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Hebreerne 1:1 Gud, Han som i tidligere tider mange ganger og på mange måter 
talte til fedrene i profetene,  
2 Han har i disse siste dager talt til oss i Sønnen, som Han har innsatt som 
arving til alle ting. Ved Ham har Han også skapt hele verden. 
3 Han er speilbildet av Hans herlighet og det uttrykte bildet av Hans person. Og 
Han holder alle ting oppe ved Sin krafts ord. Da Han ved Seg Selv hadde gjort 
renselse for våre synder, ble Han satt inn i Majestetens kraft i det høye. 
4 Han er blitt så mye bedre enn englene, fordi Han har arvet et større navn enn 
dem. 
5 For til hvem av englene har Han noen gang sagt: «Du er Min Sønn, i dag har 
Jeg født Deg»? Og videre: «Jeg vil være Far for Ham, og Han skal være Sønn 
for Meg»? 
6 Men når Han på ny fører Den førstefødte inn i verden, sier Han: «Alle Guds 
engler skal tilbe Ham.» 
7 Og om englene sier Han: «Han som gjør Sine engler til ånder og Sine tjenere 
til en ildslue.» 
8 Men ifølge Sønnen sier Han (Sønnen): «Din trone, Gud, står i evighetenes 
evigheter. En rettferdighetens herskerstav er Ditt kongerikes herskerstav. 
9 (Faderen sier til Sønnen:) Du har elsket rettferdighet (rettvishet, en rett 
forståelse) og hatet lovløshet. Derfor har Gud, Din Gud, salvet Deg med gledens 
olje framfor Dine følgesvenner.» 

La oss be… 

Nå, denne formiddagen fortsetter vi i vår studie av broder Branhams tale, 
Avdekking av Gud, og vi starter opp i § 281. 

64-0614M Avdekkingen av Gud 281. Da Ordet var i Moses, da var han Gud i 
kjød. 

Nå, før jeg starter å lese, vil jeg at dere skal vite at William Branham er veldig 
klar over at Gud ikke er kjøtt og blod, men som Jesus sa:  
Johannes 4:24 Gud er Ånd, og de som tilber Ham, må tilbe Ham i Ånd og i 
Sannhet.  
Og vi må også forstå at Gud er Ordet.  
Johannes 1:1 I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var 
Gud. 

Så, for det første, vi må forstå at “Gud er Ånd”, og at Han ikke er kjøtt og blod. 
For det andre, vi må forstå at "Gud er Ordet". Han er Sitt Eget Ord.  



"Som en mann tenker i sitt hjerte, slik er han."  
Og derfor, Gud, det var det som Moses kalte Ham i filmen, De Ti Bud.  
Han er “Det Evige Sinn”, som er Ordet, som kom frem fra Ham, som er Hans 
innerste vesen. Fordi, du kan ikke skille en mann fra hans sinn. Og det som 
sinnet er fullt av, det taler han i ord. Så Gud Selv kan ikke bli adskilt fra Sitt Eget 
Ord. 

La oss nå begynne å lese igjen med denne forståelsen i tankene.  
64-0614M Avdekkingen av Gud 281. Da Ordet var i Moses, da var han Gud i 
kjød.  
Hvorfor? Fordi Han var Guds Ord manifestert for den tidsalderen. La oss lese 
mer. 

281 Da Det (Ordet) var i Jesus, da var Det (Ordet) Gud i kjød. Skjønner? Det 
eneste som Han gjorde, var å forandre Sin maske, ikke Sitt Ord, ikke Sin 
natur. (Dere ser at den naturen, og det Ordet, ikke forandret seg da Det gikk fra 
den ene tildekningen til den andre.) Det (Ånden, Livet, naturen, Ordet) forblir 
den samme i går, i dag og for evig.  

