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Denne formiddagen tror jeg at vi kommer til å runde et nytt hjørne. Og det virker
som om når Gud runder et hjørne. Da vil det alltid være noen mennesker som
blir kastet ut av banen. Det er akkurat som å legge murstein. Alle kan legge ned
mursteinene en etter en, og tenke at de er en murer. Men det kreves en godt
trent murer for å runde et hjørne, og ha muren rett loddet opp og oppført i
kontinuitet. Derfor må dere alltid huske at når vi kommer til et hjørne, da vil
mennesker bli kastet av. De kan ikke hjelpe for det. De tror at de forstår. Og de
legger ned den ene mursteinen etter den andre, for å bygge Kristi legeme. Men
når Gud runder det hjørnet, hvis du ikke da vet hva du gjør, kan du veldig lett bli
kastet av. Så dette skal ikke bli tatt lett på.
Broder Branham sa i sin tale:
65-1204 Bortrykkelsen 18. Vi er ved et hjørne. Det er lett når noen runder et
hjørne, for en murer, som runder et hjørne og starter... Alle legger
mursteinene rett ned på den samme raden, slik som når en bestemt
denominasjon starter, og den begynner å rulle nedover i raden. Det er helt i
orden. Men, når du kommer til disse hjørne-rundingene, der du må svinge
rundt til en annen retning... Nå, Gud bygger ikke en vegg. Han bygger et
hus. Skjønner? Og det er mange skjæringer og vendinger som Han har
forutsagt her i Bibelen. Og det er vendingene… Alle kan prøve å lage en
runding, men det er nødt til å være i henhold til plantegningen. Hvis det
ikke er det, da må det bli revet ned igjen.
For mange år siden, da vi bygde dette menighetslokalet, da oppsøkte vi det aller
beste firmaet som jobbet med grunnarbeid. Fordi, hvis fundamentet ditt er feil,
da vil resten av bygningen også være feil. Så vi fikk tak i dette firmaet. Det var
det største firmaet i distriktet på grunn- og sokkelarbeid, og de hadde et veldig
godt rykte. Firmaet het Triple "Q", som sto for "Quality, Quality, Quality".
"Kvalitet, Kvalitet, Kvalitet". Så vi forventet bare at de visste hva de gjorde, fordi
de tross alt var de beste.
Så kom konstruktørene, og de trodde at de kunne stole på disse arbeiderne
som hadde støpt sokkelen. De bare la rammen på toppen av fundamentet, og
de satte i gang. Alt er vel så langt. Alt så ut til å gå bra.

Men så, det var ikke før mureren begynte å legge mursteinen, at vi fant ut at
veggen hadde en bue i seg. Vi hadde for liten avstand igjen til kanten av
sokkelen omtrent halvveis nedover veggen. Jeg gikk og fikk tak i min laser og
målbånd. Jeg la laseren mot innsiden av veggen, og laseren var selvfølgelig
rett. Det var samme avstand til veggen i begge ender. Men... midt på veggen
var det en differanse på 2 tommer, noe som betydde at på utsiden av bygningen
hadde vi mistet 2 tommer ut mot kanten på midten av bygningen. Og du trenger
minst tre tommer for å legge mursteinen.
Så vi måtte stoppe rett der og komme opp med en plan. Vi ønsket å få
grunnarbeidsfirmaet til å rive det ned og starte på nytt. Men konstruktørene og
grunnarbeidet var allerede blitt betalt, for tross alt så var dette arbeidet endog
blitt godkjent etter en inspeksjon.
Vel, etter at innehaveren av både konstruktører og grunnarbeiderne hadde
kommet og gjennomgått mine funn, da ble de begge enige om å betale en
godtgjørelse. Og deretter måtte vi bruke 3 toms vinkeljern som ble festet til
rammen, for å tillate oss å mure opp lokalet.
