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Denne formiddagen vil vi fortsette videre ut fra de tankene som vi tok i forrige
uke fra broder Branhams tale, Avdekking av Gud:
64-0614M Avdekking av Gud 242 Vi i Ham! Så vi som er i Ham, vi er
fremdeles en tildekning for de religiøse og professorene i denne verden.
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 noen raringer”.
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?
243 Så nå, vi er invitert inn i Ham, for å ta del i alt det som Han er. Vi er
invitert inn i Ham, som er skjult for de vantro, ved dekket av menneskelig kjød.
Skjønner? De kjenner til den Herligheten, de leser om Den, Den er i Ordet her,
“Guds Herlighet” og slike ting, men det er bare et ord for dem. For oss, er det
en manifestasjon! Skjønner? Det er ikke mer et ord; det er en virkelighet!
Amen!
244 Gud sa: “La det bli lys”, det var ordet. Men nå er det lys. Det er ikke ordet;
det er lyset. Ser dere hva jeg mener?
245 Nå, det er ikke bare et skrevet Ord for oss, det er en virkelighet. Vi er i
Ham. Nå fryder vi oss. Nå skuer vi Ham. Nå ser vi Ham, Ordet, som
manifesterer Seg Selv.
Og så talte vi i forrige uke om Guds Ord som blir en realitet for oss ved
manifestasjonen av Hans Ord til oss og i oss. Og broder Branham lærte oss at
Gud tolker Sitt Ord ved å få det til å skje.
Vi brukte den største delen av vårt budskap i forrige uke til å vise at realiteten av
Guds Ord er manifestasjonen av det Ordet. Og det er tolkningen av Guds Ord til
oss. Og som dere kanskje har merket dere denne formiddagen, da vi igjen leste
fra paragraf 242 hvor broder Branham sa at vi er invitert inn i Kristus, for å ta del
i alt det som Han er.

Vi så hvordan broder Branham talte om hvordan vi skulle bli det som Gud hadde
ordinert for oss til å bli. Og det må komme i henhold til plantegningen, som er
Guds Ord.
Han sa:
64-0614M Avdekking av Gud 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, da er vi i Kristus. Og hvordan kan jeg være i Kristus, og
fornekte Kristus? Det var Han som sa: “Ikke ett ord skal legges til eller bli tatt
bort.” Hvordan kan du da trekke noe fra eller legge noe til? Ser dere, det viser
deg hva slags dekke som har fått dekket deg bort. Skjønner?
Og slik så vi på plantegningen som utvikler seg, først fra en tanke, så til talte
ord, og deretter til manifestasjon, som bringer tanken inn i en realitet. Og vi så
på den prosessen med at Guds Ord utvikler seg, og den syklusen og de
vendingene som det tar, mens det utvikler seg fra tanke til Word, til
manifestasjon og virkelighet. Og det er hva jeg ønsker å tale om i dag.
Hvis dere husker hva broder Branham sa i talen Mesterverket, han talte om
denne prosessen med Gud som utvirker. Han bruker illustrasjonen av
Michelangelo, og viste hvordan han hadde en tanke i sitt sinn om hvordan
Moses ville se ut. Så han prøvde å finne en marmorstein som hadde alle de
attributter og egenskaper som han trodde ville portrettere Moses. Og så begynte
han å jobbe med den tanken i sitt sinn om hvordan Moses må ha sett ut. Når
hans marmorarbeid da kom frem til den tilstanden at det reflekterte de tankene
som var i hans sinn, da ble han så opprømt at han slo på kneet med hammeren
og sa: "Tal." Og slik er denne skaden som ble påført av hammeren, blitt et evig
tegn på at dette mesterverket av Moses, faktisk var et uttrykk for de tankene
som først var der i hans sinn. Og deretter ble tankene hugget ut i en
marmorstein.
Deretter tok vi dere til Kristi Bruds Usynlige Forening hvor broder Branham sa:
65-1125 Kristi Bruds Usynlige Forening 58. Kristus var det levende Ordet.
Han var alltid Ordet. Han er fortsatt Ordet. Han vil alltid være Ordet.
Dette viser oss at mønsteret for alle sønner aldri kan forandre seg, og derfor,
hvis den førstefødte sønnen var på en bestemt måte, da må alle sønner bli
manifestert på samme måte, ellers var de ikke i Guds plantegning til å begynne
med.

Så vi ser på hvordan Gud utvikler oss for å bringe frem Guds sønner til
manifestasjon. For tross alt, hva godt gjør det for dere og meg å tale om
hvordan Jesus var, hvis ikke vi blir slik som Han var. Og hva godt gjør det for
deg og meg å ønske at vi var slik som William Branham, fordi vi visste at han
var slik som Kristus, hvis det ikke er mulig for oss å tro at det også kan skje for
deg og meg.
Hva godt ville det gjøre å tro at vi skal leve evig, på vår sure og gretne og
ulykkelige måte. Det ville gjøre meg nervøs. Men Gud sa i:
Jeremia 29:11 For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er
fredstanker, og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp.
Og Han sa også i:
Apostlenes gjerninger 17:28 For i Ham er det vi lever og beveger oss og er
til, slik også noen av deres egne diktere har sagt: «For vi er også Hans
avkom.»
29 Siden vi altså er Guds slekt, burde vi ikke tenke at Guddommen er likt
gull eller sølv eller stein, noe som er formet av menneskets kunst og
påfunn.
Med andre ord, hvis vi er avkom fra Ham, da bør vi tenke på Ham angående
hva vi vokser opp til å bli. Og apostelen Paulus sa i:
Galaterne 4:6 Og fordi dere er sønner, har Gud utsendt Sin Sønns Ånd inn i
hjertene deres, som roper: «Abba, Far!»
Og apostelen Johannes fortalte oss i:
1.Johannes 3:1 Se hvilken kjærlighet Faderen har gitt oss, at vi skal kalles
Guds barn! Derfor kjenner ikke verden oss, fordi den ikke har kjent Ham.
2 Elskede, nå er vi Guds barn. Og det er ennå ikke blitt åpenbart hva vi skal bli,
men vi vet at når Han blir åpenbart, skal vi bli lik Ham, for vi skal se Ham
som Han er.
3 Og hver den som har dette håpet til Ham, renser seg selv, likesom Han
(Gud) er ren.
Så vi ser på dette å vokse inn i Faderens skikkelse, akkurat slik som Jesus
vokste mer og mer inn i selve Faderens skikkelse.
Og apostelen Paulus fortalte oss at vi skal vokse inn i Kristus i alle ting, slik vi
leser i:
Efeserne 4:11 Og Han Selv gav noen til å være apostler, noen til profeter, noen
til evangelister, noen til hyrder og lærere,

