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64-0614M Avdekking of God 249. Vi er på innsiden av Kristus. Nå, som da,
(med andre ord, det som var i Alfa, det har gjentatt seg i Omega.) Nå, som da,
alle sanne troende ser Ham, Løftesordet for denne tiden, åpent
manifestert.
Og legg så merke til hva broder Branham sier om det som han nettopp sa. Det
er et stort ord om dere kan få tak i det. Skjønner? Skjønner? Og så gjentar han
de ordene igjen, og han legger til noe i tillegg.
Alle sanne troende som er i Ordet, ser Gud utildekket. Forhenget er revnet,
(med andre ord så sier han at dette er hva avdekkingen av Gud handler om.)
Og Gud står åpenlyst foran deg, manifestert.
Altså, hvis Gud står åpenlyst foran deg, da betyr det at Gud er blitt avdekket
foran deg. Med andre ord så taler han om at Avdekkingen av Gud er her nå.
Og det at Han står foran deg, det betyr at Han er i ditt nærvær.
64-0614M Avdekking of God 249. Ser dere? Gud åpenlyst manifestert.
250 For å kunne oppnå dette, da må vårt gamle denominelle
tradisjonsforheng bli revet i stykker igjen. For å virkelig kunne se hva Det
er, da må du komme ut fra den tingen. Skjønner? Du vil aldri klare det; de vil
stadig trekke for det forhenget for deg, hver gang: “Åh, det er ingenting ved Det.”
Men her er Det skrevet, og her er Det manifestert, ser dere. Skjønner?
Så det som broder Branham bokstavelig talt sier, er at hvis du har kommet til
dette Budskapet, og du fremdeles holder fast ved noen av dine tidligere tanker,
de som du ble lært i et kirkesamfunn, da må du gi slipp på hver eneste bit av
det. Ellers vil du aldri helt klart kunne se Hans avdekkede nærvær iblant oss i
denne tiden.
Jeg har møtt altfor mange forkynnere på mine reiser rundt om i verden, som
hevder at de tror Budskapet. Men det virker mer som at de forkynner
pinsevennenes budskap, eller et karismatisk budskap, eller et baptistbudskap.
Mer enn at de forkynner dette Ropet i Endetiden, hvor Gud Selv har kommet
ned med Rop.

Nå, jeg vet at jeg har kommet med denne uttalelsen om at jeg ikke tror at 10%
av de som hevder å følge William Branham, at de ikke en gang er kristne. Du
kan si at det ikke er en veldig hyggelig å si. Men jeg har også sagt at det å være
en kristen, er å være Kristus-lik. Det betyr at du er blitt likedannet med Hans
bilde. Og siden det er mer enn 2,5 millioner mennesker som hevder å tro
Budskapet, da vil det bety at hvis du har 10%, det vil da utgjøre 250.000
mennesker.
Vel, da broder Branham ble spurt av broder Joe Riley Sr. om hvor mange som
ville være i bortrykkelsen, da svarte broder Branham: "Det er to tanker om det.
Noen mener rundt 500, og de andre mener rundt 5000." Han sa at "jeg lener
meg mot de som tror at det blir 500".
Nå, Peter fortalte oss veldig klart at i Noahs dager, da ble 8 sjeler frelst. Og det
betyr at det absolutt ikke vil være 250 000.
Vel, jeg kan ikke fortelle dere hvem disse menneskene vil være. Selv Guds
profet sa at han ikke kunne fortelle dere hvem de var. Han sa: "Bare vær sikker
på at du er der".
Jesus selv sa i:
Matteus 7:14 For trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og det
er få som finner den.
Vel, det gir ikke oss en lisens til å sette inn eller ut folk. Men det får oss til leve
våre liv på en slik måte at vi er veldig bevisst på Hans Nærvær, og på vår
oppførsel i Hans Nærvær. Det burde faktisk gjøre deg veldig oppmerksom på
alle de tanker som du har, da du vet at Han kjenner hjertet. Og Han kjenner
enhver tanke som du tenker. Så det burde få deg til å vandre respektfullt og
være veldig forsiktig.