Men først måtte vi rive ned 400 mursteiner som allerede var blitt lagt. For en
sløsing med tid og penger. Men det var nødvendig å gjøre det riktig. Fordi du
må bygge i henhold til plantegningen.
Broder Branham sier i sin tale:
54-0514 Guds Segl 15 Men nå, det finnes en plantegning. Og nå, alle
menigheter, mest sannsynlig, underviser det som er deres teologi i den
menigheten. Og de tror at det er basert på en plantegning. Nå vel, det er
mange ganger at, når vi ser på disse tingene, at det bare ikke er blitt slik som
jeg leser plantegningen. Så da, jeg har en rett i min egen menighet til å legge
det ut slik som jeg mener er riktig. Her for en tid siden, det var en entreprenør...
Jeg var i Milltown, i Milltown Baptistmenighet, hvor vi hadde en vekkelse. Broder
Wright og dere alle, antar jeg, husker Marion Lee. Og han var veldig opprørt
over noe som jeg underviste om vanndåp. Vel, han dro hjem, og han var opprørt
over det. Og han var entreprenør. Den kvelden drømte han en drøm. Herren
viste ham at han bygde et hus, og han skulle sette inn et karnappvindu i det. Og
så, i stedet for å sette inn et karnappvindu, satte han bare inn en søyle.
Han tenkte: "Det vil være helt i orden." Men når huseieren kommer opp, sier
han: "Riv det ned til grunnen; start på nytt." Så han hadde blitt lært noe annet
enn det som Bibelen lærte, så han sa: "Jeg kan like godt rive ned den

grunnvollen og bygge det opp på nytt igjen." Jeg dro hjem med ham den
kvelden, ble værende der hele natten hjemme hos ham. Så da vi...
Og vi vil fortsette denne historien fra hans tale:
61-1231M Du Må Bli Født På Ny 46 Og den natten, mens vi lå og sov der, da
fikk broder Lee en drøm. Han har alltid diskutert med meg, om vanndåpen i den
Herre Jesu Kristi Navn. Han trodde ikke på den, og han var en entreprenør.
47 Så han sa: “Broder Branham. Jeg drømte nettopp en drøm. Jeg drømte at
jeg reiste til New Albany, og at jeg skulle bygge et hus for en mann, og at han
gav plantegningen til meg. Men da jeg så den spesielle måten han hadde skåret
ut vinduene på, og ellers fått fikset til på noen steder, da sa jeg: ”Dette er ikke
riktig. Det kan ikke være riktig. Det er jo stikk motsatt av alt. Det der er ikke
riktig.” Derfor bygget jeg det på den måten som jeg mente var riktig.
48 Og da han kom tilbake fra Florida etter ferien sin, hadde jeg gjort huset hans
nesten ferdig. Han ser på huset, og han går og henter plantegningen. Han ser
på den og sier: ”Forklar til meg! Du har bygget huset mitt galt.” Og jeg sa til
ham: Nei, jeg har ikke bygget huset ditt galt.” Han sa: ”Hva da med det der,
eller dette her?” Jeg sa:” Ja, det hører egentlig ikke til der!”
49 Han sa: ”Riv det ned! Hvis du forventer at jeg skal betale deg, da skal du
bygge huset på den måten som plantegningen viser.”
50 Og han sa: “Hva mener du om det der, Broder Branham?”
51 Jeg svarte: ”Det renner en liten elv rett nedfor huset her.” Og vi gikk dit.
Han sa: “Jeg vil ikke ha noen nedrivning på den dagen.” Jeg sa: “Få det i
orden, nå. Sett det opp i samsvar med plantegningen!"
Og vi vet at plantegningen er Guds Ord. Så hvis vi skal bli formet til bildet av
den førstefødte sønnen, da må det være i henhold til modellen eller
plantegningen som Gud ga oss i Sin førstefødte sønn.
Altfor mange kristne hevder å være født på ny, men de er ikke født på ny i
henhold til Guds Ord, og Hans modell som Han viste i Sin førstefødte sønn.
