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Så Lenge Kristus er i Dere
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Brian Kocourek, Pastor
La oss bli stående mens vi slår opp i Bibelen i Kolosserne, og vi vil lese fra
Guds Ord.
Kolosserne 1:25 For den ble jeg en tjener, etter Guds husholdning, den som
ble gitt meg til dere, å fullføre Guds ord,
26 hemmeligheten som i tidligere tider og for tidligere generasjoner har vært
skjult, men som nå er blitt åpenbart for Hans hellige.
27 For dem ville Gud gjøre kjent hvilken rikdom av herlighet (doxa) det er blant
hedningene i denne hemmeligheten, det er Kristus i dere, håpet om herligheten.
(Kristus i dere er håpet om at dere skal manifestere doxa.)
28 Ham forkynner vi, og vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske i
all visdom, for at vi kan framstille hvert menneske fullkomment i Kristus Jesus.
29 I Ham arbeider også jeg, og jeg kjemper i Hans kraft som virker kraftig i meg.
La oss bøye våre hoder i bønn,
Nå, denne formiddagen vil vi lese fra Guds profets Budskap, Avdekking av
Gud, og vi vil starte opp i 269.
64-0614M Avdekking av Gud 269 Tildekningen, de vantros tradisjoner, tatt
bort, da ser du Gud. Når tradisjonsforhenget er blitt fjernet, da kan du se at
Gud er fremdeles Gud av Sitt Ord. Han holder fremdeles Sitt Ord. Han er
Gud, Forfatteren av Sitt Ord. Det er skjult bak et forheng av skinn, for andre. Ja,
det er riktig. For de som ikke kan gå bak forhenget, for Han er fremdeles bak et
forheng av hud.
Og det er det som Paulus forteller oss i sitt brev til Kolosserne, som vi vil
komme tilbake til om noen minutter.
La oss nå lese fra 270.
270. Legg merke til. Da blir vi en del av Ham, siden du er det forhenget som
tildekker Ham. Du er en del av Ham, så lenge Kristus er i deg, slik Kristus
var av Gud. Fordi Gud var i Ham, det gjorde Ham Gud. Og siden Kristus er i
dere, håpet om Herlighet, da blir du en del av Kristus.
Hør nå, rett etter at han sa dette:
Fordi Gud var i Ham, det gjorde Ham Gud,

deretter siterer han fra det som Paulus sa i:
Kolosserne 2 Og som Kristus er i dere, håpet om herlighet.
Og så legger han til: Du blir en del av Kristus.
Derfor, så lenge Kristus er i dere, og husk at Kristus er Ordet. Så sier han:
Den som tror på Meg, skal også gjøre de gjerninger som Jeg gjør.
Skjønner? Det gjør deg til en del av Ham. Han sier: Du blir en del av Kristus.
Ja vel, la oss fortsette ...
Ser dere? Du blir en del av Kristus så lenge Kristus er skjult i deg. Da er
det tildekket for den vantro, men du vet at Han er i deg.
Vel, hvorfor er Kristus i deg tildekket for den vantro? Fordi Kristus er Ordet, og
Han er en Ånd, ”Ånden”. Og derfor, som Ånden så er Han usynlig. Og det er ditt
kjød som skjuler Hans Ord, Hans Ånd på innsiden av det forhenget.
Og du er gjenfødt med det samme forhenget som ble født i synd, og formet i
misgjerning. Og da ser de på ditt kjød, som er ditt forheng, og de kan ikke se
den Guddommen som bor inni deg, fordi ingen har sett Gud.
Da sier broder Branham:
Du er tempelet til Kristus, som er bak forhenget av hud. Så vi blir ... På grunn av
dette forhenget ... tildekningen igjen, i menneskelig kjød. Det skjuler Gud,
Ordet, for den vantro.
