, er da denne Ildstøtten en annen
Gud? Dere ser hvor de ender opp når de får hele sin teologi rotet sammen. De
ser på karet i stedet for på den Ene Gud, den Ene Herren, den Ene Kristus, den
Ene som Salver, Han som bruker det karet og som salver det karet for en
tjeneste.
Ildstøtten som kom ned, var Gud selv. Og Johannes så Ham komme ned på
mannen Jesus, Guds sønn, og gå inn i den mannen, Jesus, Guds sønn.
Johannes sa: "Jeg så Guds Ånd komme ned over Hans Sønn, og Den ble
værende på Ham. Hva så Johannes? Det var dette Lyset, og Gud er Lys.

Ikke et annet lys. Det samme Lyset, som er Gud. Det Lyset som Johannes så
komme ned, var det samme Lyset som Paulus så komme ned og talte til ham.
Lyset sa: "Jeg er Jesus, Han som du forfølger." Det er det samme Lyset som
Moses så komme ned med et Budskap. Og det er det samme Lyset som William
Branham så komme ned i denne tiden med et Budskap.
Og det er det samme Lyset som Johannes så komme ned, og han talte om det
han så. Og Peter forteller oss følgende i Apostlenes gjerninger.
Apostlenes gjerninger 2:22 Israelittiske menn, hør disse ord: Jesus fra
Nasaret, en mann (ikke glem hva Peter kaller ham, han sier at han er en mann.
En mann. En mann. Ikke en Gud kom ned. En mann som var blitt født.)
Jesus fra Nasaret, en mann som Gud utpekte for dere ved kraftige gjerninger,
under og tegn som Gud gjorde gjennom Ham midt iblant dere, slik dere selv
også vet,
22 Jesus fra Nasaret, en MANN som Gud utpekte for dere ved kraftige
gjerninger, under og tegn som Gud gjorde gjennom Ham midt iblant dere, slik
dere selv også vet,
Så Peter sier: Denne mannen som Gud utpekte for dere, denne mannen som
Gud stadfestet iblant dere med tegn og under og mirakler som Gud gjorde
gjennom ham. Altså, hvor sier Peter her at Jesus var noe annet enn en mann
som Gud godkjente og støttet opp med tegn og under. En mann, ikke en Gud
som Gud godkjente. Ikke en Gud som Gud stadfestet. Men en MANN som Gud
stadfestet.
La oss nå lese videre hva mer som Peter sier her.
23 etter at Han (Hvem da? MANNEN) var blitt overgitt etter Guds fastsatte
rådslutning og forutviten, tok dere Ham ved lovløse hender, korsfestet og drepte
Ham. Hvem sa han at de hadde drept? MANNEN, MANNEN, MANNEN.
Se nå hva Peter sier videre om MANNEN
24 Ham (HVEM? Han taler om MANNEN som ble drept. Ham) reiste Gud opp
etter å ha løst dødens smerter, for det var ikke mulig at Han kunne bli holdt igjen
av døden.
Så hvis ikke Gud hadde reist opp MANNEN Jesus, da ville han ikke ha blitt reist
opp i det hele tatt. Legg merke til at i alt det som han sier så langt, så er det ikke
MANNEN som har gjort noen ting. Det har vært Gud som gjorde miraklene, for å
bakke opp MANNEN, for å vise at MANNEN var godkjent av Ham, og at det var

Gud som gjorde disse tegn og mirakler for å stadfeste MANNEN. Så vi ser at alt
sammen handler om Gud, Gud, Gud.
25 For David sier om Ham: (MANNEN, som om MANNEN ville sagt) «Jeg så
alltid Herren framfor Meg, for Han (Den ene Herren, dette Ordet er "Jehova") for
Han er ved Min høyre hånd, så Jeg ikke skal vakle.
26 Derfor gledet Mitt hjerte seg, og Min tunge frydet seg. Ja, også Mitt kjød skal
hvile med håp.
27 For Du skal ikke forlate Min sjel (MANNENS) sjel i dødsriket heller ikke skal
Du la Din Hellige (Den hellige MANNEN, den salvede MANNEN) se fordervelse.
Ser dere, David er i Ånden og profeterer hva Jesus, Guds Sønn, skulle gå
igjennom.
28 Du har gjort livets veier kjent for Meg (MANNEN). Du skal fylle Meg
(MANNEN) med glede for Ditt åsyn.»