Gud sa i Malakias 3:6 Jeg er Gud, og Jeg forandrer Meg ikke.  
Og broder Branham fortsetter med å sitere Hebreerne 13:8: 
281 Han er den samme i går, i dag og for evig. Han bare forandret Sin form. 
Han (Gud, Han Ånden, Han Ordet) forandret Seg fra Noah til Moses; (Forandret 
ikke Sitt Ord, forandret heller ikke Sin natur eller Sitt Liv. Men Han forandret Sin 
tildekning, Sitt kar, som Han manifesterte seg ut fra) 

Se her, når han fortsetter…  
281 Han forandret Seg fra Moses til David; fra David, Josef; videre ned til Han 
kom inn i Guddommens fylde legemliggjort. Skjønner?  
Det er fremdeles den samme Gud. (Den samme naturen, det samme Livet 
og det samme Ordet.) Amen. Amen. Jeg håper dere får tak i det. Ser dere? 
Det (Gud, Som er Ånden, Som er Ordet) er den samme Gud, men Han (Gud 
som er Ånden, Som er Ordet) tar bare på seg en annen tildekning. Se, Han 
(Gud, Som er Ånden, Som er Ordet) tar på seg et annet dekke. 

Så, det som vi ser på, når vi taler om “Avdekking av Gud”, er dette: Uansett 
hvem tildekningen måtte være. Den som Gud velger å bruke, enten den 
tildekningen var Moses, eller om den tildekningen han valgte å bruke, var David, 
eller om Han valgte å bruke Josef, eller Elias, eller Elisa som Sin tildekning, eller 
Han valgte å bruke Jesus Kristus, Sin førstefødte sønn. Det er fremdeles den 
samme Gud, Han som er den samme Ånden, Han Som er det samme Ordet. 
Og Han kommer inn i det karet for å manifestere det samme Gud-livet Sitt, Det 
samme Ord-livet Sitt, i den tildekningen. Det spiller ingen rolle hvor forskjellig de 
kan være, hver enkelt av de tildekningene som Han bruker, seg imellom. 



Så, i § 283 forteller broder Branham oss at det ikke har noen betydning om 
tildekningen skulle være en profet, eller om tildekningen skulle være en 
reformator. Det er fortsatt den samme Gud, det samme Ordet, det samme Gud-
livet, hele veien igjennom. Og han forteller oss at du kan se dette, fordi det er 
den samme naturen som alltid blir vist frem. 

Legg merke til:  
64-0614M_283 Han (Gud, som er Ånden, og Ordet) gjorde det i reformatorene, 
tok på seg et dekke, ikledde seg en tildekning. (Den samme Gud som tok på 
seg syv tildekninger gjennom de syv menighetstider. Og Han brukte hver mann 
som en tildekning for å manifestere Sitt Ord gjennom dem.) Og til slutt kom 
Ordet ned gjennom den lutherske tidsalderen, ned gjennom de andre 
tidsalderne, og så til slutt kommer Det inn i det Fullkomne. Rett før Det kommer, 
står en profet fram igjen. Når Det gjør det, da gir det et skyggebilde av Ordet, og 
viser bak her, åpenbarer hva som har skjedd, hva som har vært utelatt, at 
Menigheten vil være uten … ikke uten forståelse. Så når dette avtar, (Han 
snakker om seg selv her, tildekningen i sitt eget kjød som Gud bruker i denne 
profetiske tjenesten, når hans tildekning forlater scenen, når den avtar,) da, slik 
Johannes sa: “Jeg må avta, Han må vokse”. (Dere ser at det er den samme 
tingen. Alfa gjentar seg i Omega) da blir Han alt-i-alle, alle kommer inn i Ham. 
(Det er det fulle Kristi legeme som lever på denne tiden) Han er fullt ut 
manifestert gjennom Luther, Wesley, og pinsetidsalderen, og videre nedover, 
videre nedover. Han er fullt ut manifestert, ser dere? Kommer ned, bare en 
manifestasjon, Gud som utfolder Seg. Skjønner? 

Legg merke til hvordan broder Branham sier at det er det samme Ordet, det 
samme Gud-livet. Det fortsetter å komme ned fra profeten til reformatorer, til det 
utvalgte folket i de siste dager, inntil Gud er alt og i alle. 

Johannes 14:20 På den dagen skal dere vite at jeg er i min Far, og dere i meg, 
og jeg i dere. Og når tid skal vi vite dette? Rett etter Johannes 14:12. Det er slik 
du vil vite at Han er i deg, og at du er i Ham. 