Faktisk sa apostelen Paulus i:
Filipperne 4:6 Vær ikke bekymret for noen ting, (og på gresk blir det sagt på
denne måten: Slutt å bekymre dere for noe som helst, det betyr at vi ikke skal
la noen, ingen personer, ingen menn, ingen kvinner, ingen som helst og
ingen ting skal få deg til å bekymre deg)
men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i bønn og
påkallelse med takksigelse.
7 Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres
tanker i Kristus Jesus.

The Voice Bible leser det på denne måten:
Filipperne 4:6 Ikke vær engstelig for ting; i stedet skal dere be. Be om alle
ting. Han lengter etter å høre dine bønnebegjær. Så tal med Gud om dine
behov, og vær takknemlig for det som er gitt.
7 Og vit at Guds fred (en fred som er utenfor all vår menneskelige forståelse) vil
holde vakt over deres hjerter og sinn, i Jesus, den Salvede.
The Message Bible sier det slik:
Filipperne 4:6-7 Ikke bli opprørt eller bekymret. I stedet for å bekymre dere,
heller be. La begjæringer og lovprisninger forme dine bekymringer til bønner, og
la Gud få vite om dine bekymringer. Før du vet ordet av det, har du en følelse av
Guds helhet. Alle ting kommer sammen for det gode, det vil komme og slå deg
til ro. Det er fantastisk hva som skjer når Kristus skyver bort bekymring fra å ha
fokus i ditt liv.
En ung broder fra Brasil har vært i kontakt med meg ganske mange ganger
gjennom årene. Og den siste tiden har han gått gjennom en hard tid på jobben,
fordi en bestemt person er ute etter ham. Og personen vet at han er kristen, så
han gir ham vanskeligheter på veien. Og slik har denne broderen mistet sin
glede. Og han spurte meg om hvordan han kan få tilbake gleden.
Apostelen Paulus sa i:
Filipperne 1:4 Idet jeg alltid, i all min bønn, ber for dere alle med glede.
Hvorfor be med glede? Fordi vi vet at Gud ikke vil holde tilbake noen ting av det
gode fra dem som elsker Ham.
Salme 84:12 For Gud Herren er sol og skjold, Herren gir nåde og herlighet.
Han nekter ikke dem noe godt som vandrer i uskyld.
Jeg sa til broderen at vår glede kommer av å vite at vi er i Guds nærvær, fordi
apostelen Paulus fortalte oss i:
1.Tessalonikerne 2:19 For hva er vårt håp, vår glede eller krans av ros? Eller
er ikke også dere, framfor Herren Jesus Kristus, i Hans Parousia?
Og jeg ba ham om å lese Ordet enda mer. Og jo mer du leser Det, jo mer vil du
bli fylt av glede. Og fokuser på Guds nåde. Og da kan du ikke unngå å være
fornøyd og være full av glede, når du vet at Gud ikke engang ser på din synd
imot deg. Det er alt sammen blitt kastet inn i glemselens hav.

Og grunnen til at Paulus sa at i Hans nærvær er det fylde av glede, det er
fordi at når Hans Parousia kommer, da vil vi være i Hans nærvær kontinuerlig,
helt til den samme Hellige Ånd som har kommet ned med et rop, Han vil også ta
oss ut herfra sammen med Seg Selv. Det burde lette deg for all angst og frykt.
Og husk at hver gang Gud sendte sin Engel, da var de første ordene hans:
"Frykt ikke, for jeg er kommet fra Guds Nærvær."
Vi blir fortalt av apostelen Peter i
1.Peter 1:2 de som er utvalgt etter Gud Faders forutviten, i Åndens
helliggjørelse, til lydighet og renselse med Jesu Kristi blod: Nåde være med
dere og fred i rikelig mål!