Så nå skulle dere etter hvert kunne se at MANNEN Jesus ikke var Gud, men at
Han var den utvalgte MANNEN, Han var det utvalgte karet som Gud brukte for å
uttrykke Sin Ånd igjennom. Det er fullkomment det som Peter forteller oss her.
29 Menn og brødre, la meg tale med frimodighet til dere om patriarken David, at
han er både død og begravet og hans grav er hos oss til denne dag.
30 Siden David var en profet og visste at Gud hadde tilsverget ham med en ed,
at ut fra frukten av hans lend, det vil si av hans kjød, ville Han reise opp
Kristus til å sitte på hans trone,
Legg nå merke hva Peter forteller oss, at denne MANNENS sjel ikke ville bli
igjen i dødsriket, men at Gud ville oppreise Kristus i kjødet til å sitte på tronen.
Nå, Kristus er ikke kjød. Kristus er den selvsamme som salver. Hvis dere slår
opp i greskordboken her, vil dere se at det ikke bare er det greske ordet
"Christos", men ordet som er satt foran, er "ton". Ton refererer til den bestemte
artikkelen "han, denne, som", satt inn før ordet Christos. Betydningen er ikke
bare ordet Kristus, men det blir da "Denne Kristus'en, Denne Salveren, Den som
Salver". Altså, gjennom et redskap, gjennom et kar, så vil Gud, Han som alene
er Kristus, den eneste som salver, Han vil sitte på Davids trone gjennom å bruke
kjødet til Davids sønn.
Så Peter sier:
31 så forutså han (David) dette og talte om Kristi oppstandelse, at Hans sjel
ikke skulle bli igjen i dødsriket, og at Hans kjød heller ikke skulle se fordervelse.

Så ved hjelp av salvelsen, Denne store Gud som salver, så ville Gud sørge for
at sjelen og kjødet til Jesus, MANNEN, skulle bli reist opp igjen.
32 Denne Jesus reiste Gud opp, og dette er vi alle vitner om.
33 Etter at Han ble opphøyet til Guds høyre hånd og fra Faderen har fått løftet
om Den Hellige Ånd, da utøste Han (MANNEN Jesus) dette som dere nå ser
og hører.
Så Peter sier egentlig til dem: "Det som dere nå ser i aksjon, er det som hadde
blitt lukket inn i Jesus, MANNEN, men det ble løst ut på Golgata for å komme
tilbake over resten av sønnene.
34 For David for ikke opp til himlene, men han sier selv: «Herren (Elohim) sa til
min Herre (adonai eller mester): «Sett Deg ved Min høyre hånd,
35 til Jeg legger Dine fiender som skammel for Dine føtter.»
Ser dere at David, i Salmen, aldri nevnte de ordene: "Herren sa til min Herre."
Han brukte ordene:
34 «Elohim sa til min mester: Sett Deg ved Min høyre hånd,
35 til Jeg legger Dine fiender som skammel for Dine føtter.»
36 La derfor hele Israels hus vite for visst at Gud har gjort denne Jesus
(MANNEN) som dere korsfestet, både til Herre og til Kristus.»
37 Da de hørte dette, skar det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre
apostlene: «Menn og brødre, hva skal vi gjøre?»
Nå, hvis Gud, som er Elohim, skaperen av alle ting, gjorde Jesus til "Herre", og
det finnes bare "Én Herre", ifølge Moses, Jesus, Paulus og William Branham.
Da må vi spørre oss selv: Hvordan gjorde Gud ham til Herre? Og på samme
måte: Hvis Gud gjorde Jesus til Kristus, hvordan gjorde han ham til Kristus?
Og som jeg har sagt tidligere: På den samme måten som Gud gjorde Jesus til
Herre, det er på den samme måten som Han gjorde Ham til Kristus. Og det er
ved å gå inn i sønnen, som blir et kar. Og Han gjorde det karet til Sin egen bolig,
til Sitt eget hus. Og det betyr at den Ene Herren, som er Den Som Salver, Han
salvet det karet med Sitt eget Selv. Karet ble da til Den Ene Herrens legemet,
og et redskap for Den Ene, som er Kristus.
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,

6 én Gud og (som en konsekvens av det) én Far til dere alle, Han som er over
alle og gjennom alle og inni dere alle.
Altså, Gud, som er Kristus, laget ikke en annen Kristus da Han kom inn i Jesus,
og en tredje Kristus når han kom inn i den neste sønnen, og den fjerde Kristus
når han kom inn i den femte sønnen, osv.