271 Som det er skrevet, ser dere, skrevne, dere er skrevne brev, sier Bibelen.
Nå, hva er et brev? Det er “et skrevet ord”. Og dere er det “skrevne”. Med andre
ord, dere kunne lese Det på denne måten: “Dere”, står Det, “dere er skrevne
brev”, eller, “Dere er Ordet, som har blitt skrevet, blitt manifestert”, ingenting
kan legges til Det. Du kan ikke si: “Jeg er et skrevet brev”, og leve et eller
annet, noe utenfor det som Denne allerede har skrevet, [Broder Branham
klapper på Bibelen sin—Red.] fordi ingenting kan bli lagt til eller bli tatt bort.
La oss gå tilbake til teksten vår som vi startet å lese denne formiddagen, for å
se hva Paulus sa i:
Kolosserne 1:25 For den ble jeg en tjener, etter Guds forvaltning, den som ble
gitt til meg for dere, å fullføre Guds ord,
26 hemmeligheten som i tidligere tider og for tidligere generasjoner har vært
skjult, men som nå er blitt åpenbart for Hans hellige.
27 For dem ville Gud gjøre kjent hvilken rikdom av herlighet (doxa) det er blant
hedningene i denne hemmeligheten, det er Kristus i dere, håpet om herligheten.

(Kristus i dere er håpet om å manifestere doxa.)
28 Ham forkynner vi, og vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske i
all visdom, for at vi kan framstille hvert menneske fullkomment i Kristus Jesus.
29 I Ham arbeider også jeg, og jeg kjemper i Hans kraft som virker kraftig i meg.
Legg nå merke til Paulus som taler til Kolosserne. Og han taler her om hvordan
han ble gitt en tjeneste av Gud, og den tjenesten var en forvaltning for å
fullføre Guds Ord, som han levde under. Og den tjenesten skulle oppfylle Guds
Ord for hans tid, i hans forvaltning.
Nå, det ordet forvaltning, er definert som: En handling eller et eksempel på
en fordeling; en utdeling. Noe som blir distribuert eller gitt ut. En viss
rekkefølge, et system eller en ordning; en administrasjon eller en ledelse.
I Teologi.
1. Den Guddommelige orden for verdens anliggende.
2. En avtale, en ordning eller en tjeneste, som er av Gud.
3. En Guddommelig utnevnt orden eller tidsalder: Den gamle Moseloven
eller den jødiske forvaltningen; det nye Evangeliet, eller den kristne
forvaltningen.
Så vi taler om en ekte Gud-kalt, Gud-sendt tjeneste. Den tjenesten er alltid
sendt av Gud for å forvalte det som Gud har gitt for den tiden som den mannen
lever i, for å dele ut den delen av Guds Ord som gjelder for den bestemte
tidsperioden.
Legg merke til at apostelen Paulus også sa at den ble gitt til meg, men den er
for dere. "I henhold til den forvaltningen som er gitt av Gud til meg, for dere."
Det er slik Gud jobber med hver gave som Han sender til jorden. Tjenesten er
aldri for den som tjener. Den er for dem som han er satt til å tjene. Selve dette
ordet, tjeneste, som han brukte her, er diakonos, som vi får ordet diakon fra.
Det er ikke en stilling med en stor opphøyelse, men heller en posisjon til en
tjener.
Ordet tjener, eller diakonos, betyr bokstavelig talt "å løpe på oppdrag, være
en ledsager, en servitør, en kristen lærer eller en pastor".
Så vi ser at hensikten med at Gud kaller en mann til tjenesten, er for å ivareta
behovene til dem som han er blitt sendt til. Å være servitør. Og hva gjør en
servitør? En servitør er en som bringer med seg måltidet. Halleluja. Han er ikke

ansvarlig for å tilberede det. Det er allerede gitt av Gud. Men han er der for å
sikre at de som han er blitt sendt til, skal motta det som Gud allerede har gitt.
Og Paulus sier at alt dette er for "å oppfylle Guds Ord".
Det er grunnen til at Jesus, da han gikk for å bli døpt av Johannes, da
gjenkjente Johannes ham og sa: Du trenger ikke at jeg skal døpe deg, det er jeg
som trenger å bli døpt av deg. Men Jesus sa til ham: Det er skrevet i Ordet, så
la det skje, Johannes, for det sømmer seg for oss å oppfylle all rettferdighet.
