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Denne formiddagen vil vi fortsette i vår studie av broder Branhams tale
Avdekkingen av Gud. Og dette blir nummer 150 i serien vår.
For å begynne, la oss starte i paragraf 280, hvor broder Branham siterer
apostelen Paulus fra 2.Korinterne 3:2-3.
La oss lese der hvor broder Branham gir kommentarer til disse versene, og se
hva han har å si om dem.
Legg merke til hva broder Branham sier her.
64-0614M Avdekkingen av Gud 280. “Dere er skrevne brev, lest av alle
mennesker.” Eller, dere er vårt … Jeg oversetter Det, snur det rundt slik, ser
dere, bare snur Det rundt: “Dere er brev som er blitt skrevet”, for du kan ikke
legge noe til Det, “som er lest av alle mennesker; det manifesterte Guds
Ord”, sagt med andre ord. Og Peter og Johannes, for å vise det, da de gikk
opp der, da skjønte de at de var uvitende og ulærde, de hadde ingen
utdannelse, men de la merke til at de hadde vært sammen med Jesus.
Skjønner? De var uvitende og ulærde, men de var skrevne brev, ser dere,
leste at de hadde vært sammen med Jesus. Fordi, Jesus manifesterte Seg
Selv gjennom dem, Kristus tildekket i deres kjød; manifestert, gjort
levende. Slik som Han var i Moses.
Nå vil jeg lese for dere fra 2.Korinterne 3, hvor apostelen Paulus sier nøyaktig
hva broder Branham forteller deg her.
2.Korinterne 3:1 Begynner vi igjen å anbefale oss selv? Eller trenger vi, som
enkelte andre, anbefalingsbrev til dere eller fra dere?
Hva mener han her: "Begynner vi igjen å anbefale oss selv?" Hva betyr dette
ordet "anbefale"? For hvis vi ikke vet hva ordet anbefale betyr, da har vi egentlig
ingen anelse om hva Paulus forteller oss her. Så vi finner ut at ordet anbefale,
ble oversatt fra et gresk ord, “sunistao”. Dette er faktisk en kombinasjon av to
greske ord, suni, som betyr å bringe inn i forening med, eller kompaniskap med,
og ordet stao, eller egentlig er ordet para, som har å gjøre med nærhet, å
bringe inn til en nær tilnærming. Satt sammen så taler det om "å anføre eller

navngi, med godkjenning eller spesiell ros" Med andre ord, et brev eller en
anbefaling fra en bestemt gruppe eller forening.
Det er grunnen til at apostelen Paulus først sier: Begynner vi igjen å anbefale
oss selv? Han stiller spørsmålet for å la folket få vite at det ikke har noen ting
med oss å gjøre, heller ikke noen gruppe som vi tilhører. For han legger til: Eller
trenger vi, som enkelte andre, anbefalingsbrev til dere eller fra dere?
Så Paulus sier at det ikke handler om å bli identifisert med en gruppe eller en
organisasjon. Noe som jeg har støtt på til og med i dette Budskapet. Nå er det
forståelig at du ikke kan forkynne i en baptistkirke uten å ha et brev fra
baptisthierarkiet.
Du trenger enten slike bokstaver som DA., D., Ph.D., LL.D., doktorgrad i
litteratur, doktorgrad i teologi, osv. Og så trenger du et anbefalingsbrev fra
organisasjonen for å vise at du står rett. Men det er bare organisering. Og når
du organiserer deg, i samme øyeblikk dør du. Broder Branham sa det, og jeg
har alltid trodd det. Og det som virkelig overrasket meg tilbake i 2001, da jeg
holdt møter på Filippinene, da fant jeg ut at de hadde over 100 forkynnere på
den tiden som var med i en organisasjon for forkynnere i Budskapet. Jeg sa til
brødrene: Få deres navner fjernet fra det dokumentet, for broder Branham sa at
organisasjon er dyrets merke.
Han sa i talen:
65-1127B Prøve å gjøre Gud en tjeneste 86. Og når jeg taler om
denominasjoner, da mener jeg ikke at du skal være så fæl og… Nei, jeg mener
ikke at du skal slutte å gå til menigheten din. Gå til menigheten din, det er
meningen at du skal gjøre det. Men bare ikke foren deg med de
organisasjonene, fordi en dag skal jeg fortelle dere og bevise det ved Skriften,
at det er dyrets merke. Og bare husk, det er dette merket.
Og han sa i:
65-0911 Guds kraft til å forvandle 197. Sæden råtnet rett på pliktens vei, på
veien til det lovede landet. Hver og en av dem omkom og råtnet, rett der i
menigheten, mens de gjorde sin plikt og fulgte etter Gud. Og de lot Satan
sprøyte den intellektuelle sprayen over dem, pedagogisk, intellektuell
unnfangelse, og sa: "Nå, vi er alle sammen ett, vi er alle sammen Guds barn."
Dere er ikke det. Men han lot denne falske læreren der sprøyte dem inn med
den intellektuelle forestillingen om at han hadde det også. Og akkurat slik som
Det økumeniske rådet gjør rett nå, (Skjønner?) den samme tingen. "Nå, vi vil

alle sammen gå sammen inn i en flott organisasjon." Hele deres
organisasjonssystem er av djevelen. Det er dyrets merke, i Bibelen. Jeg vil
ha en bok om det ganske snart, om Herren vil.
Og i det øyeblikket du organiserer deg, da dør du åndelig. Guds profet sa det,
og historien beviser at det er slik.
Fra talen:
61-0316 Menigheten velger lov i stedet for nåde E-51. Hva gjorde de? De
fortsatte å krangle om sin lære, og de ble der til de døde. Og det er det som
har skjedd rett nå. De er døde. Døde sammen med sin organisasjon. Jeg kan
ta inn en hvilken som helst teolog til å sjekke dette. En historiker, jeg vet om to
gode som sitter rett her nå, av de beste som finnes i nasjonen. Jeg ber enhver
historiker bekrefte for meg at det fulgte med tegn og under, hver gang når Gud
grep inn en vekkelse, da fulgte det med overnaturlige tegn. Når beveget Han
seg noen gang uten at det overnaturlige ikke også fulgte med? Og når
organiserte de det noen gang til en organisasjon, uten at de da døde, og
de reiste seg aldri igjen? Vis meg en gang at en organisasjon noen gang ble
reist opp, tilbake til sin opprinnelse igjen. Den døde så snart den organiserte
seg. Det gjorde også pinsevennene. Dere gamle krigere der ute, som vil si:
"Halleluja, vi har ingenting å gjøre med den nye saken. Ære være Gud, det er
gitt til oss ved profetier. Halleluja, vi vil ikke ha noen ting å gjøre med
Assemblies eller Oneness, ingen av dem. Halleluja, vi er annerledes. " De er
døde. Det er ikke noe slag. Og de er døde, markert med en X. Han ble
værende der og lot dem dø, til de var helt døde.
Og jeg tror at dette har gjentatt seg igjen. Hvorfor? Fordi det er mønsteret.
Broder Branham sa i talen:
64-0418B Paradox 187. Det er ikke fordi jeg ønsker å være annerledes. Hvis
jeg er på den måten, da er jeg en hykler. Og Gud vil aldri virke disse tingene
gjennom en hykler. Identifiserer Gud seg i en hykler? Gud vil på ingen måte
gjøre det.
188. Det er nødt til å være sannhet. Men hvis vi bare kunne riste oss selv et
øyeblikk og innse. Og tro ikke at dette er en spesiell mann; en mann har
ingenting å ... Noen ... Gud må velge en eller annen.
189. Nå, dere historikere her, har Gud noen gang brukt en organisasjon?
Aldri. Nå vil jeg spørre dere om noe annet. Da en mann ble reist opp med et
budskap, og den forsamlingen laget en organisasjon bak det budskapet,