3 Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Far, Han som etter sin rike miskunn
har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde,
4 til en arv som er uforgjengelig, uten flekker og uvisnelig, som er oppbevart i
himmelen for dere,
5 dere som i Guds kraft (det er Hans Evangelium, for Kristi Evangelium er
Guds kraft til frelse) blir bevoktet gjennom troen (gjennom åpenbaring), til den
frelse som er ferdig til å bli åpenbart (avdekket) i den siste tid.
Og husk at dette burde gi deg stor glede fordi broder Branham sa: "Alle sanne
troende ser Ham, løftesordet for denne dagen åpenlyst manifestert."
Og det er grunnen til at Peter fortsetter:
1.Peter 1:6 Over dette (Over hva da? Over at Han er her og åpenbarer Seg
Selv, og derfor) jubler dere, selv om dere nå, en liten stund, om så skal være,
opplever sorg ved mange forskjellige prøvelser,
7 for at den prøvede ekthet i deres tro - som er mye mer dyrebar enn gull som
forgår, selv om det lutres ved ild - må bli funnet til lov, pris og ære ved Jesu
Kristi åpenbarelse.
8 Selv om dere ikke har sett Ham, elsker dere Ham. Selv om dere nå ikke ser
Ham, tror dere likevel på Ham. Dere fryder dere med en usigelig glede full av
herlighet,
Igjen ser vi i Apostlenes gjerninger at det å være i Hans Nærvær, gir oss glede.
Apostlenes gjerninger 2:28 Du har gjort livets veier kjent for Meg. Du skal
fylle Meg med glede for Ditt åsyn (i Ditt Nærvær).
Vi ser også i:
Judas 1:24 Men Han som har kraft til å bevare dere fra å snuble og til å
framstille dere ulastelige framfor Sin herlighet med umåtelig glede.

Så Han som virker i dere til både å ville og å gjøre, Han er her for å bevare dere
fra å snuble, og for å gjøre dere ulastelige gjennom Hans blod, og bringe dere
inn i Hans nærvær ved sin doxa (Hans meninger, verdier og bedømmelser), og
gi dere umåtelig stor glede.
Og la oss innse det, stimulering av åpenbaring gir glede. Jeg får utallige epostmeldinger fra brødre over hele verden som er så begeistret for det
Evangeliet som vi forkynner, om Hans Nærvær, og vår rolle som sønner til å bli
likedannet med Hans bilde. Og likevel, når de vitner, da blir de kritisert, gjort narr
av, og kastet ut av menighetene og fellesskapene. Og du kan fundere på,
hvorfor fortsetter de å presse på videre inn i Kristi lære? Fordi hver gang de
leser eller hører en tale, eller følger møtene på nettet, da får de så mye glede fra
den åpenbaringen av Jesus Kristus som vi forkynner, at de er villige til å finne
seg i all den sorgen, for å leve i den gleden som kommer fra stimuleringen av
åpenbaringen. De er vel vitende om at Han er her, og at Han ikke vil forlate oss
uten å ta oss med Seg.
Det er grunnen til at jeg fortsetter videre, selv om kroppen min noen dager gjør
så vondt, at jeg føler jeg smuldrer bort fra innsiden og ut. Det var grunnen til at
broder Collins var en pastor helt til han var 92 år. Og plutselig var kroppen hans
uttømt, og Gud tok ham hjem.
Det var grunnen til at broder Vayle fortsatte å tale denne åpenbaringen, helt til
kroppen hans var så oppspist av kreft at Gud måtte ta ham hjem, 97 år gammel.
Vår glede kommer fra Herrens nærvær, og fra stimuleringen av Hans
åpenbaring av Seg Selv.
Og det er slik at vi blir lik Kristus. Paulus sa i:
Hebreerne 12:2 mens vi ser på Jesus, troens (åpenbaringens)
opphavsmann og fullender. På grunn av den gleden som var lagt foran
Ham, utholdt Han korset, aktet ikke på skammen og har nå satt seg ved
høyre side av Guds trone.