Hvorfor? Fordi Lammet måtte bli vasket før det kunne bli ofret.
Og det er hva broder Branham fortalte broder Vayle da de diskuterte dette å bli
døpt i Jesu Kristi navn. Broder Vayle hadde allerede Den Hellige Ånd, og det ble
bekreftet av Guds profet. Han så til og med en ildflamme over ham da han kom
på besøk, og han fortalte det til søster Meda. Og vi kjenner til ildflammen i Jesu
Kristi vitnesbyrd. Så broder Vayle forsto ikke at han allerede hadde Den Hellige
Ånd. Så hvorfor da gå gjennom handlingen med å bli døpt i Jesu Kristi navn?
Og broder Branham fortalte ham om hvorfor Jesus ble døpt, og ba broder Vayle
om å la det skje. Og så tok han broder Vayle med seg, og han døpte ham. For
som han ofte har sagt: Det er ikke dåpen som gir oss Den Hellige Ånd. Dåpen i
vann er det vi gjør for å vise verden at vi har dødd til oss selv, og er blitt
begravet i Kristi død. Og vi tilhører ikke lenger oss selv.
Så ser vi også at den maten, det åndelige maten i den rette tiden, som tjeneren
skal ta med seg, Paulus kaller det i det neste verset for den skjulte
hemmelighet.
Kolosserne 1:26 hemmeligheten som i tidligere tider og for tidligere
generasjoner har vært skjult, men som nå er blitt åpenbart for Hans hellige.
Og så ser vi at Paulus forteller oss hva den skjulte hemmeligheten er, for i neste
vers forteller han oss:
27 For dem ville Gud gjøre kjent hvilken rikdom av herlighet (dette ordet er
doxa, Guds meninger, verdier og bedømmelser) rikdom av herlighet det er
blant hedningene i denne hemmeligheten, (og hva er denne
hemmeligheten?) det er Kristus i dere, håpet om herligheten.
Husk nå at Guds herlighet er fra det greske ordet doxa, og det betyr Guds
meninger, verdier og bedømmelser. Derfor: Kristus i dere, håpet om
herlighet, det er Kristus i dere håpet, eller en inderlig lengsel etter Hans
meninger, verdier og bedømmelser.

Så Paulus sin tjeneste var å bringe denne store hemmeligheten, denne store
åpenbaringen til det folket som Gud hadde bestemt til å motta det. Det hadde
vært skjult i lange tider. Men Gud brukte Paulus som sin servitør til å bringe
denne åpenbaringen (Denne åndelige maten i sin rette tid) til folket.
Nå leser vi fra:
Boken om Menighetstidene kapittel 4 - Smyrna Menighetstid 2
INNLEDNING. For å oppfriske deres hukommelse, vil jeg igjen påpeke hvordan
vi kommer fram til å finne navnene på budbærerne til de forskjellige tidsaldrene.
Gud har i Sin suverene vilje sørget for at historien om Den nytestamentlige
menighet ikke gikk tapt, slik Han også sørget for at Israels historie ikke skulle gå
tapt, ved å plassere den i Bibelen. Og i dag bekrefter Han den med mengder av
skriftruller, leirkar og andre gjenstander som arkeologer har oppdaget og tydet.
Vi har faktisk en gjengivelse av Bibelhistorien fra den første siden og fram til nå.
Ved å lese historien kan vi derfor finne ut hvilken mann, eller menn, i de
ulike tidsaldrene som var nærmest Guds opprinnelige mønster, apostelen
Paulus. De som Gud brukte for å føre folket Sitt tilbake til Sannhetens Ord,
det er de vi bør undersøke. Ut fra dem igjen vil det være én i hver tidsalder
som vil skille seg klarest ut som den som er nærmest Ordets mønster og
kraft. Den personen er budbæreren. Tidsaldrene kan også identifiseres
gjennom en studie av historien. Man trenger kun å lese om tidsaldrene slik de er
beskrevet i Åpenbaringen, og det hele samstemmer fullkomment med historien,
som DET SELVSAGT MÅ. Siden menighetstidene ble forutsagt av Gud, og hver
og en sin tilstand ble åpenbart, da er det av nødvendighet at historien som
skulle følge, var slik som Bibelen beskriver det. Så enkelt er det – men så er jo
også enkelhet nøkkelen til Ordet.