da døde den rett der, og Gud la den på hylla. Og kom den da noen gang til liv
igjen? Nå, bare still deg selv det spørsmålet.
Så dere ser at vi nå har forkynnere rett i dette Budskapet som har organisert
seg i en forkynnerorganisasjon. De vet ikke at det er galt. De gjør det fordi deres
regjeringer sier at de må være i en organisasjon. Ellers kan de ikke ha noen
kirke. Skal dere adlyde mennesker eller Gud, mine brødre og søstre? Hva
kommer det til å bli?
Hvis du organiserer deg, da dør du rett der. Så hvilken nytte har det å
organisere seg for å holde åpent, hvis du dør når du gjør det?
Det er ikke bare i Filippinene, brødre og søstre, det over hele Afrika også, og
over hele Sør-Amerika. Styresmaktene krever et kirkesamfunn for at dere skal
kunne være en menighet. Så hva skal du gjøre, ta dyrets merke slik at dere kan
leke kirke? Jeg tror ikke det. Men de gjør det. Og ikke bli så innbilsk at du tror at
det ikke blir gjort også her i USA.
Hvis du ikke er tilknyttet denne gruppen eller den gruppen, da er du ikke
velkommen til å komme og forkynne for menighetene deres. Og verre enn det.
Jeg har møtt mange av disse forkynnerne som tilhører en forsikringsgruppe av
denominelle forkynnere. Jeg hadde en broder som fortalte meg dette på et møte
for forkynnere, om hvordan forsikringen hans hadde spart ham for
hundretusener av dollar, da kona hadde hatt en større operasjon. Så da jeg kom
hjem, ringte jeg til dette Forkynnernes Forsikringsbyrå, og ba dem sende meg
mer informasjon. Og vet dere hva? De var nødt til å signere et papir der de
bekreftet at de trodde på treenigheten, før de kunne få denne forsikringen. Og
da kontaktet jeg denne forkynneren. Jeg sa: Hvordan kunne du signere det? Og
han sa: Det er bare et stykke papir. Jeg tror virkelig ikke på det, men jeg trengte
den forsikringen.
Og slik tar de bevisst dyrets merke rett her i dette Budskapet, og de tenker ikke
engang på det.
Vi hadde en forkynner fra Kongo som kom hit for mange år siden på besøk. Men
da han kom hit, sa han at han ønsket å bli værende her. Så vi gikk gjennom
papirmøllen for å hjelpe ham. Men de amerikanske styresmaktene sa at vi måtte
være en denominasjon for at vi skulle kunne sponse broderen. Jeg sa til
broderen at jeg ikke kunne gjøre noen ting. Jeg kunne ikke signere de papirene
og lyve for styresmaktene. Og han sa at alle de andre menighetene gjør det. Og

jeg sa: Vel, jeg er ikke som disse andre menighetene. Jeg adlyder Gud, og ikke
mennesker.
Så dere ser at deres samvittighet er blitt brent, og de vil helt bevisst gjøre galt,
og de bryr seg likevel ingenting om det. Det gamle ordspråket sier: "Dårer vil gå
med piggsko der engler frykter å tråkke."
Så vi ser at Paulus forteller oss at vi ikke gjør slik som verden gjør, og derfor
trenger vi ikke anbefalingsbrev fra noen mennesker eller noen gruppe. Men i
stedet så sier han:
2.Korinterne 3:2 Dere er vårt brev, skrevet i våre hjerter, kjent og lest av alle
mennesker.
Med andre ord, hvis noen vil vite hva jeg forkynner, la dem bare se på dere.
Fordi dere er en refleksjon av min tjeneste. "Dere er vårt anbefalingsbrev (vår
legitimasjon), skrevet i deres hjerter, kjent (oppfattet, anerkjent) og lest av alle."
Og så sier han, ...
3 Det er tydelig at dere er Kristi brev, som er blitt til ved vår tjeneste, ikke
skrevet med blekk, men med den levende Guds Ånd, ikke på steintavler,
men på hjertets kjødtavler.
Så han sier: Gud er ikke interessert i din "curriculum vitae", Han er ikke
interessert i din "CV", men når Han ser livet ditt, og din levende uttrykkelse av
hvem du er, da er det det som er manifestert og erklært i ditt liv, om hvem som
har skrevet det brevet som du er.
Med andre ord,
3 Det er tydelig at dere er Kristi brev, som er blitt til ved vår tjeneste, ikke
skrevet med blekk, men med den levende Guds Ånd, ikke på steintavler, men
på hjertets kjødtavler.
Fordi dere er en levende refleksjon av Kristus selv. Og la oss innse det, akkurat
slik som vi har en nasjon full av det som kalles en “RINO”, som er en forkortelse
for “Republican in name only” (En som er republikaner bare i navnet. En, som
av de andre, blir ansett for å være for liberal). Og slik har vi også en nasjon full
av mennesker som går under navnet kristen. Men som ikke er mer kristen enn
at en mann stammer fra en ape.
54-0515 Spørsmål & Svar 62. Å tilhøre baptistkirken eller metodistkirken, det
gjør deg ikke til en kristen. Det finnes bare én måte å bli en kristen på. Ordet

"Kristen" betyr "Kristus-lik." Og du kan ikke få til det. Du kan ikke arbeide deg
opp til noe i deg selv for å bli det. Det finnes ingen måte i det hele tatt som du
kan klare å gjøre det på. Du er nødt til å glemme deg selv, dø ut til deg selv, og
la Kristus komme inn og leve Kristi liv inni deg.
Og Broder Branham sa i talen:
63-1201M Et Absolutt 90. Så mannen gjør det som er rett i hans egne øyne,
men Gud har en måte for ham å gjøre det på. Ser dere, når Gud, og Hans Ord,
og Hans profeter manglet, da gjorde enhver mann bare det som han hadde lyst
til å gjøre.
91 Og det er det som har skjedd i denne tid, hver enkelt sier: “Jeg tilhører dette.”
Er du en kristen? “Jeg er presbyterianer.” Er du en kristen? Spurte jeg deg. En
jente sa: “Jeg vil at du skal forstå, at jeg brenner et lys hver kveld.” En annen
mann sa i bønnekøen, jeg spurte ham om han var en kristen. Han sa: “Jeg er en
amerikaner. Hvordan våger du!” Som om det skulle ha noe med Det å gjøre. Ser
dere, de er bundet til en nasjon. De andre er bundet til en organisasjon, til
dogmer.
92 Men en "kristen" betyr “Kristus-lik”. Og den eneste måten du kan bli
Kristus-lik er ved at Kristus Ordet er i deg. Det er ultimatumet. Ja. Jeg så dette
før jeg ble omvendt, og jeg er glad Gud fikk tak i meg før menigheten gjorde det.
Jeg også.
Men vi har et sted i overkant av 2,5 millioner mennesker som hevder å være
Kristi brud, og som hevder å følge dette Budskapet. Så noe er ikke rett, brødre
og søstre.
Når jeg sier at jeg tviler på at 10% av de menneskene som henger seg på
Malakias 4, at de endog er kristne, da prøver jeg ikke å være ufølsom. Jeg er
faktisk ganske sjenerøs. Det vil bety at jeg sier at 250 000 mennesker er kristne.
Og jeg tar mest sannsynlig feil når jeg sier det. Det er nærmere noe slikt som 1
prosent som er kristne, som er Kristuslik. Og det ville være et veldig sjenerøst
tall på 25 000. Og hvordan kan det være det, når Guds profet sa 1 av 1 million.
Så la oss underbygge litt mer, skal vi. Hvis det er 1,5 milliarder såkalte kristne
av alle slag som utgir seg for å være kristne, da vil 1 av en million utgjøre rundt
1500. Og det kommer litt nærmer det som broder Branham sa ville være i
bortrykkelsen. Nå, gitt at det ikke var så mange såkalte kristne i verden tilbake
på 1960-tallet, fordi det i 1960 bare var 3 milliarder mennesker i hele verden. I
dag er det 7,7 milliarder, bare 60 år senere. Så jeg håper at du får tak i hvor jeg
vil hen.