(Det var Hans glede. Og Han utholdt alle ting, for å få sitte i Guds Nærvær.)
For i Guds nærvær er gledens fylde.
Det er grunnen til at Johannes forkynte og skrev til han var 94 år gammel, før
Gud tok ham hjem.
1.Johannes 1:4 Og dette skriver vi til dere, for at deres glede kan være
fullkommen.

Jesus sa også det samme i Johannes 15, at de tingene som Han taler, vil gi
oss stor glede. Vi leser fra vers 8.
Johannes 15:8 I dette er Min Far herliggjort, at dere bærer mye frukt. Og dere
skal være Mine disipler.
9 Slik som Faderen har elsket Meg, på samme måten har også Jeg elsket dere.
Bli i Min kjærlighet!
10 Hvis dere holder Mine bud, blir dere i Min kjærlighet, på samme måte som
Jeg har holdt Min Fars bud og blir i Hans kjærlighet.
11 Dette har Jeg talt til dere for at Min glede skal bli i dere, og for at deres
glede skal bli fullkommen.
12 Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere.
13 Ingen har større kjærlighet enn dette, at han gir sitt liv for sine venner.
14 Dere er Mine venner, hvis dere gjør alt det som Jeg befaler dere.
15 Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for en tjener vet ikke hva hans herre gjør.
Dere har Jeg kalt venner, for alt det Jeg har hørt av Min Far, har Jeg gjort kjent
for dere.
16 Dere har ikke utvalgt Meg, men Jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut
og bære frukt. Og deres frukt skal vare, slik at alt det dere ber Faderen om i Mitt
navn, skal Han gi dere.
17 Dette befaler Jeg dere, for at dere skal elske hverandre.
Og likevel så fortalte Peter oss at vi ville få del i Kristi lidelse, men i stedet for å
bringe oss sorg, ville det gi oss hans glede.
1.Peter 4:13 Men gled dere i samme grad som dere har del i Kristi lidelser,
slik at dere også kan glede dere med overstrømmende glede når Hans
herlighet blir åpenbart (Hans doxa blir åpent manifestert).
Jakob 1:2 Mine brødre, regn alt bare som glede når dere blir utsatt for
forskjellige prøvelser, (hvorfor?)
3 for dere vet dette at når troens (åpenbaringens) ekthet blir prøvet, virker det
tålmodighet.
4 Men tålmodigheten må vise seg i moden gjerning, for at dere selv kan være
modne (teleios, en fullvoksen sønn) og helstøpte og ikke mangle noen ting.
Og hvorfor det? For når du er teleios, da er du klar for adopsjon /sønnekår.
Faktisk så er glede en av fruktene fra Hans Ånd, slik Paulus lærer oss i:
Galaterne 5:22 Men Åndens frukt er: kjærlighet, glede, fred, langmodighet,
vennlighet, godhet, tro,

Og Paulus uttrykte seg som en forelder for oss da han sa at det gir meg stor
glede å se i dere også, denne gleden som vi har i Kristus.
2.Korinterne 2:3 Og jeg skrev nettopp dette til dere, for at jeg ikke, når jeg kom,
skulle ha sorg av dem som jeg burde ha glede av. For jeg har den tillit til dere
alle at min glede også er den glede dere alle har.
Romerne 15:13 Men håpets Gud skal fylle dere med all glede og fred i troen,
så dere kan ha overflod i håpet, i Den Hellige Ånds kraft.
Romerne 14:17 For Guds kongerike er ikke mat og drikke, men rettferdighet
og fred og glede i Den Hellige Ånd.
Og hva bringer oss fred og glede? Den rette forstanden som Han har gitt oss
ved åpenbaring om Ham.
Faktisk så kan du ikke bli fylt med Den Hellige Ånd uten at Den også fyller deg
med Hans glede .
Apostlenes gjerninger 13:52 Og disiplene ble fylt av glede og Den Hellige
Ånd.