Boken om Menighetstidene Kapittel 4 - Smyrna Menighetstid 140. I alle
tidsaldre har vi hatt nøyaktig det samme mønsteret. Det er grunnen til at
lyset kommer gjennom en Gudgitt budbærer i et bestemt område, og at lyset
deretter sprer seg fra den budbæreren gjennom tjenesten til andre som
har blitt trofast opplært. Men selvsagt er det slik at ikke alle som går ut, alltid
har lært hvor nødvendig det er å si KUN det som budbæreren har sagt. (Husk,
Paulus formante folket om å kun si det han hadde sagt,
1.Korinterne 14,37: «Hvis noen mener om seg selv at han er en profet eller
åndelig, så må han erkjenne at det jeg skriver til dere, er HERRENS BUD.»
«Eller var det fra dere Guds Ord gikk ut? Eller var det bare til dere det kom?»)
De legger til her eller trekker fra der, og snart er ikke budskapet rent
lenger, og vekkelsen dør hen. Vi må være så sikre på at vi hører ÉN røst, for

Ånden har bare én røst, som er Guds røst. Paulus formante dem om å si det
han sa, som også Peter gjorde. Han gjorde dem oppmerksomme på at IKKE EN
GANG HAN (PAULUS) kunne forandre på ett ord av det han hadde formidlet
gjennom åpenbaring. Åh, så viktig det er å høre Guds røst gjennom Hans
budbærere, og deretter bare si det som er blitt gitt til dem å si til menighetene.
Nå, jeg skal lese dette igjen for en vektlegging. For hvis vi leser det tydelig, da
vil vi ikke bli fanget opp i en feil undervisning.
Legg merke til at han sier:
Hvor viktig det er å høre Guds røst gjennom Hans budbærere, og deretter
bare si det som er blitt gitt til dem å si til menighetene. Å høre, og deretter å si.
Det slutter ikke med å høre, det må også bli talt. Det er nødt til å være en
tjeneste der for å si det, etter at de har hørt det. Hvordan kan det tredje rykk
ellers komme, hvis Bruden ikke taler ut det hun har hørt. For det tredje rykk, det
har å gjøre med "å tale Ordet". Og Ordet manifesterer det som ble talt.
Boken om Menighetstidene kapittel 3 - Efesus Menighetstid 20 Paulus
grunnla menigheten i Efesus omtrent midt i det første århundret. Dette gjør oss i
stand til å tidfeste begynnelsen av Efesus menighetstid; omtrent 53 e.Kr.
21 Hans tilnærming til tjenesten satte det mønsteret som alle fremtidige
budbærere ville strebe etter, og setter faktisk mønsteret for enhver sann
Guds tjener, selv om han ikke vil nå slike høyder i det profetiske området som
Paulus nådde. Paulus sin tjeneste hadde en trefoldig kvalitet som var som
følger:
Så vi ser at det er et mønster der som Gud satte for alle sanne Guds tjenere. Og
Paulus ble brukt av Gud til å sette det mønsteret.
Deretter ser vi hvilke identifiserbare egenskaper som utgjør dette mønsteret.
22 Først av alt, Paulus var betingelsesløst trofast mot Ordet. Han vek aldri
bort fra det uansett hva det kostet ham.
Galaterne 1:8 Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere
noe annet enn det som vi har forkynt dere, han være forbannet!
9 Som vi har sagt før, så sier vi nå igjen: Hvis noen forkynner dere noe annet
enn det dere har mottatt, han være forbannet!
Nå leser vi fortsatt fra Boken om Menighetstidene, hvor broder Branham legger
til et nytt Skriftsted,

Galaterne 2:11 Da Peter var kommet til Antiokia, motsa jeg ham rett opp i
ansiktet, fordi det var grunn til å klandre ham.