12 til de helliges fullkommengjøring, til tjenestens arbeid, til oppbyggelse av
Kristi legeme,
13 inntil vi alle når fram til troens og til kunnskapens enhet om Guds Sønn
(Åpenbaringen av Jesus Kristus), til manns modenhet, til det mål av vekst som
rommer Kristi fylde (Inntil vi kommer inn i Kristi karakter.),
14 for at vi ikke lenger skulle være som små barn og bli kastet hit og dit og bli
drevet omkring av enhver lærdoms vind, ved menneskers knep, ved å oppsøke
med list for å fange i villfarelsens kunster.
15 Men ved å tale sannhet i kjærlighet, skal vi vokse inn i Ham i alle ting (inn i
Ham, ikke til Ham, men inn i Ham. hvorfor? Fordi hodet må passe sammen med
legemet. Og Paulus sa om Kristus at det er) Han som er hodet - Kristus.
Hodet for hva da? Han er hodet for Kristi legeme.
16 Av Ham blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen ved den
oppgaven som ethvert ledd har, etter virkningen av den styrke som er gitt hver
del. Dette skaper vekst for hele legemet til sin egen oppbyggelse i kjærlighet.
Broder Branham fortsetter:
65-1125 Kristi Bruds Usynlige Forening 58. Han var bare manifestasjonen
av Guds karakter, for Han var Guds Sønn.
59. Og en hvilken som helst sønn er karakteren 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. Og enhver sønn er manifestasjonen
av Guds karakter. Og hva er Guds karakter? Hans Doxa: Hans meninger,
verdier og bedømmelser. Det er nøyaktig det som broder Branham forteller oss
her i dette avsnittet. Så la oss lese nøye, og du vil se hva jeg mener.
59. Og på samme måte som du var i din fars gener, du var i din fars legeme.
Da han var en ung gutt, var du i ham. Men, han kunne ikke ha fellesskap med
deg, fordi han kjente deg ennå ikke. Men så, gjennom en mors grobunn, ble
du brakt frem til jorden, og du ble til i din fars bilde. Da kunne han ha
fellesskap med deg.
60. Og på samme måte var dere Guds sønner og Guds døtre, før det til og
med var en måne, stjerner, eller et molekyl. Dere var Guds sønner og
døtre, for dere er bare den fysiske manifestasjonen av attributtene som var
i Gud i begynnelsen.
Tilbake til det som broder Branham forteller oss her.
60. For, det er bare én form for Evig Liv, og det var deg, før... Du vet

ingenting om det. Heller ikke visste du det da du var i din jordiske far, men du er
manifestert i Hans bilde. I Guds bilde er du skapt, og du ble manifestert til
Guds ære og for å ha fellesskap med Ham.
Legg merke til at han sa: "Du er manifestert i Hans bilde;" Husk nå at tanken
måtte være der før den kunne bli manifestert. Og den måtte bli uttrykt i form av
et Ord, plantegningen, før den kunne materialisere seg og bli manifestert. Men
når den manifesterer seg, da blir den en realitet av hva det skrevne Ordet talte
om. Og hvilket bilde er vi manifestert inn i? Hans bilde. Guds bilde. Gud som
blir kjød, i ditt og i mitt kjød. Gud som manifesterer Seg Selv. Hvordan? Hvor
da? I deg.
Kristus i dere, håpet om herlighet, håpet om doxa, håpet om hans meninger,
verdier og bedømmelser som blir uttrykt i sønner.
Men det hele begynte tilbake i Guds sinn. Og så skal vi denne formiddagen se
på utviklingen av Guds Ånd og Hans Ord. Fra en tanke til det talte Ordet, til det
manifesterte Ordet og en virkelighet. Fordi det er Guds plan for deg og for meg.
Derfor, for å gjøre det, la oss begynne med å lese fra:
Hebreerne 1:1 Gud, Han som i tidligere tider mange ganger og på mange måter
talte til fedrene i profetene,
King James versjonen oversatte dette til: "ved profetene." Men det greske ordet
er "en", som samsvarer med ordet "i". Gud talte i profetene. Det var Gud. "Så
Sier Herren" betyr "Herren sier så".
2 Han har i disse siste dager talt til oss i Sønnen, som Han har innsatt som
arving til alle ting. Gjennom Ham har Han også skapt hele verden.
Igjen har King James versjonen oversatt dette til "ved Sønnen". Men det samme
ordet, "en", blir brukt. Og det betyr ikke "ved", men "i".
Ordet " en " er en primær preposisjon som betegner (en fast posisjon)(i sted, i
tid) Det er oversatt i Skriften som ordet "i" til, på, og ved.
Altså:
Hebreerne 1:1 Gud, Han som i tidligere tider mange ganger og på mange
måter talte til fedrene i profetene,
2 Han har i disse siste dager talt til oss i Sønnen,
Nå fortsetter vi der hvor vi avsluttet i forrige uke, hvor broder Branham sa:
65-1125 Kristi Bruds Usynlige Forening 67. Og på samme måte var Gud

manifestert i begynnelsen. Og til slutt ble Han gjort kjent som Jehova, Gud,
Faderen. Så ble Han gjort kjent som Gud, Sønnen, i Jesus Kristus. Nå er Han
gjort kjent som Gud, den Hellige Ånd. Den samme Gud, hele tiden, tre
manifestasjoner av den samme Gud.
68. Nå, vi finner i dette, at i enhver generasjon, Gud har porsjonert ut Sitt
Ord fra begynnelsen.
69. Akkurat slik evolusjonen kom. Akkurat slik som det første som Gud
skapte, sannsynligvis, var…La oss si at Han skapte plantelivet, først. Så skapte
Han dyrelivet, etter det. Så skapte Han det menneskelige livet, etter det. På en
måte en slags evolusjon, som stiger høyere.
70. På samme måte har det vært i Gud og Hans Menighet. Rettferdiggjørelse
under Luther. Det trekker Hans Brud ut, nå. Han skaper Sin Brud.
Rettferdiggjørelse under Luther; helliggjørelse under Wesley; og så videre, ser
dere. Han, evolusjonen av Ånden blir gitt mer og mer, fordi Legemet blir
bygget opp, det kommer opp til Hodet, som er Kristus, Kristi Legeme.
Legg merke til at broder Branham kaster ut dette uttrykket om at Gud brakte ned
sin skapelse i en type av en evolusjon, en utvikling. Og jeg ønsker denne
formiddagen å fokusere våre tanker på denne spesifikke tanken fra vår profet.
Vi hopper litt frem i talen, og fortsetter å lese videre fra paragraf 202. Her sa
han:
65-1125 Kristi Bruds Usynlige Forening 202. Malakias 4, Lukas 17:30,
Johannes 14:12, Joel 2:38. De løftene er helt nøyaktig slik som Døperen
Johannes identifiserte seg selv i Skriften.
203. Og slik Jesus identifiserte Seg Selv. Hva sa de? “Bort med en slik
person!” “Johannes er en villmann.” Menigheten var ikke i stand til å ta imot
det. Det er mønsteret. Heller ikke vil menigheten ta imot det i dag.
204. Men, til de Utvalgte, Gud kaller på de Utvalgte. De vil vite det. Han
kaller den dydige Bruden, Ordet, den siste tids Menighet, den utvalgte Fruen til
vår Herre Jesus Kristus, Ordet. Hvis…Jesus er Ordet. Hvor mange tror det? Ja
vel. Da, Bruden er alltid en del av Brudgommen. Så Bruden vil ikke være et
kirkesamfunn. Den må være Ordet, manifestert, for å være Kristi Brud. Han
lovet å gjøre det. Han sa hvordan Han ville gjøre det.
Ja vel, la oss nå hoppe fremover til 240.
240. Martin Luther så Det for sin tid. Wesley så Det for sin tid.
Pinsevennene så Det i sin tid. Nå hva med deg? De gikk inn til å bli et
kirkesamfunn. Her fordømmer Ordet det; forteller dere hva det er meningen at vi
skal ha i dag, og helt nøyaktig Malakias 4, og alle disse andre løftene for