Jesus sa:
Matteus 7:21 Ikke alle som sier til Meg: «Herre, Herre», skal komme inn i
himlenes rike, men den som gjør Min Fars vilje.
Så sier apostelen Paulus:
2.Korinterne 3:4 Og vi har denne tillit til Gud gjennom Kristus.
5 Ikke det at vi er dyktige i oss selv til å tenke ut noe som om det kom fra oss
selv, men vår dyktighet er av Gud,
Og det er hvor vi må la det ligge. Paulus fortalte oss i:
Filipperne 2:13 For det er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre det
som er til Hans velbehag.
Derfor: "Hvis Han begynte det gode arbeidet i deg, da vil Han fullføre det."
Så det motsatte er at hvis Han ikke er i deg og virker i deg både til å ville og å
gjøre, da er han heller ikke i deg for å utføre sitt gode velbehag. Derfor:
"Hvis Han ikke er i deg, da tilhører du ikke Ham." Så du har ikke en sjanse.
Så legger Paulus til:
2.Korinterne 3:6 Han som også istandsatte oss til å være tjenere for en ny
pakt, ikke bokstavens pakt, men Åndens pakt. Bokstaven slår nemlig i hjel,
men Ånden gjør levende.
Derfor, hvis Bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende ... da betyr det ikke
noen ting hvor mange ganger du leser Bibelen din, eller trykker på "Play" for å
høre på et lydbånd. Hvis du ikke har Den Hellige Ånd som lever Seg Selv ut i
deg, og som lever ditt liv for deg, da er du fremdeles fortapt.
Så sier Paulus:
7 Men dersom dødens tjeneste, i bokstaver, inngravert på steiner (det er dine
ti bud under Moses), var herlig, slik at Israels barn ikke kunne se direkte på
ansiktet til Moses, på grunn av hans åsyns herlighet - den som ble borte -,
8 hvor mye rikere på herlighet skal ikke da Åndens tjeneste bli?
Med andre ord, hvis herligheten, Guds doxa, var så stor i disse ti bud, slik at når
Moses hadde vært i Guds nærvær i 40 dager, da han fikk dem nedskrevet, og
da han kom ned, da glødet hans ansikt med Shekinah-nærvær fra Gud. Hvor
mye mer vil det være når Herren Selv stiger ned med et rop, som er et budskap,
som er hans herlighet, hans doxa, hans meninger, verdier og bedømmelser, ...
Hvor mye større vil den administrasjonen av Ånden være, med en enda større
herlighet, slik at du og Ordet blir ett. Og du vil bli, ikke bare et brev, men et

Levende Brev, kjent og lest av alle mennesker, når Guds sønner vil manifestere
seg som Guds sønner.
9 For dersom fordømmelsens tjeneste har herlighet, så skal
rettferdighetens (rettvishetens) tjeneste så mye mer overgå den i herlighet.
10 For det som slik delvis ble herliggjort, har nå ingen herlighet sammenlignet
med den herligheten som er så mye mer overveldende.
11 For om det som forsvinner hadde herlighet, da skal så mye mer det som
forblir ha herlighet.
12 Da vi altså har et slikt håp, taler vi med stor frimodighet.
La meg derfor si det på denne måten: Hvis de ti bud var av en så herlig ting at
Moses faktisk reflekterte Guds Nærvær fra sitt ansikt, hvor mye mer strålende vil
det være når et helt folk i endetiden vil bli likedannet med bildet av den
førstefødte sønnen, og manifestere seg slik som Guds ekte fødte sønner skulle
manifestere seg?
Da var det én mann, en Guds profet. Men i denne tiden er det ikke å være bare
én mann, men et helt folk, som er likedannet med bildet av den førstefødte
sønnen. Og akkurat som i enhver innhøsting, så måtte det først være et svingeoffer. Vi vet at bonden, ved hver innhøsting, tar ut en prøve fra sitt felt. Og når
den prøven er blitt tørket, og moden og klar til høsting, da vil han høste hele
avlingen.
Men vi har måttet ligge i sønnens nærvær for å modnes. Det var det vi ble bedt
om å gjøre av Guds profet kort tid før han gikk av scenen.
Så sier Paulus:
2.Korinterne 3:13 Vi gjør ikke som Moses, som la et dekke over ansiktet sitt,
slik at Israels barn ikke skulle se slutten på det som forsvant.
14 Men deres sinn ble forherdet. For til denne dag blir den samme tildekning
liggende over lesingen av den gamle pakt, for at det ikke skal bli åpenbart, det
som i Kristus er blitt avskaffet.
15 Men helt til denne dag ligger det en tildekning over deres hjerte når
Moses blir opplest,
Og den tildekningen har vært tradisjoner og trosbekjennelser som har forblindet
folket for omega-refleksjonen.
Men så sier Paulus:
16 men når det (hjertet, forståelsen) omvender seg til Herren, blir dekket tatt

bort.
17 Men Han, Herren, er Ånden. Og der Herrens Ånd er, der er det frihet.
18 Men alle vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet (doxa, vi ser på
Herrens meninger, verdier og bedømmelser) som i et speil, blir forvandlet til det
samme bilde fra herlighet til herlighet (fra doxa til doxa), slik som av Herrens
Ånd.
Derfor, hvis det er ved Herrens Ånd at dette blir gjort, da er det Gud som virker i
dere både å ville og deretter å gjøre hans velbehag. Det er Gud som arbeider i
deg, hans doxa, hans meninger, hans verdier og hans bedømmelser. Og da
kommer du inn i Hans bilde, og du blir likedannet til Hans lignelse. For endog
Jesus sa om Guds doxa som kommer inn i oss, at den vil gjøre oss til ett med
Gud på samme måte som Han og Gud var ett.
Johannes 17:21 Jeg ber at de alle må være ett, slik som Du, Far, er i Meg og
Jeg i Deg, at også de må være ett i Oss, for at verden skal tro at Du har utsendt
Meg.
22 Og den herlighet som Du gav Meg, har Jeg gitt dem, så de skal være ett, slik
som Vi er ett:
Legg merke til hvordan William Branham sier den samme tingen i neste avsnitt
64-0614M Avdekking av Gud 281. Da Ordet var i Moses, var han Gud i kjød.
Da Det (Ordet) var i Jesus, var Det (Ordet) Gud i kjød. Skjønner? Det eneste
Han gjorde var å forandre Sin maske, ikke Sitt Ord, ikke Sin natur. Han er
den samme i går, i dag og for evig. Han bare forandret Sin form. Han
forandret Seg fra Noah til Moses; Han forandret Seg fra Moses til David; fra
David, Josef; videre ned til Han kom inn i Guddommens fylde legemliggjort.
Skjønner?
282. Det er fremdeles den samme Gud! Amen. Amen. Jeg håper det når fram.
Skjønner? Det er den samme Gud, men Han bare tar på Seg et annet dekke.
Ser dere, Han tar på Seg et annet dekke.
283 Han gjorde det i reformatorene, tok på seg et dekke, tok på et dekke.
Inntil, til slutt, Det kom ned gjennom den lutherske tidsalderen, ned gjennom de
andre tidsalderne, så til slutt kommer Det inn i det Komplette. Rett før Det
kommer, da står en profet fram igjen. Hva Det gjør, Det gir et skyggebilde
av Ordet, og viser bak her, åpenbarer hva som har skjedd, hva som har vært
utelatt, at Menigheten ikke vil være uten forståelse. Så når dette ebber ut, så,
slik Johannes sa: “Jeg må avta, Han må vokse”, så Han blir alt-i-alle,
kommer inn i Ham. Han er fullstendig manifestert, gjennom Luther, Wesley,
og pinsetidsalderen, og videre ned, videre ned, til Han er fullstendig