14 Men da jeg så at de ikke gikk rett fram etter evangeliets sannhet, sa jeg til
Peter foran alle sammen: «Hvis du som er jøde, lever på hedensk vis og ikke på
jødisk, hvorfor tvinger du da hedningene til å leve på jødisk vis?
23. 1.Korinterne 14:36 Eller var det fra dere Guds ord gikk ut? Eller var det
bare til dere det kom?
37 Hvis noen mener om seg selv at han er en profet eller åndelig, så må han
gjenkjenne at det jeg skriver til dere er Herrens bud.
24. Legg merke til at Paulus ikke var organisert, men ledet av Ånden, slik
som da Gud ledet Moses til å føre Israel ut av Egypt. Rådet i Jerusalem
sendte ikke ut Paulus, og det hadde heller ingen makt eller autoritet over
ham. Gud, og Gud alene, var Den som utsendte og som ledet. Paulus var
ikke av mennesker, men av Gud.
Galaterne 1:1 Paulus, apostel, ikke av mennesker eller ved mennesker, men
ved Jesus Kristus og Gud Fader, som oppreiste Ham fra de døde,
Galaterne 2:3 Men ikke engang Titus som var med meg, og som er greker, ble
tvunget til å bli omskåret.
4 Dette på grunn av falske brødre som i lønndom hadde tilsluttet seg
menigheten. De var ankommet for å lure på vår frihet, den som vi har i Kristus
Jesus, slik at de kunne føre oss inn i trelldom.
5 Men selv ikke en kort stund, gav vi etter og lot oss underordne, for at
evangeliets sannhet skulle stå fast hos dere.
Så vi ser at mønsteret først og fremst er å være trofast mot Guds Ord. Det spilte
ingen rolle hva alle de andre predikantene gjorde eller underviste. Han fulgte
ikke mengden, han fulgte Guds ledelse og Gud alene. Det er den første delen
av det mønsteret som Gud satte opp for de tjenerne som skulle følge i hans
fotspor. Ordet først.
25 For det andre, så var tjenesten hans i Åndens kraft, for derved å
demonstrere det talte og skrevne Ordet.
Denne Andre Delen er det som skiller en Gud sendt mann fra en mann som har
kalt seg selv. En mann som har kalt seg selv, kan gå og lese ord for ord fra
profetene, men han blir ikke stadfestet av Gud gjennom den overnaturlige
fremvisning og demonstrasjon av at Guds tilstedeværelse er sammen med ham.

Denne delen kan du ikke forfalske. Enten så er demonstrasjonen av det talte og
skrevne ordet fremtredende i tjenesten, eller så er det ikke det.
Nå, falske salvede kan komme med en del av Ordet, og de kan ha noen tegn
og mirakler. Men deres tegn og mirakler er ikke en demonstrasjon av det talte
og det skrevne Ordet for den tidsalderen. Det er snarere et produkt av lydighet
mot Ordet ved å legge hender på syke, slik som i Markus 16. Og da er Gud
forpliktet til sitt Ord, og Han bringer den helbredelsen som er blitt betalt for på
Golgata.
En jøde som er fordervet, kan klart forstå loven om såing og høsting. Så han vet
at om han sår, da kan han forvente å høste. Det er visse identifiserbare lover og
prinsipper som Gud har gitt til mennesket. Og hvis mennesket handler i samsvar
med disse prinsippene, da vet han at han vil høste, fordi Gud ikke er et
menneske, slik at han kan lyve. Gud er forpliktet til Sitt eget Ord. Han er ikke
forpliktet til ditt ord, med mindre du siterer Hans Ord: "Så sier Herren", eller
"Herren har sagt det." Mange ganger har jeg hørt Guds stadfestede profet si:
“Så sier Herren”, og så siterte han Skriften. Og det er helt korrekt. Men andre
ganger siterer han ikke Skriften, men det er noe som er i nåtid, og han
forkynner: “Så Sier Herren.” Og han var sikker, fordi visjonen fra Gud viste ham
resultatet før han forkynte det.