Nå vil jeg at du skal legge merke til hvilken dato som denne talen, Avdekking 
av Gud, ble forkynt. Det var den 14. juni 1964. Fordi omkring to uker senere 
forkynte Broder Branham Mesterverket, den 5. juli 1964. Og denne talen, 
Mesterverket, handler ikke bare om hvordan det tok 4000 år for Gud å bygge 
for Seg selv et mesterverk i sin sønn, Kristus Jesus. Men broder Branham lar 
oss få vite at denne talen handler om at Gud bygger for Seg selv et annet 
mesterverk, som er likt det første. Og det vil være de utvalgte på denne tiden. 

Igjen, se på datoen her, og sammenlign den talen med Avdekkingen av Gud, 
den 14. juni 1964, som ble forkynt et par uker tidligere. Og den viste oss at 
disse tankene fremdeles var i hans tanker da han forkynte Mesterverket. Og 
hør på hva han sier her ... 



64-0705 Mesterverket 109. Slik tok det Ham fire tusen år å danne dette 
Mesterverket (Han taler der om Jesus). Nå har Han, i nesten to tusen år 
dannet et nytt Mesterverk; en Brud for Kristus, et nytt Mesterverk. Når Han 
gjør dette, gjør Han det med Sin uforanderlige metode, den samme måten 
Han dannet Mesterverket på; Sitt Ord. Det er slik Han danner Sine 
Mesterverk, fordi det kan bare være et fullkomment Mesterverk når Det er 
det fullkomne Ordet. All skitt, søppel, innsprøyting, det vil brytes ned. “Men 
himmel og jord vil forgå, men det Ordet vil aldri brytes ned.” 

OK, la oss nå gå videre og fortsette å lese ...  
64-0614M Avdekking av Gud 283. Se Ham, Nå, følg med, oppfylt i Hans 
løfter for denne tid, slik de hadde. 
284 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, da var Han 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, (mønsteret, eksempel-Sæden) og vi kan 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 1:1 Gud, Han som i tidligere tider mange ganger og på mange måter 
talte til fedrene i profetene, (Gud talte i tildekninger, i profetene) 2 Han har i 
disse siste dager talt til oss i 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, (flertall) tildekninger, (flertall) da er det helt og holdent 
Ordet som blir fullbyrdet på den tiden, og som kommer tilbake til Gud. Når vi 
blir døpt inn i Ham, ifølge 1.Kortinterne 12, da blir vi identifisert sammen 
med Ham. Amen. 

Nå, dette ordet identifisert, som han bruker her, det betyr faktisk "å være, eller 
å bli det samme som", "å gjøre til, å representere til å være, eller å bli 
betraktet eller behandlet som det samme, eller identisk med." 

288 Jeg sa en halv time, men kan jeg få bare litt mer tid? [Forsamlingen sier: 
“Amen.”—Red.] Ser dere? Hør her, jeg kan ganske enkelt ikke utelate akkurat 
dette her. Legg merke til det, identifisert sammen med Ham...  