manifestert, ser dere, kommer ned, bare manifestasjonen, Gud som utfolder
Seg. Skjønner?
284 Nå, følg med. Oppfylt i Hans løfter for denne tid, slik de hadde. Nå, Moses
var Ordet for den tiden, fordi Ordet ble gitt til ham for den tiden; Moses.
Josef var Ordet på hans tid, og var et nøyaktig bilde på Kristus. Ser dere,
hver enkelt av dem var Ordet.
285 Og da Jesus kom, Han var Ordet i Dets fylde, fordi hele
gjenløsningsplanen lå i Ham. Hele gjenløsningsplanen lå ikke i Moses, lå ikke i
Josef, lå ikke i Elias. Ser dere, de var bare en del av Ordet, pekte mot Det.
Skjønner? Legg nå merke til, konsentrer dere; her kommer Det, som jeg sa. Ser
dere, hele planen var ikke i dem. De pekte mot Det.
286 Derfor, etter Ham, Fylden, kan vi ikke peke mot noe annet. Det peker
tilbake på Ham, Ordet. [Broder Branham tar opp Bibelen sin—Red.] Dette er
den komplette Åpenbaringen; ingenting kan bli lagt til eller tatt bort fra Det.
Der er den komplette Åpenbaringen. Alt det, en skygge av Ham som skulle
komme; men da Han kom, var Han den Fullkomne. Hebreerne 1: “Gud har
mange ganger talt til fedrene ved profetene”, Gud talte gjennom tildekninger,
gjennom profetene, “men i disse siste dager har Han talt til oss ved Sin Sønn,
Jesus Kristus.” Slik er det. Avdekket der ute på Golgata, Guds Sønn, avdekket.
287 Legg merke til det, “levendegjort”. Og, i dag, når Ordet blir manifestert i
menneskelige kar, tildekninger, da er det helt og holdent Ordet oppfylt på
den tiden, som kommer tilbake til Gud. Når vi blir døpt inn i Ham, ifølge
1.Korinterne 12, blir vi identifisert med Ham. Amen.
Legg merke til at han bruker flertallsformen her, som viser at det i denne tiden
ikke bare er ett individ, som Ordet skal manifestere seg gjennom, men i kar.
Flertall.
La meg si det til deg på denne måten. William Branham var ett kar, én profet for
tidsalderen. Aldri to, én. Nå, han manifesterer Malakias 4, Lukas 17:30,
Åpenbaringen 10:7 osv. Men det var første-frukten for denne tiden. Det er
andre Skriftsteder som også skal bli manifestert i denne tiden. Efeserne 1:3-5
Guds sønner blir gjort rede for adopsjon (sønnekår). Hvordan? Ved å bli
likedannet med bildet av den førstefødte sønnen, det er:
Romerne 8:29 For dem som Han kjente på forhånd, dem har Han også
forutbestemt til å bli likedannet med Sin Sønns bilde, for at Han skulle være den
førstefødte blant mange brødre.
Nå, det taler ikke bare om én mann, men om brødre, sønner, i flertall, og
dermed så er denne manifestasjonen for de utvalgte i endetiden, de som ble vist

frem til den førstefødte sønnen, Kristus som er mønsteret for alle sønner. Og
det var profeten i Malakias 4. Hans tjeneste skulle vende hjertene tilbake til
Paulus og Fedrene sitt Budskap.
Filipperne 2:1 Derfor, om det da er noen trøst i Kristus, om det er noen
oppmuntring i kjærligheten, om det er noe fellesskap i Ånden, om det er noe
medfølelse og barmhjertighet,
2 Fyll opp min glede, ha den samme forståelsen, og ha den samme
kjærligheten. Og at dere, av det samme sinn, har én ting i tankene.
3 Gjør ikke noe ut fra ønske om egen ærgjerrighet eller lyst til tom ære, men
enhver skal i ydmykhet anse de andre høyere enn seg selv.
4 Enhver må ikke bare trakte etter det som er best for en selv, men også søke
etter det som gagner andre.
5 La dette sinn (denne holdningen) være i dere, som også var i Kristus
Jesus.
6 Han, som var i Guds skikkelse, holdt det ikke for et tilranet gode, dette å være
lik Gud,
7 men Han gjorde Seg Selv til ingenting, tok på Seg en tjeners skikkelse, og
kom i menneskers likhet.
8 Og da Han i sin framtreden var funnet som et menneske, ydmyket Han Seg
Selv og ble lydig til døden, ja, til døden på korset.
Amplified Bibelversjon sier det på denne måten:
5 La denne samme holdningen, og hensikten, og det ydmyke sinn være i
deg, som var i Kristus Jesus: La Ham være ditt eksempel i ydmykhet.
NIV-versjonen uttaler det på denne måten:
5 I deres forhold til hverandre, ha den samme tankegangen som Kristus
Jesus.
Så vi ser at sinnet eller den tankegangen som var i Kristus, er den samme
holdningen som kommer til uttrykk i oss.
Derfor er det fem punkter å tenke på når vi tenker på vår holdning, og hvordan
den enten reflekterer Kristi holdning, eller så gjør den det ikke.
Derfor, før vi konkluderer, vil jeg vise dere følgende angående vår holdning til
Kristus.
1. Jeg ønsker å vise hva det vil si å ha den rette mentale holdningen.