Jeg har aldri sett en person som er fylt med Den Hellige Ånd, og går rundt og
hele tiden surmuler og alltid klager. Å klage viser at du ikke har seier i Kristus.
Men alt du har, er tvil. Men som broder Bosworth sa: "Du må tvile på din tvil,"
og bekjenne det som Han sa. Og da kan du ikke hjelpe for at du blir fylt av Hans
glede, fordi Hans Nærvær er vår kilde til glede. Så hvis du har Hans Ånd i deg,
da bryr du deg ikke om hvor syk du er, du er fremdeles glad for å tilhøre Ham.
Og det var hva Jesus sa i:
Johannes 17:13 Men nå kommer Jeg til Deg, og dette taler Jeg i verden, for at
de skal ha Min fulle glede i seg.
Johannes 16:24 Hittil har dere ikke bedt om noe i Mitt navn. Be, og dere skal
få, så gleden deres kan være fullkommen.
Legg merke til at Jesus vil at du skal be om ting, men du må be i tro, ingen
vakling. For hvis du vakler i din tro, da vil du vakle in din bønn. Og du kan være
sikker på én ting, hvis du vakler når du ber, da vil ikke få det du ber om.
Jakob 1:3 for dere vet at når troens (åpenbaringens) ekthet blir prøvet (testet),
virker det tålmodighet.
4 Men tålmodigheten må vise seg i moden (teleios) gjerning, for at dere selv kan
være modne (teleios, en fullt moden sønn som venter på adopsjon / sønnekår)

og helstøpte, (fullstendig ferdige) og ikke mangle noen ting.
5 Men hvis noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, Han som gir alle,
rikelig og uten anklage, (Gud vil ikke gi deg bebreidelser for at du ber Ham om
noe) og den skal bli gitt ham.
6 Men han må be i tro, uten å tvile, for den som tviler, er lik en bølge på havet,
som blir drevet og kastet av vinden. (Legg merke til at bølgene går opp og ned,
og opp og ned. Og han sammenligner det med menn som er like ens er
tvesinnede. De har tro, har tvil, har tro, har tvil. Ikke gjør det.)
7 For det mennesket må ikke tro at han skal få noe fra Herren; (Hvis du er
tvesinnet, har tro, så tvil, så tro, så tvil. Da vil du aldri få det som du ber om.)
8 han er jo en tvesinnet mann, ustø på alle sine veier.
Derfor, som det sies i
The Voice Bible Jakob 1:3-4 Ikke løp fra prøvelser og vanskeligheter, brødre
og søstre. Så vanskelige som de er, så vil dere til slutt finne glede i dem. Hvis
dere omfavner dem, da vil deres tro blomstre under press og lære dere ekte
tålmodighet når dere holder ut. Og ekte tålmodighet brakt frem av
utholdenhet, vil utruste dere til å fullføre den lange reisen og krysse
målstreken - moden, fullstendig og ikke mangle noen ting.
5 Hvis dere ikke har all den visdommen som dere trenger for denne reisen, da,
alt dere trenger å gjøre, er å be Gud om å få det. Og Gud vil gi dere alt det dere
trenger. Han gir overdådig og gir dere ingen bebreidelse for at dere spør Ham.
6 Nøkkelen er at deres bønnebegjær er forankret i dette, at dere med ett sinn
er overgitt til Gud. De som bare stoler på sin egen vurdering, de er som disse
som er fortapt på havene, ført av sted av en hvilken som helst bølge eller
plukket opp av en hvilken som helst vind.
7 De som lar seg drive av sted av sin egen visdom, de bør ikke regne med at
Herren vil redde dem eller gi dem noen ting.
8 Splittet av en delt lojalitet, ødelegger deres kompass og etterlater dem
fortumlet og forvirret.