289 Legg nå merke til det. Hvor mange amerikanske borgere er det her? Løft 
opp hendene deres. Ja vel, du er en amerikansk borger, da identifiserer du 
deg med denne nasjonen. Hva enn denne nasjonen er, må du være. Er det 
riktig? Du er all hennes herlighet og du er all hennes skam. Du identifiserer 
deg med henne. Du er en amerikaner, så du tar på deg Amerika. Halleluja! 
290 Jeg var med George Washington da han gikk over Delaware. Jeg 
identifiserer meg med ham. Det er riktig. Jeg var med Abraham Lincoln i 
Gettysburg Address. Jeg stod der. Jeg var med soldatene på Guam, dere 
gutter, da dere heiste flagget. Jeg var der. Jeg er en amerikaner; jeg 
identifiserer meg med det. Amen. Nå, for å være en amerikaner, hva enn 
hennes skam er i Revolusjonen, så bærer jeg den, fordi jeg er en 
amerikaner. Det er riktig. 
291 Og som en kristen, identifiserer jeg meg med Ham. Amen! Jeg var med 
Noah da han gikk inn i arken. Jeg var med Moses da han kom ut av Egypt. 
Amen! Jeg var med Elias på Karmelfjellet. Ja, sir! Ære være Gud! Jeg var med 
ham da han gjorde det. Jeg var i sannhet med Ham, jeg identifiserte meg med 
Hans død der på Golgata da jeg døde bort fra tingene av verden, fra meg selv 
og alle tradisjonene. Jeg identifiserte meg med Ham. Jeg identifiserte meg 
med Ham på Påskemorgen da Han stod opp fra de døde. Jeg identifiserte 
meg med Ham på Pinsefestens Dag, da Den Hellige Ånd kom ned som en 
fremfarende mektig vind. Jeg identifiserte meg med Ham. Alt Han var, er jeg, 
alt jeg er, var Han; amen. Når vi er døde i Ham, identifiserer vi oss med 
Ham. Det Han er, er jeg. Amen! 
292 Det denne nasjonen er, er jeg. Jeg er stolt over å være det. Jeg er klar for å 
bære hennes skam. Jeg er klar for å bære en vanære for å være amerikansk. 
Det er riktig. Og jeg er dobbelt det for Jesus Kristus! Alt som Han noen gang 
var, er jeg. Jeg liker å identifisere meg med Ham. 
293 Apostlene, da de kom tilbake, anså de… de hadde blitt gjort narr av, og kalt 
alt mulig, de anså det som en stor ære å bære vanæren for Hans Navn. 
294 Jeg er glad i dag for å være en av dem, å identifisere meg med Ordet, 
som er Kristus. Identifiserer meg med Ham! Når vi blir døpt inn i Ham, 
identifiserer vi oss; identifiserer oss i Hans likhet, identifiserer oss med 
Hans Ord, som er Ham. Hvis jeg er i Kristus, er jeg Hans Ord; for Han er 
Ordet, og det Han er, er jeg. Amen! Får dere tak i Det? [Forsamlingen sier: 
“Amen.”—Red.] Ja vel.  

Broder Branham sa i talen: 
64-0411 Åndelig Hukommelsestap 108. Han sa: “Disse tegn skal følge dem 
som tror.” Ikke glem det. Du kan ikke glemme det og være en kristen. Du må 
være identifisert med det. 
109 Du må identifisere deg med Johannes 14:12. “Den som tror på Meg, 
han skal også gjøre de gjerningene Jeg gjør.” Ikke glem det. Hvis du gjør, da 
har du fått åndelig hukommelsestap. Du glemte hvem du er. Du glemte hva ditt 
vitnesbyrd betyr. 



Så han sa: "Du må bli identifisert med det. Hvis ikke, da har du et åndelig 
hukommelsestap." Det ordet "identifisert", det betyr å bli gjort slik at man er, 
eller blir, identisk. Å bli oppfattet som forenet i ånd, i tankegang eller i 
prinsipp. Å være eller å bli den samme. 

Derfor, det betyr mer enn å bare være enig med Johannes 14:12. Det betyr at 
du må bli Johannes 14:12 i ditt eget liv. 