Altså: Av deres frukter skal dere kjenne dem.
Nå, etter hvert som vi har studert broder Branhams tale, Avdekkingen av Gud,
så ser vi at broder Branham hele tiden legger ut plantegningen om hvordan
tildekkingen må bli avdekket, hvis vi skal se Gud. Det spiller ingen rolle hva
tildekkingen er. Fordi vi har blitt lært å ta våre øyne bort fra tildekkingen, og
feste dem på Gud. Han som er avdekket foran oss.

Derfor, når vi på nytt leser fra hans tale, Avdekkingen av Gud, da vil jeg at dere
skal huske på at det finnes en plantegning, som er en modell som Gud alltid har
brukt når Han avdekker Seg Selv til menneskeheten. Så, mens jeg leser på nytt
denne formiddagen fra broder Branhams tale, Avdekkingen av Gud, da vil jeg at
alt det som jeg leser denne formiddagen, skal bli filtrert gjennom vårt sinn i dette
filteret: "Hvordan vil det som broder Branham viser oss, stemme overens
med plantegningen av hvordan Gud har avdekket Seg Selv gjennom
tidene."
Vel, la oss begynne denne formiddagen med å lese på nytt fra
64-0614M Avdekking av Gud 235. Men Gud er skjult, men fullt synlig for
oss. Samme nå!
Kan dere se at han her peker på et prinsipp om Alfa og Omega. Han sier at slik
som Han var, slik er Han nå. Husk at Han er den samme og forandrer seg
ikke. Det er Malakias 3:6. Og Hebreerne 13:8, som forteller oss at "Jesus
Kristus er den samme, i går, i dag og for evig. " Så mønsteret kan ikke bli
endret, plantegningen må være den samme, ellers er det ikke Gud som
avdekker Seg.
Broder Branham fortsetter:
236 Så, da Gud i Sin nåde rev i stykker forhenget, da ble Han klart synlig for
alle. Men, de var så oppslukt av sine tradisjoner, at Han fremdeles var
skjult for dem. Samme nå!
Igjen, han sier at slik som Han avdekket Seg Selv til folket den gangen, Han gjør
det på den samme måten i dag. Plantegningen kan ikke forandre seg, og Han er
Bibelens Gud som ikke forandrer seg.
Broder Branham fortsetter:
236 All den Herligheten er skjult, den er gjemt for oss i Kristus, Ordet, Han
som er vårt Tempel.
Nå, jeg vil at dere skal legge merke til at han bringer det frem, ut fra hvordan
Gud var tildekket i sin Sønn. Og nå tildekker Han Seg Selv i Kristi legeme, Sitt
tempel. Du må klare å forstå at plantegningen ikke kan bli forandret på. Hvordan
Gud avdekket seg tilbake der, slik må Han avdekke seg på nytt igjen i dag, på
den samme måten.
Og så fortsetter broder Branham:
237 Åh, nå, jeg vil måtte gå litt dypere ned i dette. Beklager for mine følelser

denne formiddagen, men, åh, jeg har ønsket å gi dette ut så lenge. Det har bare
satt seg fast i meg. Skjønner?
Så dere ser hva han prøver å fortelle oss her, og han finner kanskje ikke de
rette ordene til å uttrykke det. Men det er en så sterk følelse, at han sier at det
har satt seg fast i meg. Med andre ord, jeg kan nesten ikke uttrykke det til deg.
Jeg har problemer med å finne ord eller en måte til å uttrykke det som jeg ser
her.
La oss nå fortsette videre i det neste avsnittet, fordi han forteller oss hva denne
plantegningen er i:
238 Legg merke til at all den Herligheten som er i Gud, er i Ordet.
Dere burde vite nå at hver gang vi leser ordet herlighet, da skulle våre tanker
automatisk tenke på at Guds herlighet er Hans doxa, som er Hans meninger,
Hans verdier og Hans bedømmelser. Og han sier at alt sammen er i Ordet. Det
er dermed din plantegning, "Ordet".