Og The Message Bible leser det på denne måten:
Jakob 1:2-4 Betrakt det som en ren gave, venner, når tester og utfordringer
kommer til dere fra alle kanter. Dere vet at troens Liv i dere blir presset inn i
åpenhet, og den viser sine sanne farger under press. Så ikke prøv å komme
ut av noe for tidlig. La den gjøre jobben sin slik at du blir moden og velutviklet,
ikke mangelfull på noen måte.
5-8 Hvis du ikke vet hva du gjør, da kan du be til Faderen. Han elsker å
hjelpe deg. Du vil få Hans hjelp. Og du vil ikke få bebreidelser når du ber om

det. Be om overflod, og tro uten å tvile. Mennesker som “er bekymret for sine
bønner” er som vindpiskede bølger. Tro ikke at du kommer til å få noe fra
Mesteren på den måten, drivende på havet, og holder alle alternativene åpne.
53-1108E Forventning E-9. Og hvis du kommer og forventer å få hjelp fra Gud,
da vil Gud møte dine forventninger. Det gjør Han alltid. Hvor enn du går, hva
enn du enn gjør. Det som du forventer, det bringer din tro. Hvis du kommer
og sier: "Vel, det er ingenting i det", da er det nøyaktig slik du vil dra hjem igjen,
uten å ha fått noen ting. Hvis du kommer i kveld og sier: "Vel, hvis jeg ikke blir
bedt for, vil jeg reise hjem og ikke bli helbredet", da er det nøyaktig slik du vil dra
herfra. Hvis du kommer hit i kveld og sier: "Jeg kommer med en eneste
hensikt, det er å kontakte Kristus for min kropp eller min sjel", da vil du
reise hjem bare så lykkelig som du kan være, for du vil få kontakt med
Ham. Uansett hvordan motstanden ser ut, så er Kristus svaret. Troen bringer
Kristus. Legg merke til det, kan dere huske? Åtti år gammel, med hvitt skjegg,
hvitt hår. Og likevel så gikk den gamle mannen rundt og fortalte folk at han
skulle ikke dø før han hadde sett Herrens Kristus. For et vakkert bilde av tro.
Troen kjenner ikke noe nederlag. Troen er fullkommen. Troen bringer frem
ting når det ikke er noen ting til å bli brakt frem. Tro skaper. Tro tar bort
tvil, tar et negativ og gjør det positivt. Så vakkert. Den gamle mannen
hadde et grunnlag for tro. Tro er ikke noe mytisk, noe mentalt opparbeidet.
Det er et absolutt, et grunnleggende resultat som skjer i et menneskes hjerte.
Når tro er blitt lagt beslag på, da er det noe i den personens hjerte. Men det
kan ikke være basert på, og si: "Vel, ta på det treet, så blir du frisk", eller "Be til
den søylen." Den må ha et grunnlag.
E-10 Nå, her er det. Jeg vil at du skal få tak i det. Hvor mye mer grunnlag
kunne du plassere din tro på, på noe som helst nivå, enn på Guds Ord?
Hva mer kunne du legge tro på? Da Han sa: "Himmel og jord vil forgå, men
Mitt Ord skal aldri forgå." ... Da er det et faktum at Guds Ord er evig. Og
selve denne verdenen som vi sitter på toppen av i kveld, er ikke noe annet enn
Guds Ord som materialiserte seg. Han talte Ordet og sa: "La det bli," og
verden kom inn i eksistens. Alt det som du ser, ble skapt ved tro på det talte
Guds Ord. Gud sa: "La det bli," og Han trodde på Sitt Eget Ord. Vel, etter
forløsning og en smak av Gud i våre sjeler og hjerte, hvor mye mer burde vi ikke
basere vår tro på det som Gud gir oss løftet om, og Han sendte Jesus til å dø,
for å gjenløse oss til det løftet. Så ser jeg på Simeon. Den Hellige Ånd
åpenbarte for ham at han skulle ikke dø før han hadde sett Herrens Kristus.
Han hadde et grunnlag for det. Han var ikke redd for å vitne. Han visste at det
kom til å skje.