Fordi det som Paulus forteller oss her, er at det ikke spiller noen rolle hvor
mange kar som vi ser på. For det er bare Én Herre, Én Gud. Han som er Far til
dere alle, og Han som er over alle, og gjennom alle, og inni dere alle.
Slik som broder Branham sa, at alt det som var i Gud, tømte Han inn i Jesus.
Og alt som var i Jesus, ble tømt inn i menigheten. Nå, der hvor de gjør sin feil,
det skjer når de ser på karet, og ikke på den Ånden som de alle er blitt døpt
med.
1.Korinterne 12:13 For i én Ånd ble vi alle døpt inn i ett legeme, enten vi er
jøder eller grekere, enten vi er slaver eller frie. Og alle, fikk i én Ånd å drikke.
Hvis jeg kunne illustrere dette ved å bruke tre kar, da ville jeg gjort det på denne
måten. Vi har tre glass med vann, og bare ett av dem er fullt av vann. Vi tar så
det karet som representerer faren, og heller inn i sønnen til han er full. Vel, hva
er det de gjør feil? Jo, de tømmer faktisk faren helt ut, til faren ikke lenger har
noe vann i seg. Vannet representerer Ånden. For å gjøre dette riktig. Vi vil ikke
ha to fulle kar som er fulle av vann eller Ånd. Deretter, alt det som var i Kristus,
tømte Han inn i menigheten, men vi vil ikke ha tre fulle kar. Men få øynene bort
fra karene, for det handler ikke om karene, det handler om Vannet, om Ånden. "I
én Ånd ble vi alle døpt inn i ett legeme".
Og når dere går av sted og lærer To Herrer, da bryter dere Skriften som sier Én
Herre, én Ånd, Én Kristus, Én Gud og Én Far, Han som er Far til alle og i
dere alle.
Nå kommer vi tilbake til det som broder Branham forteller oss her i Avdekking av
Gud. Vi Starter der hvor han siterer Jesus:
64-0614M Avdekking av Gud 260 Jesus sa: “Gransk Skriftene, dere tror dere
har E- … Dere har trodd på Gud, tro også på Meg. Hvis Jeg ikke gjør Min Fars
gjerninger, så tro Meg ikke. Men hvis Jeg gjør gjerningene, da er Jeg og Min
Far Ett. Når dere ser Meg, da har dere sett Faderen.
261 Og når dere ser Ordet manifestert, da ser dere Faderen, Gud, fordi
Ordet er Faderen. Ordet er Gud. Og Ordet, manifestert, er Gud Selv som tar

Sitt Eget Ord og manifesterer Det iblant de troende. Ingenting kan få Det til
å leve utenom de troende, bare de troende.
Jesus sier at når du ser meg, da ser du Faderen, fordi Han taler ikke om å se på
sitt eget kar, men på handlingene til Den ene Ånden, som er Ordet.
Broder Branham sa i talen:
56-0422 Vis Oss Faderen, Og Det Er Nok For Oss E-36 Nå, det har blitt sagt
mange ganger at ingen mennesker noensinne kan se Gud, Bibelen sier det.
Men den enbåren fra Faderen har forklart Ham. Filip, her, var veldig
nysgjerrig; han ønsket å se Faderen. Det Sies her at Han sa: "Jeg har vært så
lenge sammen med deg, Filip, og du kjenner Meg ikke?" Sa: "Når du ser
meg, da ser du min Far." Med andre ord så ser du Faderen som uttrykker
Seg Selv gjennom Sønnen. Han og Faderen var ett i den forstand at
Faderen bodde inni Ham. Det var ikke Han som gjorde gjerningene; Han
var selv en sønn, den udødelige, den jomfru fødte Guds sønn. Og så, inni ham
bodde Gud Faderen, og Han uttrykte Seg Selv for verden, Sin holdning til
folket. Skjønner? Vel, det var slik Kristus og Gud var én. Gud var i Kristus og
forlikte verden med Seg Selv. Nå, Han sa: "Når du ser meg, da ser du
Faderen. Så hvorfor sier du: Vis oss Faderen?"