238 Alle velsignelser som er i Gud, er i Ordet. Det er skjult for den som er
vantro, av tradisjoner. Ser dere hva jeg mener? Men Det er alt sammen i
Kristus.
Legg da merke til dette, at plantegningen for å bli likedannet med bildet av den
førstefødte sønnen, er i Ordet. Sønnen, som var i selve Guds bilde. Men han sa
at det er gjemt bort for de vantro. Hvorfor? Fordi den vantro ikke vil holde seg til
plantegningen, som er det mønsteret som vi finner i Ordet. Av sin natur så tror
han ikke at han trenger noen plantegning for å være slik som Kristus. Og husk, i
begynnelsen så opphøyet Lucifer seg selv, fordi han ønsket å være slik som
den Høyeste Gud. Men han var nødt til å legge til side plantegningen for endog
å kunne tenke slik som det. Hvorfor? Fordi Lucifer var et skapt vesen, og han
hadde ikke Evig Liv, som er Guddommelig Liv. Han var ikke en sønn, og han
kunne derfor ikke få plantegningen til å stemme.
Broder Branham legger ut dette faktiske prinsippet når han fortsetter med å si:
238 Alt som Gud var, Han uttømte Seg Selv (“kenos”), og kom inn i Kristus; og
vi, i Kristus, er på innsiden av forhenget.
Derfor, på utsiden av Guds Liv, da kan du ikke få mønsteret til å passe sammen.
Og mønsteret er plantegningen.

Så sier broder Branham:
239 “Vel, jeg er i Kristus”, sier du. Og så tror du at det er tre Guder? Og du
døper i navnet til “Fader, Sønn, og Hellig Ånd”? Du tror på alle disse
tradisjonene, og på alle slike ting fra disse forkynnerne? Nei, du er fremdeles
bak forhenget.
Med andre ord: Hvis du er inne i forhenget, som er Kristus, Ordet, da kan du
ikke legge noen ting til det som Gud sa, og du kan ikke ta noen ting bort fra det
som Han sa. For Den Hellige Ånd inni deg, vil si amen til alt det som Han skrev i
Ordet. Og når du taler ord som er i strid med hva Guds Ord sier, da viser det at
du ikke har Den Hellige Ånd. Fordi, du er utenfor plantegningen, som er Hans
Ord.
Paulus fortalte oss i:
1.Korinterne 2:11 Ingen kan forstå det som er av Gud uten at Guds Ånd er i
ham.
14 Men et naturlig menneske aksepterer ikke det som er fra Guds Ånd, for det
er nemlig dårskap for ham. Han er ikke i stand til å forstå det, for det
bedømmes åndelig.
Så du er nødt til å ha Guds Ånd for å kjenne Ordet og forstå det som er blitt gitt
av Gud. For Jesus sa: "Mine Ord er Ånd, og de er Liv."
Derfor, hvis du ikke har Guds Ånd, da forteller Bibelen oss at du ikke tilhører
Ham. DU er på utsiden av plantegningen, så det vil ikke fungere.
Broder Branham fortsetter,
239 Skjønner? Kom inn i forhenget. Han, Kristus, er Ordet. Hvordan?
Legg merke til at han sier: Kom inn i forhenget. Og Han, Kristus, forhenget, er
Ordet. Han er plantegningen, Han er mønsteret. For plantegningen er Kristus,
Ordet.
Så taler han slik som en som er utenfor plantegningen, en som sier:
240 Jeg tror ikke på Guddommelig helbredelse. Jeg tror ikke på disse miraklene
og slike ting som det."
Og broder Branham lar oss få vite at en slik tenkning, den er på utsiden av
Ordet. For Gud sa: "Jeg er Gud som helbreder deg for alle dine
sykdommer." Og Hans Ord er plantegningen. Hans Ord er mønsteret for all
helbredelse.