La meg igjen lese fra: 
64-0320 Gud som Identifiserer Seg Selv 108. Utgytelsen av Den Hellige Ånd i 
de siste dager, over vanlige mennesker, har identifisert Guds egenskaper blant 
folket. Han lovet det. Det er Ordet. Han sa Han ville gjøre det. Ingen kan ta det 
tilbake. Han sa Han ville gjøre det. 
109 Så alle disse tingene som Han har lovet, det er hva Han gjør. Det 
identifiserer Hans egenskaper. Ja, sir. “Ikke tro det, ikke tro Mine påstander 
dersom Mine egenskaper ikke er som Guds.” 
110 Legg nå merke til i Johannes 14:12, “Den som tror på Meg,” sa Han, “har 
Min identifikasjon, Mine egenskaper. Den som tror på Meg, skal også gjøre 
de gjerninger Jeg gjør.” Det identifiserer at Kristi karakter er i ham, og 
fremviser Hans egenskaper. Amen. 
111 Jeg føler meg ganske religiøs akkurat nå, om jeg er hes. Ja, sir. Åh, du! Ser 
dere, Det er ikke til å ta feil av! Hans Liv! “Den som tror på Meg, skal også 
gjøre de gjerninger Jeg gjør.” Ser dere, det identifiserer egenskapene. 
112 Samme som Han sa: “Dersom Min karakter ikke identifiserer Meg,” at 
Gud er i Ham, da tro Ham ikke. Nå, Han sa også at Han ville bli identifisert ved 
det. Så, det, hvis det ikke identifiserer Ham, så er Han ikke det Han sier. 
113 Og i dag, hvis Kristus ikke identifiserer Seg Selv, Kristi egenskaper 
identifiserer oss til å være av Kristus og tror Ordet…Jesus var Ordet, så Han 
måtte tro Ordet. Og hvordan kan vi si at vi er av Kristus og fornekte ett Ord 
av Bibelen? Kristi Hellige Ånd, det er Gud i dere, og Den vil understreke ethvert 
løfte med et “Amen.” Bibelen sier: “Disse tegn skal følge dem som tror.” Guds 
Ånd sier: “Amen.” Skjønner? 
114 Ingen av dem sier: “Nei, det var for en annen tid; det var kun for 
disiplene.” 
115 Gå ut i hele verden og forkynn Evangeliet for enhver skapning. Den, 
hvor som helst i verden, som tror, disse tegn skal følge ham, den samme 
tingen. Han er den samme i går, i dag og for evig, egenskapen blir 
identifisert. 
116 Det får Hebreerne 1:1, Gud, i tidligere tider, talte til fedrene i profetene, 
til å identifisere Kristus, oppstått i dag ved de samme egenskapene som Han 
hadde i tidligere tider. 

64-0401 Kristus Identifisert i alle Tidsaldre 253. Guds egenskaper som 
identifiserer Ham selv, tror du at Han er her? Hvor mange er troende? Legg 
hendene på hverandre da. Legg deres hender over på hverandre. Legg da 



hendene over på hverandre. Vår Himmelske Far, i Jesu Kristi navn, må djevelen 
forlate denne forsamlingen, og må han bli kastet ut i det ytterste mørke. 

64-0320 Gud som Identifiserer Seg Selv 67. Men tilsynekomsten var alltid i 
henhold til det lovede Ordet for tidsalderen, all dette var så uvanlig. Nå, det er 
noen mennesker som kunne gå rundt og si: “Vel, dette er uvanlig, det er Gud. 
Dette er uvanlig.” 
68 Men, ser dere, det må være identifisert ved Ordet, og Ordet er Gud. 
Skjønner? Og deretter identifiserer kjennetegnet på denne identifikasjonen, 
hvem det er, fordi Gud sa: “dette ville skje”, og det skjer. Skjønner? 
Kjennetegnet på at det er Guds Ord som blir identifisert, ved kjennetegnet 
på det som skjer. 
69 Han sa: I de siste dager vil Jeg utøse Den Hellige Ånd. Han gjorde det. 
Kjennetegnene på det, identifiserte at det var Gud, Hans lovede Ord. Ser 
dere, det identifiserer alltid seg selv. 
70 Nå, alltid, hver gang, det korrigerer ordet når Ordet blir talt feil. Har du lagt 
merke til det? Det gjorde det på Noahs tid. Det korrigerte den vitenskapelige 
tidsalderen, da Gud skulle bringe vann ned fra himmelen. Det var Moses, ser 
dere, som korrigerte, da de hadde slått seg til ro nede i Egypt og så videre, men 
Guds Ord måtte komme for å bli identifisert. Og Sannheten i Ordet korrigerer 
feilen. 

Og så sa han:  
Det må være identifisert ved Ordet, og Ordet er Gud. Skjønner? Og deretter 
identifiserer kjennetegnet på denne identifikasjonen hvem det er, fordi Gud 
sa at dette ville skje ...”  

Så hva skal vi se etter? Hva er Guds løfte for tidsalderen, og hvordan vil det 
bli identifisert ved dets egenskaper? 

64-0311 Gud er identifisert ved Sine Egenskaper 35. En annen ting. Denne 
karen, profeten Bileam, han var fundamental. Men profeten Moses var 
identifisert gjennom Guds kjennetegn." 

Jeg tror vi kunne tatt en hel uke på akkurat det. Å vise forskjellen mellom det å 
bare være fundamental, og det å være identifisert gjennom Guds kjennetegn. 