Igjen sa broder Branham i talen:
59-0823 Larven, Gnageren og Gresshoppen 140 Den allmektige Gud,
Faderen, Han bodde inni Ham. På den dagen da Han ble døpt, da han mottok
Den Hellige Ånd, den dagen da Johannes døpte Ham, da sa Johannes: "Jeg så
Guds Ånd som en Due, som steg ned fra himmelen, og en Røst som sa: 'Dette
er min elskede Sønn i hvem jeg har velbehag til å bo i.'" Jesus sa at Gud var
med Ham: "Jeg og min Far er Ett. Min Far bor i Meg.” Det var ikke Jesus, (Jeg
ønsker å legge til her: Ikke det karet som var Jesus) ikke Jesus, som var ett
med Gud; (det ville gjøre det til to, som i To Herrer. Så siterer broder Branham
her fra Paulus) men Gud var i Kristus og forlikte verden med Seg Selv.
143 Og dere brødre som tilhører Jesus Alene, mange av dere kommer ut i et feil
spor når dere prøver å tenke at Gud er én som din finger er én. Han kan ikke
være Sin Egen Far. Det kan Han ikke være.
Altså, selv om det skulle være mer enn ett kar, så er det likevel ikke karet vi ser
på. Vi ser på den Ene Sanne Gud som er den Ene Herren, den Ene Kristus, den
Ene Ånden, Han som vi må se på for å forstå Guddommen.

1.Korinterne 12:13 For nemlig i én Ånd ble vi alle døpt inn i ett legeme, enten
vi er jøder eller grekere, enten vi er slaver eller frie. Og alle fikk å drikke i én
Ånd.
Romerne 8:11 Men hvis Hans Ånd som oppreiste Kristus fra de døde, bor i
dere, da skal Han som oppreiste Kristus fra de døde, også gi liv til de dødelige
legemene deres, gjennom dette at Hans Ånd bor inni dere.
Nå vil jeg vise dere den hyklerske naturen til de som forkynner imot det som vi
står for, i en enkel bønn som Jesus forkynte.
Johannes 17:11 Nå er Jeg ikke lenger i verden, men disse er i verden, og Jeg
kommer til Deg. Hellige Far, bevar dem i Ditt navn, de som Du har gitt Meg, så
de kan være ett, slik som Vi er ett.
Og hvordan kan det skje at vi kan være ett slik som det? Det betyr at vi er ett på
den samme måten som Jesus og Hans Far var ett.
Johannes 17:14 Jeg har gitt dem Ditt ord. Og verden har hatet dem, fordi de
ikke er av verden, slik som Jeg ikke er av verden.
Jesus forteller oss at vi blir ett med Gud gjennom det samme Ordet som
gjorde Ham til ett med Gud.
Johannes 17:20 Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som kommer til
å tro på Meg ved deres ord.
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.
22 Og den herlighet (doxa, meningene, verdiene og bedømmelsene) som Du
gav Meg, har Jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik som (på den samme
måten som) Vi er ett:
Derfor er det veldig tydelig at vi blir ett ved å motta det samme Ordet, som
bringer oss inn i den samme herligheten eller inn i det samme sinn som er i
Faderen.
22 Og den herlighet (doxa, meningene, verdiene og bedømmelsene) som Du
gav Meg, har Jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik som Vi er ett:
Og glem nå aldri at når vi taler om Guds ord, det var Jesus selv som sa: "Mine
Ord er Ånd og Liv.” Så Ordets mål er Åndens mål.
Broder Branham sa i talen:
64-1212 Tid For Innhøstning 87 Jesus sa: “At de kan være ett, Far, slik som

Du og Jeg er ett.” Ikke for en eller annen til å ville være noe over en annen, det
vil aldri fungere; én denominasjon ønsker å overta den andre, og én mann over
den andre. Men at dere kan være ett med Gud, slik som Kristus og Gud var
ett, det er hva bønnen er. At, Han var Ordet, og Jesus ba om at vi kunne bli
Ordet, for å reflektere Ham. Det var på denne bønnen Han ventet bønnesvar.
88 Se hvordan satan lager betenkeligheter i det kjødelige sinnet? Men det var
ikke Jesus sin bønn i det hele tatt, at vi alle sammen skulle bli samlet sammen,
og alle skulle ha en bestemt trosbekjennelse og så videre. Hver gang de gjør
det, da går de lenger og lenger bort fra Gud.
89 Han vil at vi skal være ett med Gud, og Gud er Ordet. Hver enkelt, i sitt
hjerte, må være ett med Gud på den måten.