Så broder Branham taler om de som er på utsiden av Ordet, de som er på
utsiden av plantegningen, på utsiden av mønsteret. Han sier:
241 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 bli lagt til eller bli tatt bort.” Hvordan kan du da ta noe bort
eller legge noe til? Ser dere, det viser deg hva slags tildekning som har fått
dekket deg bort. Skjønner?
Og vi vet at det er en tildekning av vantro. For det viser deg at den personen
som er slik, det er et naturlig menneske som ikke kan forstå de tingene som er
fra Gud.
242 Vi i Ham! Så vi som er i Ham, vi er fremdeles en tildekning for de
religiøse og professorene i denne verden.
Sa ikke Jesus til oss i Sin bønn til Faderen, i Johannes 17:20, at vi blir ett med
Faderen når vi mottar den doxa som Gud ga til Jesus, og som Jesus ga oss?
Johannes 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.
22 Og den herlighet (Doxa, meninger, verdier og bedømmelser) som Du gav
Meg, har Jeg gitt dem, så de skal være ett, slik som (eller på samme måte
som) Vi er ett:
Så sier broder Branham:
242 Ser dere, vår Herlighet, som vi har og gleder oss over, vi er fremdeles
tildekket for dem på utsiden. De tror at vi er “gale, enda en raring”. Skjønner?
Skjønner? Det er riktig. Men vi som er her inne, i Kristus, vi er døpt inn i
Ham, (1.Korinterbrev 12), inn i Ham, vi er deltagere av denne Herligheten.
Skjønner? Men ikke de på utsiden; de kikker fremdeles inn, de fornekter
Det. Skjønner?
Så han lar oss få vite at de på utsiden, de som ikke har den samme Ånd, det
samme Liv, og dermed den samme natur som Kristus, de vil aldri forstå Kristus.
Og derfor vil verden aldri forstå Ham, og heller ikke Hans plantegning, som er
Hans Ord. For det er hva Han er. Han er Ordet.

Broder Branham fortsetter i:
245 Vel, det er ikke bare et skrevet Ord til oss, det er en virkelighet. Vi er i
Ham.
Jeg liker broder Branhams ordvalg her, fordi ordet virkelighet, det betyr: "Noe
som eksisterer uavhengig av ideer om det." Slik som broder Branham
forklarte: "For dem er det bare et Ord, bare en idé, men for oss er det en
virkelighet "
Nå, dette ordet, virkelighet, det betyr også: "Noe som eksisterer uavhengig
av alle andre ting, og som alle andre ting stammer i fra." Og derfor, i
henhold til ordbokens definisjon av "virkelighet," så kan det kun være tale om
Gud selv. Han alene "eksisterer uavhengig av alle andre. Og Han er den
som alle andre ting stammer i fra."
Så sa broder Branham:
245 Nå fryder vi oss. Nå skuer vi Ham (Jeg vil gjerne legge til: Ham,
"virkeligheten"). Nå ser vi Ham, Ordet, som manifesterer Seg Selv.
Så det som broder Branham forteller oss her, er at selve virkeligheten av
plantegningen, virkeligheten er når plantegningen blir manifestert. Når du ser at
det blir virkelighet, dette som du kan se i skrevet form. Og han sier at de ikke
kan se det som er blitt manifestert, i plantegningen.
De ser på plantegningen, og de kan ikke danne seg et begrep om hva som er
virkeligheten av det som står skrevet. Men vi ser Ham nå. Vi ser Ham nå i det
Manifesterte Ordet som Manifesterer Seg Selv.
Han fortsetter:
245 Det er skjult der ute. Hvorfor er det skjult? Det er skjult i menneskelig
kjød. Skjønner?