Br. Branham fortsetter,  
35. Ildstøtten var der, et overnaturlig lys som hang over dem. Og det var store 
helbredelser i deres leir, en overnaturlig Gud som viste overnaturlige tegn. Og 
de holdt seg nøyaktig med løftesordet som Gud ga Abraham der tilbake, i 
den tiden da begge nasjonene startet. Men nå, Moses hadde Abrahams løfte, 
var på vei til det lovede landet. Bileam, også en Herrens profet, som stod der 
nede ... Og den eneste måten som du kunne identifisere dem, ikke utfra deres 
fundamentale lære, men ved det som kjennetegner Gud. 



Med andre ord, de fundamentale taler om mekanikken, det å ha læren rett, og 
mekanikken for en rett tilbedelse. Men det å være fundamental, er: Bokstaven 
slår i hjel. Men å være identifisert, er: Det er Ånden som gir Liv til Ordet. 

Legg merke til at broder Branham sa:  
Og den eneste måten som du kunne identifisere dem, ikke ut fra deres 
fundamentale lære, men ved det som kjennetegner Gud. 

Så det går langt utover den fundamentale læren, som er doktrine. Det går til livet 
i læren, lærens liv. For hvis du har livet i læren, da vil det manifestere selve 
Guds natur. Men hvis du bare har mekanikken, eller den fundamentale læren 
rett, da er det fremdeles død for deg, fordi det ikke er noe liv i det. For det er 
bare en lære. Og uten livet i læren, da er det bare enda mer å krangle over. 

Broder Branham fortsetter,  
36. Det var en lyd av et rop, av kongens røst, som var her nede sammen med 
Israel. Forsoningen var i trådt kraft, en Messing-slange, en Klippe som var slått. 
Og Gud var med dem, og identifiserte Seg Selv i et overnaturlig Lys, og 
helbredet deres sykdommer og plager, ettersom de fortsatte videre. 
Kjennetegnene beviste hva Han var. Og de holdt seg på linje med Ordet for 
den tidsalderen, for den tidsalderen som de levde i. Guds egenskaper 
identifiserte Ham til å være sammen med Moses. Ser dere, egenskapene til 
Gud identifisert sammen med Moses. Ildstøtten, forsoningen i kraft, det 
overnaturlige, en slått Klippe, og også en Messingslange, som talte om 
helbredelse. Og så igjen, de var rett på sin post under Guds løfter. 

64-0415 Kristus er Identifisert å være Den Samme 109. Gud, da, Han 
identifiserer Seg Selv i alle tidsaldre, hvordan? Hvordan identifiserte Han seg 
nå? Hvilken egenskap brukte Han? Han har det samme kjennetegnet som 
var tilbake der fra begynnelsen: Å manifestere Sitt Ord, Få Hans Ord til å 
leve. Det er identifikasjonen: Det lovede Ordet for den tidsalderen. Se nå, når 
Moses kom. Han kunne ikke si: "Nå skal vi bygge en ark og flyte ut herfra." Det 
var Noahs budskap. Det er problemet. Da Jesus kom på scenen, fant han disse 
hebreerne som levde i glansen av et annet lys. Og det er slik det også er i dag; 
det har vært slik i alle tidsaldre. De lever i glansen fra et annet lys. Det er 
grunnen til at dere metodister, når dere kom på scenen, var Luther der. Dere 
levde i glansen fra en luthersk tidsalder. Og de kunne ikke godta John Wesley. 
Når pinsevennen kom inn, da kunne ikke metodistene akseptere pinsevennene, 
fordi de levde i glansen fra metodistene. Og nå, jeg lurer på hva slags glans 
som pinsevennene lever i. Skjønner? Det du må gjøre, er å søke i Skriften, og 
finne ut hvilken tid vi lever i. Og se så etter hva som er forventet å skulle 
være her på den tiden, og se om Gud får det til å leve, at Han manifesterer 
det. Da er det tingen, og vi har nå fått den rette tolkningen for denne tiden. 

Men hva mer viser Skriften oss for denne tiden? 



Efeserne 1:5 Ved Jesus Kristus har Han forutbestemt oss til sønnekår, i 
Ham, etter Sin viljes gode velbehag, 

Dette har ikke skjedd ennå. Men det vil skje, fordi Han sa det. 