Når går vi tilbake til Avdekking av Gud:
64-0614M Avdekking av Gud 262 Du kan ta hvete og plante den i en annen
slags jord, den vil aldri vokse. Men, hva, det må være bestemte
gjødningsstoffer i jorden for å dyrke hvete. Og hvis det ikke er noen—hvis
det… hvis gjødningsstoffene i jorden ikke blir, hveten ikke blir gjort spiredyktig
ved gjødningsstoffene, da vil den aldri vokse. Så uansett hvor Ordet faller,
hvis Det ikke faller i det rette slags hjerte…
263 Jesus sa så. “Noe falt ved veien, på steingrunn, og fuglene i luften kom
og spiste av det.” Og så sa Han: “Noe falt blant torner og tistler, som
vokste opp og kvalte det med det samme”, tradisjoner, denominasjoner,
verdens bekymringer kvalte Det. Men sa: “Noe falt i god jord og brakte
fram hundre fold”, sa, “det er Guds Rike.” Det er det samme, ser dere, noen
vil ikke tro i det hele tatt.
264 Noen vil tro en liten periode, som disiplene. De fulgte Ham, mange av
dem, de sytti fulgte Ham i årevis, for å finne ut; rundt ett og et halvt år, eller to
år; bare for å finne ut, til de kunne finne noe ved Ham, noe… som at Han
hadde en slags kraft til å gjøre disse tingene, eller som en harelabb, en
tryllekunstner av et eller annet slag, hva Han kunne gjøre for å frembringe disse
tingene, hvordan Han kunne vite hva som var i menneskenes hjerte og hva de
tenkte. Og de fant til slutt ut at Han sa at Han “kom ned fra Himmelen”, Han
“var Ordet Selv”. Og da de gjorde det, ble det for mye for dem. De sa: “Ingen
kan forstå Dette.” Og de gikk bort fra Ham. Det var de som falt blant torner.
265 Det kommer tilbake til det samme, i hver eneste forsamling, du har de
formelle troende, de vantro og de troende. Det har vært slik i enhver
forsamling. Du finner dem hele tiden. Noen av dem gir seg ut for å være

troende, de formelle, det er det verste slaget. Og så har de dem som
faktisk er vantro; han vil ikke forstyrre deg, han vil bare gå bort og riste på
hodet. Men de som later som de tror, som sier at de er troende, det er
slaget, det er slaget du må passe deg for, det er de formelle, de som later
som de tror. Og så er det noen sanne troende. Ser dere de tre typene der?
266 Det var de vantro. Så snart Han sa: “Spis Kjøttet til Menneskesønnen”,
åh, du store, det var dråpen!
267 De andre var de tilgjorte formelle troende. De ble inntil, akkurat som
Judas gjorde, helt fram til slutten.
268 Men så, de ekte troende, de kunne ikke forklare Det, men de trodde
Det, likevel. De gikk videre igjennom.
269 Forhenget, de vantros tradisjoner, tatt bort, da ser du Gud. Når
tradisjonsforhenget har blitt fjernet, da kan du se at Gud er fremdeles Gud
av Sitt Ord. Han holder fremdeles Sitt Ord. Han er Gud, Forfatteren av Sitt Ord.
Det er skjult bak skinnforheng, for de andre. Ja, det er riktig. For de som ikke
kan gå bak forhenget, for Han er fremdeles bak skinnforheng.
270 Legg merke til at når vi blir en del av Ham, idet du er det forhenget som
tildekker Ham. Du er en del av Ham, så lenge Kristus er i deg, slik (på
samme måte som) Kristus var av Gud. Fordi Gud var i Ham, det gjorde Ham
til Gud. Og siden Kristus er i deg, håpet om Herlighet, da blir du en del av
Kristus. “Den som tror på Meg, han skal også gjøre de gjerninger som Jeg
gjør.” Skjønner? Du blir en del av Kristus så lenge Kristus er skjult inni deg.
Da er det tildekket for den vantro, men du vet at Han er i deg. Du er et
tempel for Kristus som er bak forhenget, huden. Så vi blir, på grunn av dette
dekket, tildekningen igjen, i menneskelig kjød, det skjuler Gud Ordet for den
vantro.