Så, når virkeligheten av det som vi ser i det skrevne ordet, når du begynner å
se det i ditt eget kjød, da ser du tolkningen av det skrevne ordet. Fordi,
virkeligheten av det manifesterte Ordet er Kristus i dere, Håp om Herlighet.
Kristus, Guddommelig Liv i dere. Det er den oppriktige forventningen om at du
ser og forstår Herligheten.
65-1125 Kristi Bruds Usynlige Forening 58. Husk nå, du sier: "Vel, vi tror
dette, men vi tror ikke det der. Hvis du er gift med Kristus, Kristus er Guds

Ord. I Johannes 1:1 står det: “I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud,
og Ordet var Gud. Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss.”
Se nå. Et ord er bare et uttrykk for en tanke som gikk forut for det ordet. Tanken
måtte være der først. Og når Gud begynner å uttrykke den tanken, da må det bli
formulert til et uttrykk som er i form av Ord. Og så, når det Ordet manifesterer
seg selv, da blir den manifestasjonen til den hele og fulle uttrykkelsen og den
rettmessige tolkningen av Ordet.
Broder Branham fortsetter i:
58 Kristus var det levende Ordet. Han var alltid Ordet. Han er fortsatt
Ordet. Han vil alltid være Ordet.
Derfor, hvis Kristus var Ordet, og er Ordet, og vil alltid være Ordet, da forteller
det deg at Ordet er den faktiske plantegningen og mønsteret av den levende
virkeligheten, av det levende Ordet, som er Kristus Selv.
Broder Branham fortsetter:
58 Han var bare manifestasjonen av Guds egenskaper, for Han var Guds
Sønn. Og en hvilken som helst sønn er egenskapene til sin far.
Jeg håper at du fanget opp det som broder Branham nettopp sa. Fordi han taler
om manifestasjonen av Guds liv i en sønn. Enhver sønn er manifestasjonen av
Guds egenskaper. Og hva er Guds egenskaper? Hans Doxa. Hans meninger,
verdier og bedømmelser. Det er nøyaktig det som broder Branham forteller oss
her i dette avsnittet. Så la oss grundig lese videre, og du vil se hva jeg mener.
59. Og på samme måte som du var i din fars gener, i legemet til din far da
han var en ung gutt, da var du i ham. Men, han kunne ikke ha fellesskap med
deg, fordi han kjente deg ikke. Men så, gjennom en mors grobunn, ble du
brakt frem til jorden, og du kom i din fars bilde. Da kunne han ha fellesskap
med deg.
60. Og på samme måte, dere var Guds sønner og Guds døtre, før det endog
var en måne, stjerner, eller et molekyl. Dere var Guds sønner og døtre, for
dere er bare den fysiske manifestasjonen av egenskapene som var i Gud i
begynnelsen.
Fikk du med deg det som han sa her? Se nå, Guds Ord må manifestere seg for
at du skal ha den rette tolkning av det, ikke sant? Altså, du var i Hans tanke før
verdens grunnleggelse, som Paulus sa i:
Efeserne 1:3 Velsignet være Han, vår Herre Jesu Kristi Gud og Far. Han som

har velsignet oss i all åndelig velsignelse i de himmelske, i Kristus.
4 Slik som Han utvalgte oss i Ham før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi
skal være
(og det er nøkkelen. Han utvalgte oss før verdens grunnleggelse mens vi ennå
var i Ham, for at vi skulle være. For at vi skulle manifestere det som Han
forutbestemte oss til å manifestere. Og det er å være)
hellige og ulastelige
(fullstendig rettferdiggjort i Hans nærvær. Det er hva dette betyr.)
framfor Ham i kjærlighet.
(Ordet framfor, ble oversatt fra det greske ordet katenopion, som betyr: direkte
foran Ham eller i Hans nærvær.)
5 Ved Jesus Kristus har Han forutbestemt oss til sønnekår, i Ham, etter Sin
viljes gode velbehag,
6 til lovprisning av Hans nådes herlighet. I denne gjorde Han oss akseptert i
Den Elskede.