E-11 Legg merke til at når som helst, når vi tar Gud på Hans Ord på dette
grunnlaget, da vil det bringe det resultatet som Gud sa at det ville bringe.
Se, vårt håp og vår glede kommer fra å vite at vi er i Hans Nærvær, og at Hans
sønn vil komme tilbake for å være sammen med oss for alltid. Jesus sa i:
Johannes 16:22 Dere har altså sorg nå, men Jeg skal se dere igjen, og deres
hjerte skal fryde seg, og ingen skal ta gleden fra dere.
Og det å ha Guds Ord åpenbart, som betyr åpent manifestert for oss i denne
tiden, det burde gi oss fullkommen glede og fred. Vel vitende om at Han som ga
Ordet, Han er her for å stadfeste det.
Guds nærvær som ikke er gjenkjent 64-0618 P:1 Arbeider for denne ene
hensikten, at dere skal gjenkjenne Jesu Kristi Nærvær. Skjønner? Hvis Han er
til stede, da, ja, alt sammen er avgjort. Han ga ut Ordet. Han er her for å
stadfeste Det. Han beviser at han vil stadfeste Det. "Han er akkurat den samme
i går, i dag og for evig."
64-0305 Å Være Utholdende 78 Herre, vi vet at et Ord fra Deg vil bety mer enn
en million ord som noen andre kunne tale. Kom Herre, og stadfest dette, at jeg
har fortalt sannheten. Du er den samme i går, i dag og for evig. Du er Ordet.
Du var Ordet som var i Noah. Du var Ordet som var i Moses. Du var Ordet som
var i Elias. Du var Ordet som var i David. Du er Ordet gjort til kjød, og Du er
iblant oss i kveld. Du er her for å stadfeste ethvert løfte som du ga for denne
tiden. "Slik som det var i Sodomas dager", alle disse løftene som Du ga, Du
er her for å stadfeste disse. Gi det i kveld, Far. Vi vil følge med for å se Deg
her. Og må så menigheten strekke seg opp ved tro og ta tak og si: "Jeg er
utholdende, Herre. Jeg vil bli stående her, slik som med den urettferdige
dommeren som enken hadde et tak i." Og hvis den urettferdige dommeren,
for å kvitte seg med kvinnen, ga henne det som hun begjærte, hvor mye
mer vil ikke da den himmelske Far gi til dem som Han forventer skal holde
seg til Ham i kveld? Gi det, vi ber om det i Jesu navn. Amen. Må Herren være
velsignet.
Vel, hvis Han er her for å stadfeste Sitt Ord, slik som Han lovet for denne tiden,
og Han har allerede stadfestet Malakias 4, og Lukas 17:30, og Åpenbaringen
10:1-7, vil han ikke da også stadfeste Efeserne 1:3 -5, og Romerne 8:15, og
Romerne 8:19, og Romerne 8:28-30?
Jeg forventer at Han skal gjøre det, brødre og søstre. Jeg forventer at Han er
her for å stadfeste i oss Johannes 14:12, slik Han gjorde i sin profet.

Da han ba meg, midt i den forferdelige stormen, å ta ansvar for møtet, da
fortalte han meg ikke hvordan. Men Hans Ord viste meg hvordan Hans
førstefødte sønn satte seg opp i båten, og befalte vindene og stormen å
opphøre, og det gjorde det. Guds Profet fortalte oss hvordan han ble bedt av
Gud om å tale, og stormen i Colorado ville stoppe, og den gjorde det. Så jeg
bare gjorde hva Han ba meg om å gjøre. Og jeg lot resultatene være opp til
Ham. Og det var ikke jeg som gjorde det. Det var Gud som virket i meg til å ville,
og deretter å gjøre, og Han gjorde det. Han stoppet den stormen. Og ved to
anledninger anledninger forandret Han været ved å senke temperaturen med 30
grader. Han skapte en helbredelse på en mann som hadde fått kuttet av hælen
sin. Og han er her for å stadfeste Sine løfter, mine brødre og søstre.