2. Jeg ønsker å vise hvorfor vi må ha den rette mentale holdningen.
3. Jeg ønsker å vise hva den rette mentale holdningen vil produsere.
4. Jeg ønsker å vise hvordan vår mentale holdning påvirker de rundt oss.
5. Jeg ønsker å vise hvordan en feil holdning kan ødelegge vår vandring, og
vandringen til de omkring oss, de som vi har innflytelse over.
Aller først må vi vite hva en rett mental holdning er. Og for å vite hva den rette
mentale holdningen er, da må vi først forstå hva en holdning er.
I) Hva er det å ha den rette mentale holdningen?
Vel, Websters New World Dictionary definerer en holdning som en evne eller
en tilbøyelighet. Den posisjon, eller holdning som kroppen inntar i
forbindelse med en handling, en følelse eller en stemning, osv. Ordet
holdning er også definert som en måte å handle på, eller føle, eller tenke. Og
slik viser den en tilbøyelighet eller en mening.
Hvis du nå fanget opp hovedpunktene i hver av disse definisjonene, så sier den
første at holdning er kroppens stilling eller posisjon i referanse til, eller i
forbindelse med en handling, følelse eller humør. Og den andre er
handlingen, følelsen eller tankegangen som viser frem din mening,
tilbøyelighet eller tankesett.
Så vi ser på kroppens stilling eller holdning, og de attributtene som vises når du
tenker, føler eller slik uttrykker ditt humør.
Derfor er holdning ikke bare en mental erkjennelse, eller en mental forståelse,
eller en mental tilbøyelighet, men en holdning er snarere en utgående
uttrykkelse for vårt lynne. Det er en utgående uttrykkelse for våre følelser, det
er en utgående uttrykkelse for våre tanker. Det er kroppens forbindelse til
disse tankene, og hvordan kroppen uttrykker disse tankene. Det er hva
holdning er.
Husk at Paulus fortalte oss at vi er skrevne brev, skrevet i vårt kjød for å vise
verden den holdningen som Kristus har. Og nøkkelen er at den viser hva vi
føler, den viser nøyaktig hva vi tenker om en ting, osv.
Bibelen forteller oss at Gud ville "sende ut en engel for å sette et merke på
disse som sukker og gråter på grunn av vederstyggelighetene som er gjort
i byen". Sukkingen og gråtingen er kroppens svar på hva som ble gjort i byen,
og det er en utgående uttrykkelse for hva som var holdningen i deres sjel. Så

hvis det ikke var noen utgående uttrykkelse for sukk og gråt, da var det ingen
merking.
Husk at Tegnet må bli fremvist. Broder Branham sa: "Det er ikke nok til å tro
det, du må vise det frem."
63-1128E Tegnet 125. Han var ikke ansvarlig for noen. Hele familien må bli
tatt med inn i det, og Tegnet må bli fremvist. Det var nødt til å bli fremvist.
Hvis det ikke ble fremvist, da hadde det ingen effekt. Du kunne tro på det;
du kan si: "Åh, ja, jeg tror det." Men det var ikke nok. Det ... Du sier: "Vel, jeg
skal fortelle deg hva jeg skal gjøre. Jeg skal legge den i en bøtte, og jeg skal ha
det opp her borte på veggen. Men egentlig, tenker jeg, at så lenge som jeg har
det her inne, hvis jeg hadde blodet her borte ... "Nei, sir.
126. Du kan ikke holde det hemmelig. Nei, da. Du er nødt til å ha Det. Du må
ha Det fremvist. Det var hensikten med å sette det på dørene, slik at Han
kunne se det på dørkarmen og på dørstolpen. Det er noe som du ikke
skammer deg over. Du vil at hele verden skal vite at du er død, og ditt liv er
skjult i Gud gjennom Kristus.
Holdningen din viser da utad hva du tenker inni deg. Du kan ikke skjule en
holdning, den vises frem, den manifesterer seg. Du kan kanskje skjule
tankene dine, men en holdning går ut over dine indre tanker. Holdning taler
om uttrykkelsen av ditt lynne. Din holdning vises på ditt kroppsspråk; i øynene,
i ansiktsuttrykket, i tonefallet og i din sinnstilstand.
Derfor, holdning er uttrykkelsen av din mening og din disposisjon. Ordet
disposisjon kommer fra to ord, dis og posisjon. Sammen taler de om å sette i
orden, og viser til de normale sidene ved ens natur. Derfor, det som vi ser i
holdning, er disposisjonen, eller det å sette i orden, eller den utgående
refleksjonen av ens sanne naturen.
Nå, vi vet at Guds mening er Hans Doxa. Og Paulus sa at i endetiden, når Hans
Evangelium ville bli forkynt, på den tiden ville Guds Doxa være manifestert i vårt
kjød. Det er det som din holdning reflekterer. Det er manifestasjonen av Hans
meninger. Det er ikke dine meninger. Hans verdier, ikke dine. Hans
bedømmelser, ikke dine.
2.Tessalonikerne 1:10 når Han kommer for å bli herliggjort i Sine hellige
(herliggjort i Sine hellige. Dette ordet er en-doxa-zo - en betyr i, doxa betyr Guds
meninger, verdier og bedømmelser, og zo eller zoe betyr liv), og bli hyllet i alle
dem som tror, fordi vårt vitnesbyrd (Paulus sitt vitnesbyrd, Paulus sitt

Evangelium) til dere, ble trodd på den dagen.
11 Derfor ber vi også alltid for dere om dette, at vår Gud vil akte dere verdige til
dette kallet, og at Han vil fylle dere med all velvilje til godhet og troens gjerning, i
kraftgjerninger,
12 for at vår Herre Jesu Kristi navn må bli herliggjort (endoxazo) i dere, og dere i
Ham, etter nåden fra Gud, både vår og Herren Jesu Kristi Gud.
Det er Jesu bønn i Johannes 17 igjen. Og det skal skje i denne tiden. Ikke bare
i en profet, men i folket som hørte, gjenkjente og handlet etter det ordet som
profeten lærte.
Punkt #1) Hva er den rette mentale holdningen? Vel, å ha den rette
holdningen, det betyr at du først må ha de rette tankene om hva enn du måtte
tenke på. Og det betyr at du må ha den rette meningen. Og det er bare en rett
mening, og det er Guds mening. Hva tenker Gud om det. Fordi Hans tanker
er ikke våre tanker. For Hans tanker er høyere enn våre tanker. Og hvis vi
skal ha en rett tenkning om noe som helst, da må det være det som Gud
tenker om det. Og for å vite hva Guds tanker er om enhver ting, da må det
komme gjennom Hans Ord. For, ut fra hjertets overflod, taler munnen.
Derfor, hvis vi skal ha den rette holdningen, da må vi ha den holdningen som
var i Kristus Jesus.
Apostelen Paulus sa:
Filipperne 2:5 La dette sinn (denne holdningen) være i dere, som også var i
Kristus Jesus. Og ordet sinn her, har det samme greske ordet, Phroneo, som
blir brukt for ordet, likesinnet. La dette sinn som var i Kristus, være i dere.
Det er nøkkelen som Paulus bringer til oss her. Og det er en gave fra Gud. Og
bare de som Gud utvelger, kan motta den gaven.
Legg merke til at Paulus sier:
Romerne 15:5 Må så tålmodighetens og trøstens Gud gi dere å ha det samme
sinnelag til hverandre, i samsvar med det som er i Kristus Jesus,
(Og legg merke til at det er i samsvar med det som er i Kristus Jesus, den
salvede Jesus. Så vi ser at Gud har gitt oss en gave til å bli likesinnet. Og ikke
bare å bli likesinnet, men likesinnet til hverandre. Og legg merke til at han sier til
oss, i samsvar med det som er i Kristus Jesus. Nå, den eneste måten vi
kan bli likesinnet, er hvis vi har det samme sinnet. Så han forteller oss her
det samme som han forteller oss i:
Filipperne 2:5 La dette sinnet være i dere, som også var i Kristus Jesus.