tiden. Hva ser du? Hva ser du på? Amen. Her er vi. De virkelige ekte ørnene
hører. “Mine får kjenner Min Røst. En fremmed vil de ikke følge.”
241. Hvorfor? Det ble lagt inn der ved forutbestemmelse. Du ble
forutbestemt til å være en sønn av Gud. Du var i Gud før verdens
grunnleggelse. Du ble bare manifestert i denne tid til Hans ære og
herlighet. Hvordan kan du gjøre det uten å hedre Hans Ord, og stå sammen
med ethvert Guds Ord? Ja visst. Hvor du er en del av det Ordet, ved
forutbestemmelse. Fordi, se, Gud er Ordet. Tror dere det? Vel, så, hvis…Han
var alltid Ordet.
Nå leser vi fra 244.
244. De burde ha sett Det, de jødene på sin tid, da de så at Det ble manifestert
der foran dem, slik profeten sa Han skulle. Han sa: “Ransak Skriftene; i Dem
tror dere at dere har Evig Liv. Det er De som vitner om Meg. Hvis Jeg ikke
gjør Min Fars gjerninger, så tro Meg ikke. Men om dere ikke kan tro Meg,
tro gjerningene som Jeg har gjort.”
245. De sa: “Våre fedre spiste manna i ødemarken i førti år. Vi vet hvor vi står.”
246. Han sa: “Og de er døde alle sammen”, det betyr: Evig atskilt. Alle sammen
døde. Det var bare tre. To kom ut, av to millioner. Det er én av en million.
247. Vel, en innsprøyting, sædcellene fra hann og til hunn, det er vanligvis bare
ett egg som er forplantningsdyktig. Det er ett egg, og én sædcelle som er
forplantningsdyktig.
65-1125 Kristi Bruds Usynlige Forening 266. Hvis jeg skulle dø i morgen, og
en mann ble min stedfortreder, da kan ikke jeg dø for den synden. En annen tok
min plass.
267. Og Jesus, Ordet, tok min plass. Han ble meg, en synder, for at jeg
kunne bli Ham, Ordet. Amen. La meg forbli tro mot Det, ikke mot menigheten.
Mot Ordet! Amen.
268. Åh, den åndelige foreningen av Kristus og Hans Menighet nå, når kjødet
blir Ordet, og Ordet blir kjød, manifestert, stadfestet. Akkurat det som
Bibelen sa ville skje i denne tiden, det skjer, dag for dag. Ja, det samler
seg opp så raskt der ute, i de ørkenene, og ting som skjer, så jeg kunne
ikke engang holde tritt med det. Vi er nær Jesu Komme, for å bli forenet med
Hans Menighet, hvor Ordet blir Ordet.
Legg merke til at han sa at Ordet blir kjød, og kjødet blir Ordet. Så hva betyr
det? Hør dere søstre, la meg bruke dere til en illustrasjon. Når Bibelen sier at
dere ikke skal klippe håret, vel, da klipper dere ikke håret. Og hva er det? Det er
lydighet mot Ordet, ikke sant? Vel, ved å ikle deg Kristus, Ordet, da lar du håret

ditt vokse ut. Og nå reflekterer du Ordet. Det er på samme måte med slik som
du velger å ha din kledning, og din handlemåte.
Han sa: Ikle dere Guds fulle rustning. Så da tar dere på dere Guds fulle
rustning. Ditt kjød manifesterer nå Hans Ord. Når Bibelen sier til dere hustruer at
dere skal underordne dere under deres ektemenn, og da underordner du deg
under ham. Du blir dermed en uttrykkelse av Ordet. Ditt kjød blir Ordet, uttrykt.
Ektemenn, når Guds Ord sier at du skal elske din hustru på den samme måten
som Kristus elsket menigheten, og du legger ned ditt liv, deg selv, for din hustru,
da blir du en uttrykkelse av Ordet i dine handlinger, og derfor i ditt kjød.
Det er slik vi ikler oss Kristus, for Kristus er Ordet. Det er slik Ordet er blitt vår
kledning. Ikledd Ordet. Og vi blir refleksjonen av Ordet til denne døende
generasjonen.
La oss nå lese litt mer fra:
65-1125 Kristi Bruds Usynlige Forening 268. Ropet fra den Hellige Ånd som
ransaker hjertene!
269. Du står, komplett. Du syndet aldri i det hele tatt. Gud vet ikke om det
engang. Det er i forglemselens hav. Du gjorde det aldri. Du ble anklaget for
det, av anklageren. Men i virkeligheten, fra begynnelsen, var du forutbestemt
til å være en sønn og en datter av Gud. Du står der, vasket. Og din gamle
skilsmissebok er lagt bort, og den er død, absolutt ute av eksistens, til og med i
Guds sinn.
270. Du er den dydige Kristi Brud, vasket i Kristi Blod. En dyrebar, dydig,
syndfri Guds Sønn som står med et rent, ubesmittet Brude-Ord. Han vasket
deg med Vannet av Sitt Eget Blod; som ble kjød og manifestert. Slik at Han kan
ta deg som var forutbestemt i Faderens skjød, før begynnelsen, det samme som
Han var.
Paulus fortalte oss i
Efeserne 5:26 Vi er renset ved vannbadet i Ordet,
og David sa:
Salme 119:9 Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter
Ditt Ord.
Og så ikler vi oss Kristus ved å ikle oss Ordet, som er Kristus.
Galaterne 3:27 For så mange av dere som ble døpt inn i Kristus, har ikledd
dere Kristus.

Romerne 13:14 Men ikle dere Herren Jesus Kristus, og ikke plei kjødet slik at
de onde lystene vekkes.
Igjen fra:
65-1125 Kristi Bruds Usynlige Forening 334. Ikke gå sammen med den
folkemengden som går fremover der borte, min venn, i denne Laodikea
Menighetstidsalderen. Den kan hoppe opp og ned, og danse til musikk, den er
lunken. Jeg sa ikke at den var iskald nå. Bibelen sier: “Den var lunken.” Det er
pinsevennene. “... og vet ikke at den er ussel, ynkelig, blind.” Blind for hva da?
Ordet, for manifestasjonen av Ordet. Og fordi Det ikke kom gjennom deres
organisasjoner, da kan de ikke ta imot Det.
Det er her hvor Legemet skal bli finpusset i dag, slik at hun passer sammen med
Hodet. Og det var hva Paulus mente da han sa at Legemet vokser inn i Kristus.
Så vi ser på utviklingen av Gud i Hans Ord, og Gud i oss.
Nå, tilbake til:
65-1125 Kristi Bruds Usynlige Forening 67. Og på samme måte var Gud
manifestert i begynnelsen. Og til slutt ble Han gjort kjent som Jehova,
Gud, Faderen. Så ble Han gjort kjent som Gud, Sønnen, i Jesus Kristus. Nå
er Han gjort kjent som Gud, den Hellige Ånd. Den samme Gud hele tiden, tre
manifestasjoner av den samme Gud.
68. Nå, vi finner i dette, at i enhver generasjon så har Gud porsjonert ut Sitt
Ord, fra begynnelsen.
69. Akkurat slik evolusjonen kom. Akkurat slik som det første Gud skapte,
sannsynligvis, var…La oss si Han skapte plantelivet, først. Så skapte Han
dyrelivet etter det. Så skapte Han det menneskelige livet etter det. På en måte
en slags evolusjon som stiger høyere.
70. På samme måte har det vært i Gud og Hans Menighet. Rettferdiggjørelse
under Luther. Det trekker Hans Brud ut, nå. Han skaper Sin Brud.
Rettferdiggjørelse under Luther; helliggjørelse under Wesley; og så videre, ser
dere. Han, evolusjonen av Ånden blir gitt mer og mer, fordi Legemet blir bygget
opp, kommer opp til Hodet, som er Kristus, Kristi Legeme.
Nå går vi tilbake til paragraf 58:
58. Nå, husk. Du sier: “Vel, vi tror dette, men vi tror ikke Det.” Hvis du er gift
med Kristus, og Kristus er Guds Ord. I Johannes 1, står det: “I begynnelsen
var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Og det samme Ordet
ble kjød og tok bolig iblant oss.” Kristus var det levende Ordet. Han var alltid