Nå, hvis det han sier er sant, og vi har ikke noen grunn til å tvile på noe av det
som han forteller oss, på grunn av stadfestelsen. Så sier han: “på samme måte
som Gud var i Ham, og det gjorde Ham til Gud, da vil Gud inni deg, gjøre deg til
en del av Ham. “Du er en del av Ham, så lenge Kristus er i deg, slik (på
samme måte som) Kristus var av Gud…. Du blir en del av Kristus så lenge
Kristus er skjult inni deg…. Du er et tempel for Kristus, ...
Vel, bare fordi Gud er inni deg, slik som Han var inni Jesus, det gjør deg ikke til
Herre og Kristus. Og det gjorde heller ikke Jesu eget kar til en annen Herre og
en annen Kristus. Det var Livet til Ham som Salver, det var Ordet selv som gikk

inn i Jesus, Han som var den ene Herren og den ene Kristus, Han som salver.
Salvelsen på karet, det gjorde det ikke til en annen Herre, og til en annen
Kristus. Det var den samme Herren, og den samme Kristus, Han som bodde i
karet.
Og broder Branham slår dette fast også når det gjelder oss.
271 Som det er skrevet, ser dere, det er skrevet: “Dere er skrevne brev”, sier
Bibelen. Nå, hva er brev? Dry er “et skrevet ord”. Og dere er det skrevne.
Med andre ord, dere kunne lese Det på denne måten: “Dere”, står Det, “dere er
skrevne brev”, eller “dere er Ordet, som har blitt skrevet, blitt manifestert”,
ingenting kan legges til Det. Du kan ikke si: “Jeg er et skrevet brev”, og leve
som et eller annet, noe utenfor det som Denne allerede har skrevet, [Broder
Branham klapper på Bibelen sin—Red.] fordi ingenting kan legges til eller tas
bort.
Nå skal vi hoppe ned til paragraf 280 for å beholde kontinuiteten i hans tanker
her, og deretter skal vi ta med oss de andre avsnittene etter hvert. Men legg
merke til at han fortsetter her i paragraf 280 med denne tanken, og sier:
280 “Dere er skrevne brev, lest av alle mennesker.” Eller, dere er … Jeg
oversetter Det, snur det rundt slik, ser dere, bare snur Det rundt: “Dere er brev
som har blitt skrevet”, for du kan ikke legge noe til Det, “som er lest av alle
mennesker; Guds Ord manifestert”, med andre ord. Og Peter og Johannes,
for å vise det, da de gikk opp dit, da skjønte de at disse var uvitende og ulærde,
de hadde ingen utdannelse, men de la merke til at de hadde vært sammen med
Jesus. Skjønner? De var uvitende og ulærde, men de var skrevne brev, ser
dere, leste at de hadde vært sammen med Jesus. Fordi, Jesus manifesterte
Seg Selv gjennom dem, Kristus tildekket i deres kjød; manifestert, gjort
levende, slik som Han var i Moses.
Legg merke til at Kristus ble manifestert i deres kjød. Men det laget ikke to
Kristuser. Hvorfor? Fordi det er den samme Ånden som gjør det. Akkurat som
Jesus sa i Johannes 5:19, at sønnen ikke kan gjøre noen ting. Men alt det som
Faderen gjør, det gjør sønnen likeså. Det vil heller ikke gjøre Jesus, Guds sønn,
til Gud Faderen. Men det gjorde Ham til ett med Faderen.
Hvis du har en mugge med vann, og du fyller hvert av glassene dine med
vannet fra muggen, det gjør ikke ditt vannglass til muggen. Men det er det
samme vannet i ditt glass, som du også finner i muggen.

Slik som broder Branham illustrerer vannet i havet. Potensielt er et glass med
sjøvann nøyaktig det samme vannet, og det har de samme elementene i seg
som resten av havet.
Det er grunnen til at apostelen Paulus sa i:
Galaterne 2:20 Jeg er blitt korsfestet sammen med Kristus. Jeg lever, men det
er ikke lenger jeg selv som lever, men Kristus lever i meg.
(men hvis Kristus lever i Meg, det gjør ikke meg til en annen Kristus. Det er den
samme Kristus, den samme salvelsen, den samme Ånden, det samme Livet)
Og det som jeg nå lever i kjødet, lever jeg i tro, den troen som tilhører Guds
Sønn,
ved den samme troen, den samme åpenbaringen som Han levde ved. Den
åpenbaringen er at: "Jeg er Guds sønn". Jeg er det skrevne brevet, jeg er det
skrevne Ordet som er uttrykt og manifestert for denne dagen.
La oss bøye våre hoder i bønn.