Nå går vi tilbake til det som broder Branham forteller oss her.
60 For, det finnes bare én form for Evig Liv, og det var deg, før... Du vet
ingenting om det. Du visste det heller ikke da du var i din jordiske far. Men du er
manifestert i Hans bilde. I Guds bilde er du skapt, og du ble manifestert for
Guds herlighet og fellesskap med Gud.
Vel, for meg er dette så fantastisk at jeg knapt kan finne ord til å uttrykke det,
akkurat slik som broder Branham hadde vanskelig for å finne ord til å uttrykke
det. Så la meg lese dette igjen. Og la meg bryte dette ned i småbiter slik at vi
kan få et grep om hva han sier her.
60 du er manifestert i Hans bilde; Husk nå, tanken var nødt til å være der før
den kunne bli manifestert. Og den måtte bli uttrykt i formen av et Ord, før den
kunne materialisere seg og bli manifestert. Men når den manifesterer seg, da
blir det til realiteten av hva det skrevne Ordet talte om. Og hvem sitt bilde er vi
manifestert til? Hans Bilde. Guds Bilde. Gud, Som blir kjød igjen. Gud
manifesterer Seg Selv. Hvordan? Hvor da? I deg.
Ordet kristen, betyr Kristus-lik. Denne nasjonen hevder å være en kristen
nasjon, men den er ikke Kristus-lik. Men vi ser dette hele tiden. Mange som
hevder å være kristne, men de er så langt borte fra å være Kristus-lik, at de
faktisk bringe skam over ordet "kristen".

Vi har en sodomitt som stiller til valg som president, Mr. Butt-gig. Og han hevder
å være en kristen, men han er en sodomitt. Han er ikke Kristus-lik. Han er
satan-lik. Men var det ikke slik at Satan opphøyet seg selv, og han sa at han
ønsket å være lik den Høyeste Gud? Så hvorfor skulle ikke også hans barn
prøve å kreve de samme målene og ambisjonene som deres far, satan.
Men broder Branham fortsetter:
60 I Guds bilde er du skapt,
Og vi vet at den eneste måten som vi kunne bli skapt i Guds bilde, er at vi var i
Ham før verdens grunnleggelse. Og husk at Han er Liv. Og vi var Liv i Ham. Og
Han tenkte på oss, og talte om oss. Og så, i tidens fylde forutbestemte Han oss
til å komme inn i uttrykkelsen og manifestasjonen av Ham.
Og så fortsetter broder Branham:
60 og du ble manifestert for Guds herlighet og fellesskap med Gud.
Nå, hvis vi ble brakt inn i manifestasjon for å manifestere Guds herlighet, og slik
bringe oss inn i fellesskap med Faderen, hvordan kan du da være på utsiden av
plantegningen av Guds Ord, og kalle deg selv et manifestert Ord. Du kan ikke
gjøre det.
Så broder Branham fortsetter:
61. Og derfor, like så sikkert som dine gener måtte være i din far, før din
naturlige fødsel, slik måtte dine åndelige gener være i Gud. Fordi du er en
uttrykkelse av egenskapene i Hans tanker, før verdens grunnleggelse. Det
er riktig. Ingen vei utenom det. Det er riktig.
Ja vel, jeg tror ikke at jeg skal gå lenger denne formiddagen, jeg har 10 til 12
sider igjen med notater her. Og fordi det neste som broder Branham nå sier, det
er virkelig en nøkkel til å komme inn i dette bildet av plantegningen. Med andre
ord, manifestasjonen av plantegningen. Jeg vil bare avslutte denne
formiddagen, slik at dere kan smake på tankene om dette som er blitt sagt.
Men vi vil plukke det opp igjen neste uke i 65-1125 Kristi Bruds Usynlige
Forening 33.
La oss bøye våre hoder i bønn.