Ordet. Han er fortsatt Ordet. Han vil alltid være Ordet. Han var bare
manifestasjonen av Guds karakter, for Han var Guds Sønn.
59. Og en hvilken som helst sønn er karakteren til sin far. Og på samme
måte som du var i din fars gener, i kroppen 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 da kom
du i din fars bilde, da kunne han ha fellesskap med deg.
60. Og på samme måte var dere Guds sønner og Guds døtre, før det til og
med var en måne, stjerner, eller et molekyl. Dere var Guds sønner og
døtre, for dere er bare den fysiske manifestasjonen av de karakterer som
var i Gud i begynnelsen. For, det er bare én form for Evig Liv, og det var deg,
før... Du vet ingenting om det. Heller ikke visste du det da du var i din jordiske
far, men du er manifestert til…i hans bilde. I Guds bilde er du skapt, og du
ble manifestert for Guds ære og fellesskap med Ham.
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 var et
uttrykk av attributtene i Hans tanker, før verdens grunnleggelse. Riktig. Ingen
vei utenom det. Det er riktig.
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 hellige og ulastelige framfor Ham i kjærlighet.
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.
7 I Ham har vi forløsningen gjennom Hans blod, tilgivelse for overtredelsene,
etter Hans nådes rikdom.
8 Denne nåden gav Han rikelig til oss i all visdom og forstand,
9 etter at Han hadde gjort Sin viljes hemmelighet kjent for oss, etter Sin velvilje,
som Han forut hadde bestemt i Ham,
10 om en husholdning i tidenes fylde, å samle alle under ett hode, i Kristus,
både de som er i himlene, og de som er på jorden.
11 I Ham ble vi også arvinger, vi ble forutbestemt til dette etter Hans bestemte
hensikt, Han som utvirker alle ting etter Sin viljes beslutning,
Broder Branham sa i talen:
61-0317 Abrahams nådespakt 30. Så, da Han steg ned fra himmelen, ikke

ytterligere tre personer som kom ned der for å tale, men de så Guds Ånd som
en due. Det var hva den Ånden var. Ikke den tredje personen som talte. Ikke
tre guder, men tre embeter av den samme Gud. Gud, Faderen, i Ildstøtten;
Gud, Sønnen, i menneskelig kjød; Gud, Den Hellige Ånd, i dere, den
samme Gud. Jesus sa: "Den dagen skal dere vite at Jeg er i Faderen,
Faderen i Meg og Jeg i dere, og dere i meg." Gud, som prøver å komme
tilbake til fellesskap med Sin skapning som Han skapte i Edens hage. Han kan
ikke være ulydig mot Sine egne lover. Mennesket var syndig. Da Han slo seg
ned på Sinai-fjellet, hvis noen rørte ved fjellet... måtte skytes med en pil. Men da
Han ble kjød, kunne vi røre ved Ham. Nå blir Han en del av oss (skjønner?), for
å lede oss og guide oss, ha fellesskap med oss igjen.
Og hvordan får Han oss inn i fellesskap med Seg? Vel, først må vi ha det
samme sinn, ikke sant? Hvor mye fellesskap kan en astrofysiker ha med et
elementært barn. Han ville måtte komme ned på nivået til det det barnet, fordi
det barnet kunne absolutt ikke komme opp til hans nivå.
Og Gud sa i:
Jesaja 55:8 For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine
veier, sier Herren.
9 For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres
veier, og mine tanker høyere enn deres tanker.
10 Ja, likesom regnet og snøen faller ned fra himmelen og ikke vender tilbake
dit, men vanner jorden og får den til å bære og gro, så den gir såkorn til
såmannen og brød til den som eter,
11 slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt
tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil, og ha framgang med alt som jeg
sender det til.
12 For med glede skal dere dra ut, og i fred skal dere føres fram.
Legg merke til at Han sa: "Mitt Ord vil frembringe, og dere skal gjøre det".
Mitt Ord vil erklære det, og dere vil være manifestasjonen av denne
erklæringen.
Jesaja 64:24 Ny Internasjonal Versjon Før de roper vil Jeg svare; mens de
ennå taler, vil Jeg høre.
New Living Translation: Jeg vil svare dem endog før de roper til meg. Mens de
ennå taler om sitt behov, vil Jeg gå i gang og svare på deres bønner!

Broder Branham sa i talen:
63-1124M Hva skal jeg gjøre med Jesus 104. Nå, Den Hellige Ånd er Ordet.
Gud er ikke tre. Han er den samme Gud i tre tidsepoker, tre tjenester. Gud,
Faderen, under loven; Gud, Sønnen, i nåde; og Gud, Den Hellige Ånd (som
dere kaller det), den samme Gud, i tidsepoken for Den Hellige Ånd. Gud,
Faderen var Ordet; Gud Sønnen var Ordet; og Gud Den Hellige Ånd er
Ordet. Skjønner? Det er bare tre tjenester. Etter at du...?... Og Den Hellige Ånd
forsegler deg. Derfor, du er forseglet av Ordet.
105 Nå, sier du: "Vel, jeg er forseglet av ..." Vel, da identifiserer Den Seg Selv.
Skjønner? Den beviser det. Du kan ikke tilhøre et system, og være forseglet
med både systemet og Ordet. Ser dere? For det er i motsetning, den ene er
imot den andre. Du kan ikke gjøre det. Ja vel.
Og han sa i talen:
62-0318E Det talte Ord er den Opprinnelige Sæd 26. Gud, Faderen, Han var
en Gud som levde i Ildstøtten. Han prøvde å dra Israel til Seg. De ville ikke
komme. Gud, Faderen levde i Sønnen, som gjorde Ham til Gud, Sønnen.
Den samme Gud, det uttrykte Guds bilde, Guds sæd manifestert. Og Han
prøvde å dra folket til Seg; de korsfestet Ham. Den Hellige Ånd er den
samme Gud som var der i begynnelsen i Guds Sønn. Og Ånden er nå her i
den neste tjenesten fra Gud i de siste dager. Han lever i menigheten, og
prøver å bringe Ordet (det talte Ordet, slik som Han gjorde i de to forrige
tjenestene) til folket, og de avviser det. Det er den samme tingen. Det er de tre
tjenestene, eller manifestasjonene av den ene Gud i aksjon. Og Gud i sitt
folk i dag, i aksjon, det er Gud i aksjon. Skjønner? Det er Gud i folket.
Og så ser vi på hvordan Guds Ånd utvikler seg, først i Farskap, deretter i
Sønneskap og nå i sønner.
Broder Branham sa i talen:
62-1123 Veien tilbake 61. Gud, den mektige Ildstøtten som fulgte Israels barn,
Gud. Ikke tre guder, én Gud, én Gud. Ikke tre guder, men én Gud i tre tjenester,
kalt Fader, Sønn og Den Hellige Ånd. Gud, Faderen, i en ildstøtte, Gud,
Sønnen, i Sin egen Sønn, Gud Den Hellige Ånd, i dere. Den samme Gud
hele veien, som fornedrer seg, kommer ned, lager Sin vei for å komme inn i
menneskers hjerter. Ja visst.
Derfor sa Jesus i Johannes 17 at Gud har gitt oss sin Doxa, for at vi skal bli ett
med Ham, med Gud i Hans Doxa. Som en mann tenker i sitt hjerte, slik er
han.