Og for at det skal skje, det finner vi ut når vi hopper ned til vers 13. Der forteller
han oss at det vil være Gud som arbeider i dere, først til å ville, og deretter
til å gjøre, Hans vilje.
Og vi vet at dette bare kan komme slik som Gud har bestemt at det skal komme.
John 1:12 Men så mange som tok imot ham, (nå, det ordet, tok imot, er det
greske ordet Lambano, som betyr å ta imot til seg selv, legge beslag på, ta i
besittelse, (Dvs. å forsyne seg til seg selv, gripe fatt i, strekke seg etter,
streve etter å skaffe seg.) dem ga han retten (Dette ordet, rett, er det greske
ordet exousia, som betyr: En rett til å velge.
Så vi ser at Gud gir oss en gave. Og den gaven er retten til å ta en riktig
beslutning. Og den beslutningen er å bli en sønn, eller å oppføre seg slik
som en sønn burde oppføre seg.) til dem gav Han retten til å bli Guds barn,
(nå, dette ordet, bli, kommer fra det greske ordet ginomai. Og det betyr ikke at
du var en gris, og nå har du fått en rett til å bli et lam. Det betyr ikke at du var av
djevelens ætt, og nå har du fått en rett til å bli av Guds ætt. Nei, det betyr å bli
fullført. Med andre ord, Gud gir deg den retten til å ta den rette beslutningen til
å bli det som du allerede er. Det kommer fra det rotordet som vi bruker for ordet,
gener, eller genetikk.
Nå, når vi vet hva den rette mentale holdningen er, at det er en uttrykkelse
av Guds mening som lever seg selv og uttrykker seg selv i ditt legeme.
Det neste vi må se på, er punkt nummer 2). Jeg ønsker å vise hva den rette
mentale holdningen vil produsere.
52-0810A Jeg er oppstandelsen og livet E-61. Det er din holdning til det. Din
holdning til Guds Guddommelige gave, vil gi deg akkurat det som du ber
om. Forstår dere? Åh, hvordan jeg ville ønske å stoppe opp rett her, broder
Boze, og slå dette fast i omtrent en halv time. Men jeg kan ikke gjøre det. Din
holdning: Gud kan sende en gave, og uansett hva du ... Det avhenger av
hvilken holdning du tar til det. Se på dem som slo Ham i ansiktet, og spyttet
på Ham, og alt mulig. Det var ingen dyd der. Men en kvinne som trodde Ordet,
hun rørte ved kanten av hans kledning, og ble helbredet. Er det riktig? Ja vel.
Det kommer an på hva du tenker om det. Gud sender det. Det er din
holdning til enhver Guddommelig gave, som avgjør hva du får ut av det.
Så der...

Hvis du leser Hebreerne 11. Vi har ikke har tid til å gjøre det her nå denne
formiddagen. Men hele kapitlet viser hvordan vår tro er vist fram, og det viser
faktisk vår holdning til Gud og Hans Ord.
65-0426 Å Bevise Hans Ord 28. Men før vi ber for de syke, er vi nødt til å få
menneskene inn i den holdningen. Det er holdningen som alltid bringer
resultatene. Det er den holdningen som du tar til Gud.
29. Her er en kvinne som berørte kledningen Hans; hun ble helbredet for en
blodsykdom. En soldat spyttet Ham i ansiktet, og satte en tornekrone på Hans
hode, og følte ingen dyder.
30. Det er din tilnærming. Det er nødvendig med den holdningen. Og det er
slik det er i kveld, kjære venn. Det er nødvendig med den holdningen. Vi er, og
vi tror at vi er i nærværet til Jesus Kristus. Men det er din holdning som gir
resultatene. Mekanikken er her, og det samme er dynamikken. Hvis du
bare kan komme i gang, så vil Gud gjøre resten.
1.Korinterne 9:10 Uten tvil er det for vår skyld at dette er skrevet: Den som
pløyer, skal pløye med håp, og den som tresker med håp, skal ha del i sitt håp.
Her ser vi at bonden pløyer med håp om å forvente å høste av sin innsats. Du
ser at når du sår med en forventning, da sår du med et rett hjerte og et rett
sinn, og dermed en rett holdning. Men hvis du gjør noe rutinemessig uten en
ekte forventning, da vil din holdning vise det.
Romerne 8:24 Dette er nemlig vårt håp om frelse. Men et håp som blir sett, er
ikke lenger noe håp. For hvorfor håper en fortsatt på det som en ser?
25 Men hvis vi håper på det vi ikke ser, lengter vi etter det med utholdenhet.
Hvis du ikke ser det, da håper du fortsatt. Men når du har sett det, da viser det
at håpet ditt er blitt manifestert.
50-0405 Forventninger E-13. Bare for en liten tekst, hvis jeg skulle kalle det
det, så vil jeg tale et øyeblikk eller to om ordet "Forventning". Vi får alltid det
som vi forventer. Når folk forventer noe, vel, da får de som regel det som de ser
etter. Det er den mentale holdningen som du har. Husk dette, og glem det
aldri. Den rette mentale holdningen til ethvert løfte fra Gud, vil få det til å
skje, den rette mentale holdningen til ethvert løfte fra Gud. Det kreves ikke
helbredelsesgaver for å helbrede syke mennesker. Enhver person her inne, hvis
du er kristen, har en rett til å møte satan hvor som helst, og beseire ham på
enhver grunn som han kunne stå på. Da Jesus Kristus var her på jorden, og i
Ham bodde Guds fylde legemlig, da var all Guds mektige kraft i Hans Sønn,
Kristus Jesus. For Skriften forteller oss at Gud var i Kristus og forlikte verden

med Seg selv. Alt ble overlevert til Ham, selv om Han ikke talte noen ting annet
enn det som Faderen fortalte Ham. Han helbredet ingen uten disse som Han
først ble vist til å bli helbredet. For Han sa: "Sannelig, Jeg sier dere: Sønnen kan
ikke gjøre noen ting i seg selv, men bare det som Han ser Faderen gjøre." Det
var Johannes 5:19.
Nå, broder Branham sa at du får det som du forventer. Og du vet at det ikke
er så utrolig at Jesus gikk på vannet, fordi han var Guds sønn. Men det som
virkelig er fantastisk, er at også Peter var i stand til å gå på vannet, helt til han
mistet fokuset. Han mistet sin forventning.
57-0226 Vi Vil Se Jesus E-21. Men nå, mens Han er her og arbeider med Sin
Menighet i form av Ånden... Så hvis Hans Ånd er sammen med oss, da vil Han
handle akkurat slik som Han handlet da Han var her på jorden. Det vil få deg til
å handle på den samme måten. Fordi det ikke er din ånd lenger; det er Hans
Ånd inni deg, Kristi Ånd inni deg. "De tingene som jeg gjør ... Den som tror
på meg (Johannes 14:12), de gjerningene som jeg gjør, skal også dere
gjøre." Skjønner? Vi vil gjøre de samme gjerningene, tenke de samme
tankene, leve den samme type liv. Hvis Guds Ånd er i deg, da får Den deg
til å leve slik som Kristus levde, til å være Kristus-lik. Da blir du et skrevet
brev, lest av alle mennesker. Kristus inni deg, som reflekterer Sitt Lys ut fra
deg. Slik Gud var i Kristus for å forlike verden til seg selv, og reflekterte
Gud ut fra sitt eget legeme. Ingen har noensinne sett Gud, men den
enbårne fra Faderen har erklært ham. Gud var i Kristus. Og det som var
holdningen til Kristus, det var Guds holdning, fordi de to arbeider sammen,
Ånden og kjødet forenet sammen. Fikk en tale om det: "Duen og Lammet."
Ønsker å komme inn på det en kveld, en av disse ukene.
Nå, vi undersøker hva en holdning er, og hva den rette mentale holdningen er.
#1) Vi finner ut at det bare finnes én rett holdning. Og det er hva Gud
tenker om det, og Hans handlinger mot holdningens formål. Vi fant ut at
Jesus Kristus kom til jorden for å vise verden hva som var Guds holdning til
verden, til synderen og til Guds sæd.
#2) Vi finner ut at den rette mentale holdningen vil produsere det den er
ment å produsere. Vi undersøkte Skriftene, og tok en håndfull mennesker i
Skriftene og undersøkte deres reaksjon på Guds Ord. Deres reaksjon på Guds
løfter var deres holdning til Gud og Hans Ord, for Han er Ordet. Vi viste, ved
mange ufeilbarlige bevis i Skriften, at den rette mentale holdningen til ethvert