Nå, du kan sette deg tilbake og si: "Vel, det kan fungere for deg, men det vil ikke
fungere for meg." Du mener at det absolutt ikke vil fungere for deg. Men hvis du
sier i ditt hjerte: "Det handler ikke om meg, det handler om hva Gud sa at Han
ville gjøre", da er du nå på det stadiet at Han virker i deg til å ville. Vel, bare stig
inn i det, og da vil det bli Gud som virker i deg til å gjøre. Og Han vil stadfeste
det.
La oss nå lese fra det neste avsnittet i:
64-0614M Avdekking av Gud 251 Nå, hva om en kar nekter å se solen, sier:
“Åh, der, jeg vet at Gud sa: ‘La det bli lys’, men det finnes ikke noe slikt. Jeg går
ned i kjelleren. Jeg bare nekter å se den”? Den karen er gal. Det er noe galt
med ham.
252 Det er noe galt med en mann eller kvinne, som kan se Guds løfte og,
se Det manifestert, og så nekte å tro Det, fordi denominasjonen trekker ned
forhenget. Ser dere, tildekket!
Åh, sier du, jeg forlot kirkesamfunnet for lenge siden. Har du? Du har kanskje
forlatt kirkesamfunnet, men har kirkesamfunnet forlatt deg?
Som vi sa da vi begynte dette budskapet i kveld, at mange mennesker hevder å
tro profeten, men de lever ikke slik som han sa at vi skulle leve, og de taler ikke
den læren som han lærte. Faktisk, det er mange som lærer at du ikke skal
undervise lære. Vel, la meg fortelle deg at du ikke en gang har en menighet hvis
du ikke har noen lære. Det er Så Sier Herren.
59-0823 Larven, Gnageren og Gresshoppen 15. Og hvis det skjer at du, din
menighet ikke tror, eller at du bare ikke tror de tingene som vi taler om, det som
er vår menighetslære, da stoler vi på at den ikke på noen måte vil krenke deg.

Fordi, det aller første skrittet til en vellykket kristendom, og som viser at
mennesket har mottatt Den Hellige Ånd, det er ydmykhet, en ekte Gudgitt
ydmykhet, at den læren må bli gitt på en ydmyk måte. Men igjen, en menighet
uten en lære, er akkurat som en manet; den har ingen ryggrad. Så, vi er
nødt til å ha ryggrad i det. Og ikke bare ryggrad, men også tenner. Fordi Guds
menighet må spise av Livets Brød.
Og Broder Branham sa i talen:
61-0618 Åpenbaringen, kapittel 5 Del 2 66. Enhver mann som ikke har noen
lære, har ikke noen tjeneste.
Så mye for disse predikantene og menighetene som ikke forkynner lære. Du har
ikke engang en tjeneste eller en menighet, det er hva Guds profet sa.
Men det kommer rett ned til dette å gjenkjenne Guds løfte for den tidsalderen
som du lever i, og deretter stige inn i det. Det er ikke nok for Gud at Han virker i
deg for å ville det, hvis du ikke gjør det.
Hvis du sier at du tror, men du stiger ikke inn i det som du tror, da tror du i
virkeligheten ikke, for det må være vilje der til å gjøre det. Vi må ikke bare være
Ordets hørere, men Ordets gjørere.
Jakob 1:22 Men vær ordets gjørere, og ikke bare hørere som bedrar seg selv.
23 For om noen er en ordets hører og ikke gjør etter det, da er han lik en mann
som ser sitt naturlige ansikt i et speil.
24 For han ser på seg selv, går bort, og med det samme glemmer han
hvordan han så ut.
25 Men den som ser inn i den fullkomne lov, frihetens lov, og fortsetter med
det og ikke blir en glemsom hører, men en gjerningens gjører, han skal
være salig i alt han gjør.
La oss be…