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: meninger, verdier og bedømmelser) som Du gav
Meg, har Jeg gitt dem, så de skal være ett, slik som (på samme måten som)
Vi er ett:
23 Jeg i dem og Du i Meg, for at de kan bli gjort fullkomment (ferdiggjort og
fullstendig) til ett, og for at verden kan forstå at Du har utsendt Meg, og at Du
har elsket dem, slik som Du har elsket Meg.
Og broder Branham forklarer dette i talen:
64-1212 Tid For Innhøsting 87. Jesus sa: “At de kan være ett, Far, slik som Du
og Jeg er ett.” Ikke for en eller annen til å være over noe, det vil aldri fungere. At
ett kirkesamfunn 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, 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 kunne samles sammen, og
alle ha en bestemt trosbekjennelse og så videre. Hver gang de gjør det, går de
bare 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.
Legg merke til, i de neste sitatene, hva broder Branham har å si om de rollene
som Gud spilte ut. Fader, i Ildstøtten, Gud, Sønnen, i Sin Sønn og Den Hellige
Ånd, i menigheten. Men det er den samme Gud hele tiden.
Broder Branham sa i talen:
56-0422 Vis oss Faderen og Det vil tilfredsstille oss E-36. Nå, det er mange
ganger at det er blitt sagt at ingen kan noensinne se Gud, Bibelen sa det. Men
den enbårne fra Faderen har erklært Ham. Philip, han var veldig nysgjerrig; han
ønsket å se Faderen. Men Jesus sa: "Så lenge har Jeg vært sammen med deg,
Philip, og du kjenner Meg ikke?" Sa: "Når du ser meg, da ser du min Far." Med
andre ord: Du ser Faderen uttrykke seg selv gjennom Sønnen. Han og
Faderen var ett i den forstand at Hans Far bodde inni Ham. Det var ikke
Han som gjorde gjerningene. Han var en Sønn, Ham selv, den udødelige,
den jomfrufødte, Guds Sønn. Og så, inni Ham bodde Gud, Faderen, og
uttrykte Seg Selv til verden, Sin holdning til folket. Skjønner? Vel, det var slik

Kristus og Gud var ett. 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?'"'
Nå tror jeg at dette neste sitatet vil hjelpe oss til å se dette litt tydeligere, hva det
er han forteller oss.
62-0712 Vi ønsker å se Jesus 42. Det er grunnen til at de ikke kunne tro
Jesus. De forsto ikke hva Han sa. Han sa til dem: "Søk i Skriftene. Det er De
som vitner om Meg. Søk i Skriftene." Han sa til disse lærde prestene, de
skolerte: "Dere gransker i Skriftene. Det er De som vitner om Meg." Med andre
ord: "Jeg manifesterer Skriftene. Jeg får Guds Ord til å bli virkelighet. Søk i
Skriftene." De hadde sine egne idéer om det; men Han hadde den rette
veien. De hadde sitt syn om at Messias sannsynligvis kommer ned de gylne
korridorene og håndhilser på Kaifas, ypperstepresten, hvis han møtte Ham. Men
se hvordan Han kom. Han kom ikke i motsetning til Skriftene. Han kom
nøyaktig slik som Skriften sa. Han sa: "Søk i Skriftene. Det er De som vitner
om Meg. Jeg manifesterer Skriftene. Og hvis jeg ikke manifesterer Dem
ved mine gjerninger, så ikke tro Meg." Åh, for en uttalelse. En mann som
kunne ta Guds skrevne Ord og få det til å skje rett foran dem. Og
fremdeles, gjennom sine tradisjoner, så avviste de Ham. Ikke noe rart, for
bred er den veien som fører til fortapelse. Det stemmer. Trang er den porten, og
smal er den veien som fører til Liv. Kristus står der...
Og han sier i talen:
54-1003E Et Jubelår 30. For Hans Ord, slik vi har sett denne formiddagen, må
bli oppfylt. Det er Guds tanker som blir manifestert gjennom Hans Ord, og
brakt til en realitet. Vi hadde emnet denne formiddagen, hvis det er noen
fremmede her. "I begynnelsen var Ordet, og Ordet var med Gud, og Ordet var
Gud." Nå, Ordet var i begynnelsen. Men før Det var et Ord... Et Ord er en
tanke som er blitt manifestert. Gud måtte tenke det før Han kunne gjøre
det til et Ord. Deretter talte Han Ordet, og Det materialiserte seg. Nå, det er
den samme Ene som sendte Herren Jesus hit ved Sitt talte Ord. Og Det
materialiserte seg, og ble Guds Sønn. Han døde, som en uskyldig for de
skyldige, for å gjenløse oss tilbake til fellesskap med Gud. Slik kunne vi, som en
gang var fremmedgjort fra Gud, nå bringes nær til Gud gjennom ofringen av den
rettferdige Guds Sønns blod. Like så sikkert som at Jesus kom første gangen
som en Gjenløser, så kommer Han den andre gangen som en Brudgom.
Han kommer. Og selv om vi mange ganger tenker: "Vel, åh, det har gått en lang
tid. Og vi har tenkt slik i årevis." Det var det de også tenkte før Han kom første

gangen. Og de er bundet til å tenke det samme ved Hans andre komme. Fordi
Bibelen sa at de ville si: "Det er ingen forskjell, alt forblir slik som når våre fedre
sovnet inn." Men det vil skje i en time som dere ikke tenker. Nå, det er
nødvendig for oss ...
Og fra talen:
65-0919 Tørst 232. Jesus sa i Matteus 5: “Salig er de som hungrer og tørster.”
Det er til og med en velsignelse å ha den tørsten i deg. Har du kommet til et
punkt at hele systemet ditt har blitt så forurenset av menigheters
trosbekjennelser, og små kulter og klaner, og slikt, små kirkelige ordninger,
sosiale ting, som losjemedlemskap og så videre, fra menighet til menighet? Har
djevelen klart å få inn i deg dette forurensede vannet, og slafser du det i deg,
som en gris i et trau? Når du ikke engang vet hva det er å få slukket den
virkelige tørsten etter Gud; det å se Ham, en virkelighet, ved Den Hellige
Ånd som lever i deg, og manifesterer Seg.
64-0122 Se hen mot Jesus 52. Men de gikk glipp av å se og forstå at
akkurat den Gud som hadde lovet Ordet, stadfestet det rett der gjennom
Personen Jesus Kristus. For Han var Lyset for tiden. Han var Lyset som folket
kunne vandre i. Og, bare Guds Ord frembringer Lys. Kun Guds Ord
frembringer Lys.
53. Guds Ord frembringer solskinnet. Guds Ord frembringer jorden. Guds Ord
frembringer luften. Alt er Guds Ord manifestert, alt som har en virkelighet i
seg.
54. Da Han var her, sa Han, “Jeg er Gud, og foruten Meg er det ingen andre.”
Det var noen som så det. La oss ta noen som så det.
Og Paulus sa:
Efeserne 5:13 ...alt det som er manifestert, er lys.
Igjen så sa broder Branham i talen:
62-0704 Vi vil se Jesus 65. Ordet var en tanke. Og en tanke er... Et ord er en
tanke uttrykt. Skjønner? Vel, det var Guds tanker, hva Han var i ferd med å
gjøre. Så uttrykte Han det gjennom Ordet. Og nå, når Den Hellige Ånd får
tak i det Ordet, da får Han det det til å skje. Han manifesterer det, og gjør
det til en realitet, ethvert Guds Ord. Intet skriftsted, alt sammen er blitt gitt ved
inspirasjon, og ethvert Guds Ord er fullkomment og korrekt, og det vil bli oppfylt.
Hvert Ord må bli oppfylt. "Himler og jord vil forgå", sa Jesus, "men Mitt Ord skal
ikke feile." Ethvert Ord må bli oppfylt.