Guddommelig løfte fra Gud, vil få det til å skje. Husk den romerske offiseren
som bare sa: Tal bare Ordet, og tjeneren min vil bli helbredet. Han forsto
autoritet, og dermed så fikk han det som han forventet.
52-0810A Jeg er Oppstandelsen og Livet E-61. Det er din holdning til det. Din
holdning til Guds Guddommelige gave, vil gi deg akkurat det du ber om.
Forstår du? Åh, hvordan jeg vil stoppe her, broder Boze, og slå det i omtrent en
halv time, men jeg kan ikke gjøre det. Din holdning: Gud kan sende en gave, og
uansett hva du ... Avhenger av hvilken holdning du tar til den. Se på dem
som slo ansiktet hans og spyttet på ham, og alt det, var ingen dyd der. Men en
kvinne som trodde Ordet rørte ved kanten av hans plagg, ble helbredet. Er det
riktig? Greit. Det kommer an på hva du synes om det. Gud sender det. Det
er din holdning til enhver guddommelig gave, avgjør hva du får ut av den.
Så der...
Vi undersøkte Hebreerne 11, og vi leste om mange eksempler på menn og
kvinner som viste den rette mentale holdningen til Guds ord, og vi så hvordan
de mottok den tingen som Gud hadde lovet dem.
Og det bringer oss til:
#3) Vi må vite: "Hvorfor må vi ha den rette mentale holdningen?"
Nå, det er flere grunner til at vi må vise den rette holdningen til Guds Ord.
1. Holdningen vår vil gi et resultat, avhengig av den holdningen vi viser.
2. Holdningen vår skaper ikke en atmosfære, men den uttrykker heller den
atmosfæren som vi lever i. Det er uttrykkelsen av sjelenes natur, og dermed
så skaper det en atmosfære rundt deg om hvem du er. Du blir identifisert
med den holdningen som du uttrykker.
3. Og slik blir du dømt. Du vil bli dømt for den holdningen du viser til andre,
og den holdningen du viser til Gud.
4. Dermed vil holdningen din ikke bare påvirke deg selv, men også påvirke
andre.
65-0426 Å Bevise Hans Ord 28. Men før vi ber for de syke, er vi nødt til å få
menneskene inn i den holdningen. Det er holdningen som alltid bringer
resultatene. Det er den holdningen som du tar til Gud.
29. Her er en kvinne som berørte kledningen Hans; hun ble helbredet for en
blodsykdom. En soldat spyttet Ham i ansiktet, og satte en tornekrone på Hans
hode, og følte ingen dyder.
30. Det er din tilnærming. Det er nødvendig med den holdningen. Og det er

slik det er i kveld, kjære venn. Det er nødvendig med den holdningen. Vi er, og
vi tror at vi er i nærværet til Jesus Kristus. Men det er din holdning som gir
resultatene. Mekanikken er her, og det samme er dynamikken. Hvis du
bare kan komme i gang, så vil Gud gjøre resten.
Nå kan du spørre: Hvorfor må vi ha en rett holdning? Men husk at det er
holdningen som gir resultatene. Hvis du ikke kommer med den rette
holdningen, da vil du aldri få noen ting fra Gud, bortsett fra en irettesettelse og
motgang. Og slik er det med enhver i dette livet. Dere vet alle det, dere som
oppdrar barn. Det er noe av det første du lærer barna dine, det å ha en rett
holdning til andre, og ha respekt for mamma og pappa, og autoriteter. Og
slik er det med Gud. Den gamle moralen sier: "Du kan få flere bier med
honning enn med eddik". Og en moral er et poeng i en historie som er der for
å illustrere en sannhet.
Jeg kjenner ingen som heller ville ønske at folk skal behandle dem som skitt,
enn med respekt. Vis respekt, og du vil få respekt tilbake. Vis forakt, og du
vil motta forakt. Du vil høste det du sår. For å ha venner, så må du vise
deg selv vennlig.
Se nå, om noen er i behov, og de spør høflig. Jeg gjør vanligvis det jeg kan for å
hjelpe dem. Men så snart de blir arrogante, og de begynner å kreve, det er da
jeg bare lukker sammen og ikke hjelper dem noe mer. Jeg har opplevd dette på
misjonsfeltet. Det var noen pastorer i utlandet som vi var glade for å kunne
hjelpe. Men da noen ble arrogante, og de begynte å kreve at vi skulle hjelpe
dem, og de mente at vi skyldte dette til dem, da ble det bare slutt på den
medlidenheten og den medfølelsen som jeg hadde for dem. Og når medfølelsen
for dem var borte, hvorfor skulle jeg selv forfalle, og jobbe tre jobber for å støtte
dem?
57-0126E Når Guddommelig Kjærlighet blir Vist Frem 19. Så når du blir en
sønn eller en datter av Gud, da endres ditt lynne; holdningen din blir
endret; ditt alt, ditt syn mot livet og mot de andre, blir endret.
Du er ikke den eneste som bor på denne planeten. Og den velsignelsen fra Gud
som du mottar, påvirker også menneskene du omgås med. Når du er
velsignet, da blir du en velsignelse for andre. Den atmosfæren av
velsignelser som du lever under, lyser ikke bare opp over deg. Hvis det ikke
var for Guds velsignelser som skinner ned over de Utvalgte, da ville hele verden
vært under en forbannelse akkurat nå.