En mann kan gå ut og be for de syke, og du kan se eller kanskje ikke se at folk
blir helbredet. Men vis meg en falsk tjeneste som kan tale til en storm, og
stormen stopper opp, eller be til Gud om regn, slik Elias gjorde, og regnet
kommer, eller be om at Gud holder tilbake regnet, og regnet blir holdt tilbake.
Det er det som broder Branham forteller oss her i:
Boken om Menighetstidene 25 For det andre, var tjenesten hans i Åndens
kraft, for derved å demonstrere det talte og skrevne Ordet.
1.Korinterne 2:1 Og jeg, brødre, da jeg kom til dere, kom jeg ikke med
overlegenhet i tale, eller visdom, og forkynte Guds vitnesbyrd for dere.
2 For jeg var fast bestemt på at jeg ikke ville vite noe blant dere, uten Jesus
Kristus og Ham korsfestet.
3 Jeg var hos dere i svakhet, i frykt og i stor beven.
4 Og min tale og min forkynnelse var ikke i overtalende menneskelig
visdomsord, men i fremvisning av Ånd og kraft,
5 for at deres tro ikke skulle være grunnet i menneskers visdom, men i Guds
kraft.

Vi leser fortsatt fra Boken om Menighetstidene hvor broder Branham legger til et
nytt Skriftsted:
Apostlenes gjerninger 14:8 Og i Lystra var det en mann som satt der uten
styrke i føttene sine. Han hadde vært vanfør fra mors liv av og hadde aldri
kunnet gå.
9 Denne mannen hørte Paulus tale. Paulus så nøye på ham og så at han hadde
tro til å bli helbredet.
10 Så sa han med høy røst: «Reis deg opp og stå på føttene dine!» Og han
hoppet opp og gikk omkring.
Vi leser fortsatt fra Boken om Menighetstidene hvor broder Branham legger til et
nytt Skriftsted:
Apostlenes gjerninger 20:9 Og i vinduet satt en ung mann ved navn Evtykus.
Han falt i dyp søvn. Og da Paulus talte lenge, falt han i søvne ned fra tredje
etasje, og ble tatt død opp.
10 Men Paulus gikk ned, kastet seg over ham, omfavnet ham og sa: «Bli ikke
urolige, for hans sjel er i ham.»
11 Da han var kommet opp igjen, hadde brutt brødet, spist og samtalt en lang
stund, like til daggry, drog han av sted.
12 Og de førte den unge mannen inn levende, og de ble ikke lite trøstet.
Vi leser fortsatt fra Boken om Menighetstidene hvor broder Branham legger til et
nytt Skriftsted:
Apostlenes gjerninger 28:7 I dette området var det en eiendom som tilhørte
den ledende borgeren på øya. Hans navn var Publius, og han tok imot oss og
viste oss høflig gjestfrihet i tre dager.
8 Nå viste det seg at far til Publius lå syk med feber og dysenteri. Paulus gikk da
inn til ham og bad, og han la hendene sine på ham og helbredet ham.
9 Da dette hadde hendt, kom også de andre som hadde sykdommer der på øya,
og de ble helbredet.
Vi leser fortsatt fra Boken om Menighetstidene hvor broder Branham legger til et
nytt Skriftsted:
2.Korinterne 12:12 De tegn som kjennetegner en apostel, ble i sannhet virket
blant dere med all utholdenhet, i tegn og under og kraftige gjerninger.
Og nå kommer vi til det tredje identifiserbare kjennetegnet eller attributtet på at
en sann tjeneste er på linje med det mønsteret som er satt frem i Paulus, og det
er ...

26 For det tredje så hadde han den klare frukten av sin Gud-gitte tjeneste.
2.Korinterne 12:11 Jeg er blitt en dåre med min ros. Dere har tvunget meg til
det. For jeg burde blitt anbefalt av dere. For jeg lå ikke etter i noen ting
sammenlignet med disse mest framtredende apostlene, selv om jeg ikke er noe.
Vi leser fortsatt fra Boken om Menighetstidene hvor broder Branham legger til et
nytt Skriftsted:
1.Korinterne 9:2 Hvis jeg ikke er apostel for andre, så er jeg det i hvert fall for
dere. For dere er seglet på min aposteltjeneste i Herren.