64-0617 Kristus identifisert i alle tidsaldre 21. Og inntil du kommer inn bak
det grevlingskinnet, og inntil du kommer ut av ditt gamle skinn, dine gamle
tanker, dine gamle trosbekjennelser, og kommer inn i Guds Nærvær. Da blir
Ordet en levende virkelighet for deg; da blir du vekket opp til Shekinah
Glory. Da blir Bibelen en ny Bok. Da blir Jesus Kristus den samme i går, i dag
og for evig. Du lever i Hans Nærvær, spiser av skuebrødene som bare blir gitt
til de troende på denne tiden, bare til prester. "Og vi er prester, et kongelig
presteskap, en hellig nasjon, et spesielt folk, som gir åndelige ofre til Gud." Men
du må komme inn, til å være bak forhenget, for å se den avdekkede Gud.
Og Gud er avdekket; det er Hans Ord som er blitt manifestert.
Så når du ser det manifesterte Ordet, da ser du avdekkingen av Gud.
Igjen så sa han i talen:
60-0626 Ufeilbarlige realiteter fra Gud 112. Og da Gud skapte mennesket i
Sitt eget bilde, da satte Han ham på jorden som en liten gud. Jesus erklærte det
da Han sa: "Er det ikke skrevet i deres lover at dere er guder? Og hvis de kalte
dem guder, de som Guds Ord kom til (som var profetene), hvordan kan dere
fordømme Meg når Jeg sier at Jeg er Guds Sønn?" Det er hva Han sa.
Skjønner? De kunne bare ikke forstå det. Skjønner? Men mennesket ble satt
her med et herredømme over jorden. Han hadde alle ting under sin kontroll.
Adam hadde mistet det. Men Jesus beviste at Han hadde gjenopprettet det. Han
stoppet naturen. Han reiste opp de døde. Han gjorde alle ting. "Og jorden
stønner i dag," sier Bibelen, "etter manifestasjonen av Guds sønner", etter at
Gud skal komme inn i sine barn igjen i en virkelighet, for å gjøre de
virkelige tingene. Og det får folket til å trå feil.
Ja, det gjør det sannelig, fordi, hvordan skal du bli manifestert som en sønn uten
at det skjer ved at du gjør de gjerninger som Han gjorde. "De gjerninger som jeg
gjør, skal dere gjøre også." Og de kaller det fanatisme. Jeg kaller det: Ordet
manifestert til å være det samme i går, i dag og for evig. Kristus i deg, håp
om herlighet.
Han sa i talen:
58-0214 Jesus Kristus er den samme E-45. Vi har bilde av Ham her på papir.
Mange av dere har sett det. Vi har ikke tid til å fortelle dere om det. Det er ikke
et bilde av meg, jeg er deres broder. Men det er blitt stilt spørsmål. "Hva var
det?" For meg var det den samme Gud som ledet Israels barn ved en
Ildstøtte. Vi vet alle at det var Logos, denne Paktens Engel, som var
Kristus, og som ledet Israels barn. Kristus erklærte at det var slik. Han sa at

Han var JEG ER, at Han var Ham i den brennende busken. Og Han var Klippen
som var i ødemarken. Den Ildstøtten ble gjort kjød og bodde iblant oss. Og da
Han var her, sa Han: "Jeg kommer fra Gud, og Jeg går tilbake til Gud." Og etter
Hans død, begravelse og oppstandelse, da han viste seg for Paulus på veien til
Damaskus, da var Han igjen den samme Logos i en Ildstøtte, og Han
manifesterte Seg selv. Og husk at Paulus sa: "Hvem er du, Herre?" Lyset var så
sterkt at det gjorde Paulus blind. Men de som sto ved ved siden av ham, kunne
ikke se det. Det var en realitet for den som Gud ville åpenbare det til. Men
de andre, de som sto ved siden av, de visste ingenting om det...
56-0404 Guds ufeilbarlige Ord E-19. Og hvis Han sa at Han var Lammet som
ble slaktet før verdens grunnleggelse, det var nøyaktig i det øyeblikket da Gud
så det i Sin tanke. Og tanken ble skapt av Gud Selv. Og hver gang Gud har
en tanke, da er det en skapelse. Og når Han taler det, da blir det en realitet.
Så ethvert Ord i denne Bibelen er Guds talte kreative tanke. Og hver gang
det Ordet blir satt inn i det rette jordsmonnet, da vil det bli manifestert.
Amen. Da faller all frykt bort, hver skygge trekker seg unna, og vi står forankret.
Ingenting kan ryste dere da. Skjønner? All overtro og opp-og-nedturer er gått
bort da. Vi er rett på Ordet. Gud kan ikke gjøre noe annet enn å hedre det
Ordet. Han er nødt til å holde Sitt Ord, for Det er Ham. Ordet er Gud. Bibelen
sa at det var. Og det er Guds evige, uforanderlige Ord. Og når vi vet hvor
fullkommen Han er, hvordan kunne Han handle på denne måten i denne
krisen her, og så snu rundt og fornekte den handlingen, for deretter å
handle på en helt annen måte når den samme krisen skjer igjen.
Broder Branham sa i talen:
62-0704 Vi vil gjerne se Jesus 62. Vel, Jesus fant den samme tingen da Han
kom til jorden. Han fant fariseerne, saddukeerne, og de forskjellige ordninger,
organisasjoner og trosbekjennelser som var på den tiden. Hva sa Han til dem?
"Ved deres tradisjoner har dere gjort Guds Ord virkningsløst." Ser dere? Jeg tror
at det å søke Gud gjennom en trosbekjennelse eller gjennom et trossamfunn,
det eneste som det gjør, det får det til å bli så uklart satt opp. Og så finner du
ut at det kommer rett tilbake og fornekter Ordet. Det kommer rett tilbake og gjør
Guds Ord virkningsløst. For eksempel: Du prøver å finne Gud ved å si frem
den Apostoliske Trosbekjennelsen. Og så kommer du tilbake for å finne at
Markus 16 er blitt gjort til en virkelighet for deg: Disse tegn skal følge dem
som tror. Nå, de vil fortelle deg ganske raskt: "Vel, miraklenes dager er forbi."
Så hva gjør det da? Det tar Guds Ord og gjør dem virkningsløse (Skjønner?);
Ordet har ikke noen effekt, Guds bud. Hans bud er: "Gå ut i hele verden og