5. Mosebok 28 taler om velsignelse og forbannelse som vi kan forvente å få,
avhengig av vår holdning til Gud og Hans Ord. Hvis vi mottar og respekterer
Gud og Hans Ord, da blir vi velsignet. Men hvis vi avviser Gud og Hans Ord, da
blir vi forbannet.
5.Mosebok 28:1 Dersom du nå hører på Herrens, din Guds røst, så du akter vel
på å holde alle hans bud, som jeg gir deg i dag, da skal Herren din Gud heve
deg høyt over alle folkene på jorden.
2 Og alle disse velsignelser skal komme over deg og nå deg, så sant du hører
på Herrens, din Guds røst:
Legg merke til at vi blir fortalt at vi ikke engang vil se dem komme, før de er over
oss og har overtatt oss. En dag våkner du bare opp, og alt ser ut til å gå din vei.
Det er Guds velsignelse. Nå har jeg ikke tid til å lese for dere alle disse
velsignelsene. Men bare åpne Biblene deres hjemme og studer dette kapitlet,
og se hvordan Guds velsignelser er i omtrent alle aspekter av livet. Derfor, hvis
du bare vil lytte nøye, noe som betyr å bruke flid med å høre på Guds Ord. Men
det samme gjelder for dem som ikke vil gjøre det. Det er bare slik at på samme
måten som du blir velsignet når du lytter nøye til Ordet, slik blir dette til
forbannelser når du ikke vil lytte.
5.Mosebok 28:15 Men dersom du ikke hører på Herrens, din Guds røst, og ikke
akter vel på å holde alle hans bud og hans lover, som jeg gir deg i dag, da skal
alle disse forbannelser komme over deg og overta deg:
Du forstår at de resultatene som du får, det er avhengig av hvilken holdning
du viser til Gud og Hans Ord.
Husk nå dette, din holdning skaper en atmosfære, eller et miljø.
50-0227 Gud i Sitt Folk 20. Din holdning til gaven vil avgjøre din
helbredelse.
50-0813A Lasarus sin Oppstandelse E-43. Ja, hun visste at om Gud var i
Elias, da var Han sannelig i Sin Sønn. Halleluja. Det er riktig. Der sa hun: Hvis
jeg bare kan komme til Ham, da vil jeg finne ut hva som var årsaken til at min
bror døde. Så hun presset seg rett igjennom den mengden av de vantro. Da hun
kom ned dit hvor Han var ... Nå, se på det. Det kan virke som om hun hadde en
rett til å bebreide Ham, ikke sant? Hun kunne ha sagt: "Hvorfor kom du ikke til
min bror?" Kjefte på Ham. "Hvorfor kom du ikke til min bror?" Hvis hun hadde
nærmet seg Ham med den holdningen, da ville hun ha ... Det miraklet ville aldri
skjedd. Det er din holdning i din tilnærming, hvordan du nærmer deg noe.

Hvis du kommer ... Slik som gaven her, du må nærme deg den gaven på rett
måte. Du må nærme deg Gud på rett måte ... Du kan ikke komme og si: "Nå,
Herre, se nå her. Jeg har vært en ganske god fyr. Jeg har ... Få noe som er
middelmådig. Men jeg skal fortelle deg; Jeg vil at Du skal ta meg i kveld og si ...
"Nei, nei. Gud tar det ikke på den måten. Du kommer Guds tilveiebrakte vei.
Hvis ikke, så bare ikke kom i det hele tatt. Det er riktig. Det er sant.
56-1006 Bryllupsmåltidet E-35. Gud vil ha en Menighet som Han kan legge
Sine hender på. Jeg bryr meg ikke hvor liten den Menigheten er. "Hvor to eller
tre er samlet i Mitt Navn, der skal Jeg være midt iblant dem." Ikke bare å tale om
det. Da sier du: "Vel, vi samles i Hans Navn." Å tale om Jesu Navn med ord, det
er ikke hva Han mente. Det er mer i hvilken holdning dere er samlet i,
miljøet rundt Jesu Navn. "Når dere samles i Mitt Navn, da be om hva dere
vil." Det er motivet som du kommer i, din holdning. Det er mer en holdning
enn dette å kalle på et Navn. Syndere kaller på det navnet på gaten, de
forbanner det, og alt mulig annet. Men det er det miljøet som du er i, holdningen
du kommer i, det å komme i Jesu Navn.
Broder Branham sa i talen:
62-0627 Vi vil se Jesus E-15. Det avhenger av den holdningen som vi tar.
Nå, Gud sender alltid Sine gaver og slikt inn i generasjonene, inn i menighetene.
Og uansett hvilken holdning som folk inntar, så er det resultatene av det
som de får. Vi vet det. Gud presser seg ikke på noen. Du er nødt til å begjære å
ha Ham.
Og i talen:
63-0317M Gud i Enkelhet 31. Når en forkynner går inn i en forsamling av
mennesker som ber i Åndens salvelse, da er du nødt til å høre fra
Himmelen. Slik er det bare. Man kan ikke unngå det. Men hvis du går inn i en
forvirring, da blir du også forvirret, og Ånden blir bedrøvet;
Du får det du leter etter. Hvis du kommer til menigheten for å høre fra Gud, da
vil du få det. Men hvis du kommer for å finne noe å kritisere, da vil du også finne
det. Så du ser viktigheten av vår holdning, og den atmosfæren som den
skaper. Som jeg nevnte i går kveld, at vi setter en atmosfære gjennom den
holdningen vi uttrykker gjennom vårt kroppsspråk, og tonen i stemmen vår, og
hvordan vi ser ut, og hvordan vi stiller frem kroppen vår. Kroppsspråk betyr noe
for folk, og det betyr noe for Gud. Det uttrykker vår holdning. Det er et uttrykk for
sjelens sanne natur.

65-0426 Å Bevise Hans Ord 28. Det er holdningen som alltid bringer
resultatene. Det er den holdningen som du tar til Gud.
29. Her er en kvinne som berørte kledningen Hans; hun ble helbredet for en
blodsykdom. En soldat spyttet Ham i ansiktet, og satte en tornekrone på Hans
hode, og følte ingen dyder.
30. Det er din tilnærming. Det er nødvendig med den holdningen. Og det er
slik det er i kveld, kjære venn. Det er nødvendig med den holdningen. Vi er, og
vi tror at vi er i nærværet til Jesus Kristus. Men det er din holdning som gir
resultatene. Mekanikken er her, og det samme er dynamikken. Hvis du bare
kan komme i gang, så vil Gud gjøre resten.
Hva mener han med: "hvis du bare kan komme i gang"? Jeg tror at det som han
sier, ikke er det at du kan produsere noe. Men hvis du gjør det rette, og du
sier det rette, da vil det gi de rette resultatene. Du skjønner, Gud vil gjøre
det for deg hvis holdningen din er rett. Tross alt så er Gud suveren, og Han
trenger ikke å gjøre noen ting for noen. Men hvis du går til Ham med den rette
holdningen, da kan du be om hva du vil.
Johannes 15: 5 Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og Jeg i
ham, han bærer mye frukt; for uten meg kan dere ikke gjøre noe.
50-0227 Gud i Sitt Folk E-3. Og så, når jeg bringer Kristus til deg, da vil Han
være på din hånd. Og du vil måtte svare for hvilken holdning du tok til det. Om
du avviste det, eller om du aksepterte det. Gud vil stille deg til ansvar for din
holdning til dette møtet. Så du må forstå at det er en veldig hellig ting.
Og ikke bare vil du motta det som du forventer, men du vil også bli dømt for din
holdning. Det er holdningen som uttrykker hva vi er, og som vi vil bli dømt for.
Og du vil ta med deg holdningen din, fordi holdningen din er et uttrykk for din
karakter. Det er en uttrykkelse i din kropp om det indre menneskets natur. Og
for det vil du bli dømt. Til slutt, la oss bare repetere.
1. Holdningen vår vil produsere et resultat, avhengig av den holdningen som vi
viser.
2. Holdningen vår skaper ikke en atmosfære, men uttrykker heller den
atmosfæren vi lever i. Den er et uttrykk for sjelens natur, og dermed så skaper
den en atmosfære rundt deg om hvem du er. Du blir identifisert med den
holdningen som du uttrykker.

3. Og ut fra dette blir du dømt. Du vil bli dømt for den holdningen du viser til
andre, og den holdningen du viser til Gud.
4. Dermed vil holdningen din ikke bare påvirke deg selv, men den påvirker
også andre.
La oss bare bøye våre hoder i bønn. Far, vi vil takke deg for Ditt Ord, vel vitende
at den holdningen som Din Sønn viste, det er den holdningen som vi
ønsker. Må vår holdning være lik den som var i din sønn Jesus, Han som
var innviet og hellig. Og må vår holdning være slik helt til Du tar oss opp i en
bortrykkelse.