Vi leser fortsatt fra Boken om Menighetstidene hvor broder Branham legger til et
nytt Skriftsted:
2.Korinterne 11:2 For jeg er nidkjær for dere med Guds nidkjærhet. For jeg har
forlovet dere med én mann, så jeg kan framstille dere som en ren jomfru for
Kristus.
Så sier broder Branham:
Paulus hadde vært det redskapet som brakte inn skarer av får fra
Hedningene. Han matet dem, og tok seg av dem, inntil de begynte å bringe
frem rettferdighets frukt og var rede til å møte Herren som en del av
Hedningebruden.
Og slik vil enhver sann tjeneste fra Gud gjøre, de som passer inn i det
mønsteret som Paulus opprettet. De vil mate hjorden med den åndelige maten
for den rette tiden. Og de vil også ta vare på dem og hjelpe dem i deres
spesielle behov. Og vi blir værende sammen dem til de begynner å manifestere
de rette forstandige frukter, og er rede til å møte Herren som en del av den
Hedningebruden.
Med andre ord, som Paulus sa i,
Filipperne 2:12 Derfor, mine kjære, slik dere alltid har vært lydige, ikke bare i
mitt nærvær, men mye mer nå i mitt fravær, så arbeid på deres egen frelse med
frykt og beven!
13 For det er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre det som er til Hans
velbehag.
14 Gjør alle ting uten klager og diskusjoner,
15 slik at dere kan være ulastelige og rene, Guds uklanderlige barn midt i en
vrang og forført generasjon. Blant dem skinner dere som lys i verden.
16 Hold fast på livets Ord, til min ros på Kristi dag, at jeg ikke løp forgjeves, og
at jeg ikke arbeidet forgjeves.

17 Men hvis også jeg blir ofret, mens dere gjør troens ofring og tjeneste hos
dere, så fryder jeg meg, og gleder meg sammen med dere alle.
Paulus sa ikke: "Se her hvilken stor ting jeg gjorde for dere." Han sa: "Jeg kan
ikke la være å bli utøst for dere, for det er ikke jeg som gjør dette, men Gud,
Han som har virket Sin vilje i meg. Og det er også Ham, i meg, som utfører Sin
vilje."
Deretter fortsetter broder Branham:
27 På det tidspunktet som Åpenbaringen ble gitt, ifølge tradisjonen, da hadde
Paulus allerede lidd døden som martyr. Men Johannes fortsatte videre i hans
sted, nøyaktig slik Paulus hadde gjort i dagene av sin tjeneste. Paulus døde
før Åpenbaringsboken ble gitt. Det annullerer ikke på noen måte det faktum at
han var budbæreren til Efesus menighetstid. For budbæreren til hver tidsalder,
uansett når han står fram eller går bort, det er den som øver innflytelse på
den tidsalderen for Gud gjennom en Ord-manifestert tjeneste. Paulus var
den mannen.
Legg merke til at Gud arbeidet med sønneskapets mønster inn i og gjennom sin
førstefødte sønn. Og deretter i Paulus, og deretter i Johannes, og deretter i
Ireneus, som var bundet til Johannes sin tjeneste. Johannes var hans veileder.
Og deretter virket Han i Martin, og deretter i Columba. Men også i andre, slik
som St. Patrick, som ikke var en menighetstids-budbærer, men en ekte Guds
mann som vandret etter det mønsteret som Jesus først satte fram, og som
Paulus deretter vandret i, osv.
Og hva er det mønsteret? Johannes 14:12. Hvis du har den samme Ånden i
deg, som var i Kristus, da vil du ha den samme naturen, det samme Livet. Og
dermed vil du tale det som Han talte. Og det betyr at du skal forkynne det som
Han forkynte, og du vil gjøre det som Han gjorde, og derfor vil du gjøre de
samme gjerningene som Han gjorde. For slik som Det var inni ham: “Guds Ånd
arbeidet i Ham til først å ville, og deretter å gjøre” det som var velbehagelig for
Gud. Så da må det være inni deg. Den samme Guds Ånd vil virke inni deg til å
ville og å gjøre det som er velbehagelig for Gud, akkurat slik som Han gjorde i
sin førstefødte sønn, i Paulus, i Johannes, i Ireneus, i Martin, i Columba, i St.