forkynn Evangeliet til enhver skapning." Nå, Evangeliet kom ikke bare ved
Ord, men gjennom manifestasjon av Ordet, en demonstrasjon av Den
Hellige Ånd som levendegjør Ordet. Se, det er Ånden som tar tak i Ordet.
Jeg tror at det er derfor mine misjonsreiser har vært så effektive. Fordi jeg går
for å undervise, og Gud går for å demonstrere, og hvilket team vi utgjør. Og det
gjør at Ordet blir en virkelighet.
55-0410M Bevis på Hans Oppstandelse 104. "En kvinne kom en gang opp til
Ham ved brønnen, Han sa: "Gi Meg å drikke." Hun sa: "Nå, det er ikke vanlig
skikk at dere jøder spør en samaritaner på en slik måte." Hun sa: "Vi har
ingenting med hverandre å gjøre." Han sa: "Men hvis du visste hvem som talte
med deg, da ville du be Meg om å få drikke." "Åh", sa hun, "hvordan kan det
skje?" Og Han sa: "Gå og hent mannen din." Hun sa: "Jeg har ingen mann."
Han sa: "Det stemmer. Du har hatt fem." Og Han sa: "Den du bor sammen med
nå, er ikke din mann." Hun sa: "Jeg ser at Du er en profet." Hun sa: "Nå, jeg vet
at dette skal være tegnet til Messias." Hun sa: "Jeg vet at når Messias kommer,
da vil Han fortelle oss disse tingene. Men hvem er Du? "Han sa: "Jeg er Ham,
Han som taler til deg." Der har dere det. Hva var det? Et tegn på Messias.
Amen. Merk dere det. Og der inne misforsto de det. De forsto ikke hva det
betydde. Det blindet øynene deres. Hans mirakler og ting blindet øynene
deres. Og slik er det også i dag. De samme tingene vil blinde øynene til det
kjødelige sinn, fordi det ikke kan forstå de tingene som er av Gud. De er
imot Gud. De er en Guds fiende. Det menneskelige sinn er en fiende av Gud.
Du er nødt til å komme deg ut av ditt eget menneskelige sinn, og bli født
på ny av Den Hellige Ånd. Du må få Guds sinn inn i deg. Da kan du tro på
disse tingene. Da blir det en realitet. Amen.
Broder Branham sa i talen:
55-0109M Melkisedek, den Store Prinsen E-27. For et fantastisk løfte! To
uforanderlige ting: Gud kan ikke lyve, og fremdeles være Gud. Nå, hvis Gud
har gitt et løfte her i Sin Bibel... Vi tror at Bibelen er Guds ufeilbarlige Ord. Og
hvis Gud har gitt et løfte i denne Bibelen, da har vi denne trøsten å vite
dette, at det er umulig for Gud å lyve. Derfor, når vi ser at Han lovet det i
Bibelen, da tror vi det med sjel, kropp og ånd. Det er umulig for Ham å lyve. Nå,
hvis det finnes noen feil, da er den i oss, ikke i Gud. For Gud er forpliktet til
Sitt Ord, fordi Han har avlagt ed ved Sitt Ord. Åh, du store. Jeg er sikker på at
når vi får se det i det lyset, da begynner ting å forme seg og samle seg på en
annen måte enn hva det pleide å være. Helbredelse av kroppen blir ikke bare
et oppspinn, det blir en realitet. Dåpen i Den Hellige Ånd blir ikke lenger en

følelsesmessig ting som man jobber seg opp til. Det blir en realitet av
Herren Jesu Kristi iboende nærvær, til å forandre livet.
Broder Branham sa i talen:
62-0311 Det Største Slaget Som Noen Gang Er Blitt Utkjempet 91. Det må
bli akseptert i sinnet, deretter blir Det trodd i hjertet. Da blir Guds Ord en
virkelighet, da blir alle sjelens og kroppens sanser bare renset ut med den
Hellige Ånd. Da er din sans av Gud, din samvittighet av Gud, alt som er
gudelig, flyter gjennom deg. Det finnes ingen tvil noe sted. Det er ingenting
som kan reise seg.
92. Det er ikke noe som kan komme opp i hukommelsen, og si: “Vel, jeg husker
fru Jones prøvde å stole på Gud, og fru Så-og-så. Fru Doe prøvde å stole på
Gud for helbredelse, en gang, og hun mislyktes.” Ser dere?
93. Men hvis den kanalen har blitt klargjort og blitt renset, og blitt fylt på
innsiden med den Hellige Ånd, at det ikke engang kommer opp i
hukommelsen, samme hva med fru Jones og hva hun gjorde. Det er du og
Gud, sammen, og ingen andre enn dere to. Der har du det. Der er din kamp.
Drep ham ved begynnelsen. Bråstopp ham. Det er ikke hvor lenge du kan få
krigen til å vare. Det er: Stopp den med én gang!
55-0606 Vannet som Adskiller E-29 Så det er hva som er i veien med folk i
dag. De kommer til menigheten, til vannet som adskiller (Det er greit.), hører
Ordet (Det er veldig bra.). De blir adskilt fra sin synd; men de går ut derfra med
en intellektuell tro. Det er grunnen til at de ikke kan tro. Det er grunnen til at
de går ut igjen og synder slik de gjør, grunnen til at de ikke kan avholde seg fra
synd fra den ene vekkelsen til den andre. Hvis du ville la denne intellektuelle
troen bevege seg ned gjennom hjernen og inn i ditt hjerte. Da blir det til en
realitet med en ny fødsel. Da blir den værende der, forankret for alltid. Gud
forseglet deg inn ved Den Hellige Ånd, og det avgjør det for alltid.
55-0410M Bevis på Hans Oppstandelse 104 Menneskets sinn er en fiende til
Gud. Du må komme deg ut av ditt eget menneskesinn. Du må bli født på ny
av Den Hellige Ånd, og få Guds sinn inn i deg. Da kan du tro på de tingene.
Da blir det en realitet. Amen.
54-1231 Evig liv 45. Jeg tror at det faktisk var en Ildstøtte som ledet Israels
barn (Tror ikke dere det?), nettopp, en ildstøtte. Skjønner? Og jeg tror faktisk at
det Lyset kom inn i fengselet, der hvor Peter var plassert. Tror ikke dere på det
vitnesbyrdet? Jeg tror det av hele mitt hjerte, bare enda mer enn jeg tror at mitt
navn er William Branham. Jeg tror det. Skjønner? Jeg tror den historien. Men

likevel så har vi et mer nøyaktig og grunnleggende bevis på det enn det. Vi har
det. Vi har et mer nøyaktig og grunnleggende bevis. Vel, jeg tror det ved tro. Og
hva om Herrens Engel sto og sirklet rett her nå, og hvert eneste øye ville bli
visualisert for å se Den. Det ville vært ganske bra. Men å se på et bilde av Den,
det er et langt større bevis enn om du skulle se på Den med dine øyne.
Skjønner? Ikke sant? Fordi, du kunne ha en optisk illusjon. Men det kameraet vil
ikke fotografere en optisk illusjon. Det vil ikke gjøre det, fordi det er et kamera.
Og det vil ta det nøyaktige bildet. Den var nødt til å være der for å treffe linsen.
Skjønner? Du kan ha optiske illusjoner, og ting som ser ut som det er der,
når det ikke er der. Skjønner? Men når bildet som... Og det kunne være
psykologi. Du kan si: "Ser du det der?" Og du bare fortsetter å si: "Ja, jeg tror
det." Og du tror det så mye at du tror du ser det, når du ikke gjør det.
Skjønner? Det stemmer. Men det er psykologi. Men du... Det har bare fått
deg så mentalt presset imot det, til du bare forestiller deg det. Og den
forestillingen er så stor, helt til det blir en realitet. Du kan bare forestille
deg at noen hater deg, én gang. Men de hater deg ikke. Men du forestiller
deg at de gjør det. Og du bare fortsetter å tenke: "De liker meg ikke." Og
før du vet ordet av det, vil du bare holde deg unna den personen, selv om
vedkommende ikke har gjort noen ting mot deg. Og etter en stund blir det
en så stor realitet for deg, til du faktisk vil tro at den personen ikke liker
deg. Og du vil kanskje skjelle vedkommende ut, eller si noe nedsettende om
personen, for eksempel til din kone, eller din mann, eller en nabo, eller noe sånt,
men, personen er egentlig helt uskyldig. Det er fordi at du bare forestiller
deg at det er slik. Så nå er det blitt en realitet for deg. Se dere hva jeg
mener? Men faktisk, når et bilde er tatt, da var motivet nødt til å være der.
Og hvis brødrene hadde fortalt meg at de så den horisontale regnbuen over
menighetslokalet, da kunne jeg tenke at kanskje deres sinn spilte dem et puss.
Men da jeg så bildene, og så videoen, og hørte vitnesbyrdet til nesten hundre
mennesker, da visste jeg at det måtte være sant. Og det er ingen grunn for meg
til ikke å tro at det er sant, hvis jeg tror at Han er Gud, og Han forandrer seg
ikke. Og Han gjør ikke forskjell på folk.
Broder Branham sa i talen:
64-0719E Å Gå utenfor Leiren 74 ...for Han bor bare i Sitt Ord for å bekrefte
Det. Bibelen sa at "Han våker over Sitt Ord for å stadfeste det".
Og igjen fra talen:
64-0618 Guds nærvær som ikke er gjenkjent 1. ...arbeider for denne ene
hensikt, for dere til å gjenkjenne Jesu Kristi nærvær. Skjønner? Hvis Han er

til stede, så, da er alt avgjort. Han talte Ordet. Han er her for å stadfeste
Det. Han beviser at Han vil stadfeste Det. "Han er nøyaktig den samme i går, i
dag, og for evig."
Broder Branham sier også det samme i talen:
62-0318M Det talte Ord er den Originale Sæd 168. "Se, det talte Ordet ... Så
vi er Guds Ord som er blitt manifestert. Det er slik Gud ønsker Sin menighet:
Å få manifestere Seg Selv. Hvordan kan Han manifestere Seg Selv hvis
ikke Hans Egen Sæd er i den personen?
Her stiller broder Branham et viktig spørsmål. Han sier:
"Hvordan kan du bruke dine egne tanker, og så skulle Gud manifestere Seg
gjennom deg? Hvordan kan du ta din egen tro og si: "Vel, min pastor lærer ...
Min trosbekjennelse sier at dette... miraklenes dager ..." Hvordan skal du kunne
gjøre det, og deretter være en manifestert Guds sønn? Hvordan skal du kunne
gjøre det?
Og så slår broder Branham fast deres vantro, og sier:
169 Jesu død var ikke noe for deg. "Åh, jeg aksepterer Ham som min Frelser."
Det gjør du ikke. Du sier at du gjør det, men du gjør ikke det. Dine
gjerninger beviser hva du er. Jesus sa det samme. "Hvis dere tror at jeg er
uekte født ..." De sa: "Vi er Abrahams barn og trenger ingen til å lære oss." Sa:
"Hvis dere var Abrahams barn, ville dere kjenne meg." Skjønner? Sa: "Hvem
kan fordømmer meg for synd (vantro)? Vis meg én ting som Gud lovet fra Meg,
som ikke er oppfylt. Vis meg én ting som Faderen lovet, og som Jeg ikke har
oppfylt. (Synd er vantro.) La oss se deg gjøre det da. Det avvæpnet dem.
Skjønner? Ja visst. Sa: "Hvem vil anklage meg? Hvem kan fordømme meg for
synd (vantro)?" Skjønner? "Hvis Jeg ikke tror, hvorfor gjør da Faderen det som
Han gjør, gjennom meg - hvert Ord som Han lovet? La meg se hvor dere fikk
det i deres gjerninger."
Og igjen fra:
62-0318M Det talte Ord er den Originale Sæd 175. "De gjerningene som
Jesus gjorde. Hvis en mann har Guds Sæd i seg, sammen med Guds Ånd til
å vanne den Sæden, og med de samme gjerningene som Jesus gjorde,
som ble manifestert i Jesus. Han er den originale Guds Sæd. Hans død
bringer deg tilbake til den originale Guds Sæd. Og hvis den samme Ånd som
var i Ham, er i deg, da vil de samme gjerningene bli manifestert. Tror dere
ikke det? Ja vel, la oss slå opp i Johannes 14:12. Du sier: "Jeg er en troende,
broder Branham. Jeg er virkelig en troende." Greit, jeg skal se om Jesus
ville kalle deg en troende, se om Guds Ord vil kaller deg en... Sannelig,

sannelig,... (så absolutt, så absolutt)... sier Jeg dere: Den som tror på meg, de
gjerninger som Jeg gjør, skal han også gjøre; og større gjerninger enn disse
skal han gjøre; fordi jeg går til Faderen.
62-0318M Det talte Ord er den Originale Sæd 177. Hva er det? Den samme
sæden. Kan ikke beholde... Hvordan kan du plante hvete her og hvete her og si:
"Jeg skal få agurker her og hvete her?" Du kan ikke gjøre det. Den eneste
måten du kan få agurker på, er å plante agurker. Hvis du lager en krysning av
det, da vil det ikke være en agurk. Det vil være en hykler. Stemmer det? Det vil
være en hykler, venner. Du er nødt til å si det. Det er ikke blitt til noen av delene.
Det er ikke en agurk, eller hva enn du avlet den med. Det er en krysning. Og det
er et dårlig produkt. Og den er død i seg selv, og den kan ikke avle seg tilbake
igjen. Den er død rett der, den vil ikke gå noe videre. Det avslutter det; det er det
hele. Men hvis du vil ha en agurk, start med en agurk. Hvis du vil ha en
menighet, start med Guds Ord. Hvis du vil ha et Guds Liv, start med Guds
Ord. Aksepter Guds Ord i sin fylde, ethvert mål av Det. Og så er det... Og
hvis det er Guds fylde i deg, da vil det regnet som faller, produsere
nøyaktig det som er i din hage. Skjønner? Så nå, hvor hen skal ditt Senregn
komme opp? Dere ser hvor det bærer hen etter en stund, gjør dere ikke? Går
over sammen med de ville gresskarene som Elias hadde, og tenkte at de var
gresskar. Eller denne skolen av profeter der oppe, et trossamfunn som de
hadde: samlet sammen noen ville gresskar og trodde at det var erter. Åh, vel.
Og vi avslutter med:
62-0318M Det talte Ord er den Originale Sæd 180. Så de gjerningene som
vil bli manifestert i Ham, er de samme, for det er den samme Sæden, det
samme Guds Ord. Guds Sønn var Hans eksempel-Sæd. Og hva Hans Liv
var blitt, da Ånden ble øst over ham, etter Hans dåp, og Den Hellige Ånd kom
over ham. Selve det Livet som Han produserte, den samme Ånden, Den
Hellige Ånd som vanner og bringer frem den samme type av et Liv. Og det
gjør det samme som Han gjorde; hvis det er den samme Sæden. Sæden
fra Guds Sønn vil bringe frem en Sæd av Guds Sønn. Vel, skam dere
kvinner med kortklippet hår. Skam dere predikanter som fornekter denne
sannheten. De sier: "Det er helt greit; håret har ingenting med det å gjøre." Men
Gud sa at det hadde det.
La oss bøye våre hjerter i bønn