Patrick, osv. ned til profeten i Malaki 4, og til Kristi brud. Og bruden vil ha det, og
hun vil manifestere det tredje rykk, som er det talte Ord.
Broder Branham fortalte oss dette i sin tale:
62-0318E Det Talte Ord er den originale sæd 175. Legg merke til, hvilken

harmoni. Jesus gjorde aldri noe før Han hadde sett det av Faderen, eller
Faderen viste Ham først: (Harmoni mellom Gud og Kristus. Skjønner?
Johannes 5:19) Det samme vil bruden. Han viser henne Sitt Livgivende
Ord (Han viser henne), og hun mottar Det. Hun tviler aldri på det. Ingenting
kan skade henne, ikke engang døden. For hvis sæden blir plantet, da vil vannet
reise det opp igjen. Amen. (Nå, jeg fikk et veldig stort "Halleluja.") Her er
hemmeligheten: Ordet er i Bruden, og Kristi sinn, til å vite hva Han vil skal
bli gjort med Ordet. Og hun gjør det i Hans Navn. Hun har SÅ SIER HERREN.
Da begynner det å spire. Og Den Hellige Ånd vanner det til det er vokst
opp, og tjener sin hensikt. De vil bare gjøre Hans vilje. (Amen. Jeg tror det.)
Ingen kan overtale dem til noe annet. De har SÅ SIER HERREN, eller så tier
de stille. Altså, de vil gjøre Guds gjerninger. For det er Ham Selv inni dem,
som fortsetter med å oppfylle Sitt Ord, det som Han fullfører i Sin tid. Alle
ting, da Han var her. Han fullførte ikke alt da Han var her, for tiden var ikke der
ennå.
Og fra talen:
64-1212 Tid for Innhøstning 297 Se, skal skynde meg, det må komme en
sann Sæd. Det er bare nødt til å skje fordi Han kommer for Bruden, uten flekk
eller rynke. Han kommer for det, en Ord-stadfestet Brud. Åh, hun vil være en
slik bitte liten gruppe. Jesus sa: “Som det var i Noahs dager, hvor åtte
sjeler ble frelst” (er det riktig?), “slik skal det være i Menneskesønnens
komme.” Hvor mange? Jeg vet ikke.
298 Men se, Bruden kommer til å bli sammensatt av alle ned igjennom, som
hadde Ordet i sin tidsalder. Det er ikke bare denne siste gruppen, Gud skal
ta alle sammen ut herfra.
299 Åh nei. Den vil være så liten, det vil være overraskende få. De vil komme
opp som savnet, dere vil ikke engang vite at de er borte. Hva om Han tok fem
hundre i disse siste dager? Dere ville aldri vite om det. Tok fem hundre på noen
få dager, to eller tre dager? Det er like mange mennesker som blir meldt savnet
over hele verden, vet ikke engang hvor de er, hører aldri noe mer om dem.
Herren Jesu hemmelige Komme, Hun vil bli tatt bort.
300 Og resten av dem fortsetter bare videre med å forkynne, akkurat som
det var i Noahs dager: “Ære være Gud, vi har Det, halleluja”, og forseglet til sin
død. Det er det Bibelen sier, og Det kan ikke feile.
Idet vi avslutter, la meg lese igjen hva broder Branham sa i:
Boken om Menighetstidene kapittel 4 - Smyrna Menighetstid 140. I alle
tidsaldre har vi hatt nøyaktig det samme mønsteret. Det er grunnen til at

lyset kommer gjennom en Gudgitt budbærer i et bestemt område, og at lyset
deretter sprer seg fra den budbæreren gjennom tjenesten til andre som
har blitt trofast opplært.
Det samme Lyset sprer seg gjennom tjenesten til de andre.
La oss bøye våre hoder i bønn.