Efeserne 4:13 inntil vi alle når fram til troens og til kunnskapens enhet om 
Guds Sønn, til manns modenhet, til det mål av vekst som rommer Kristi 
fylde, 

Dette har ikke skjedd ennå. Men det vil skje, fordi Gud sa det. 

Efeserne 4:14 for at vi ikke lenger skulle være som små barn og bli kastet 
hit og dit og bli drevet omkring av enhver lærdoms vind, ved menneskers 
knep, ved å oppsøke med list for å fange i villfarelsens kunster. 
15 Men ved å tale sannhet i kjærlighet, skal vi vokse inn i Ham i alle ting, 
Han som er hodet - Kristus. 

Dette har ikke skjedd ennå. Men det vil skje, fordi Gud sa det. 

Romerne 8:15 For dere fikk ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle bli ført 
inn i frykt, men dere fikk sønnekårets Ånd, og i Ånden roper vi: «Abba, Far!» 
16 Ånden Selv (Guds egen Ånd) vitner med vår ånd at vi er Guds barn, 
17 og hvis vi er barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi 
medarvinger, så sant vi lider med Ham, for at vi også skal bli herliggjort sammen 
med Ham. 

Legg merke til at han sa: "Herliggjort sammen med Ham", 

Skjer dette? I så fall vil Gud identifisere det ved å få det til å skje. 

18 For jeg er overbevist om at lidelsene i den nåværende tid er for ingenting å 
regne sammenlignet med den herligheten som skal bli åpenbart i oss. 

Skjer dette? I så fall vil Gud identifisere det ved å få det til å skje. 

19 For skapningens inderlige lengsel venter og stunder etter åpenbaringen av 
Guds sønner. 
20 For skapningen ble underlagt forgjengelighet, ikke frivillig, men på grunn av 
Ham som la den under forgjengelighet, men med håp, 
21 for skapningen selv skal bli fridd ut fra forgjengelighetens trelldom og ført inn 
i herlighetens frihet, den som tilhører Guds barn. 
22 For vi vet at hele skapningen stønner og sukker som i fødselsveer, helt til 
denne tid. 
23 Ikke bare det, men også vi, Åndens førstegrøde, også vi stønner med oss 
selv og venter med iver på sønnekåret, vårt legemes forløsning. 

Skjer dette? I så fall vil Gud identifisere det ved å få det til å skje. 



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. 
30 Og dem som Han forut har bestemt, dem har Han også kalt. Og dem Han 
har kalt, dem har Han også rettferdiggjort. Og dem Han har rettferdiggjort, dem 
har Han også herliggjort. 

Skjer dette? I så fall vil Gud identifisere det ved å få det til å skje. 

Galaterne 4:1 Videre sier jeg at arvingen, så lenge han er barn, ikke skiller seg 
ut fra en trell, selv om han er herre over alt. 
2 Men han er under formyndere og husholdere helt til det tidspunkt som er 
fastsatt av faren.  
3 Slik er det også med oss. Da vi var umyndige, var vi i trelldom under verdens 
makter. 
4 Men da tidens fylde var kommet, utsendte Gud Sin Sønn, født av en kvinne, 
født under loven, 
5 for å kjøpe fri dem som var under loven, for at vi skulle få del i sønnekåret. 
6 Og fordi dere er sønner, har Gud utsendt Sin Sønns Ånd inn i hjertene deres, 
som roper: «Abba, Far!» 
7 Derfor er du ikke lenger trell, men sønn. Og hvis du er sønn, da er du Guds 
arving gjennom Kristus. 

Skjer dette med deg? I så fall vil Gud identifisere det ved sine egne 
egenskaper. 

55-0220E Å Stride for Troen E-66. Jesus sa: "Hvis ikke en mann blir født på 
ny, kan han ikke se riket." Du kan ikke forstå det. Det er en mystisk, en mytisk 
ting, helt til du er blitt født på ny. Der kommer selve Guds Liv inn i deg. Evig, 
Evig liv, Zoe, Guds eget Liv kommer i deg, og da er du en del av Gud. Du er 
en sønn eller en datter av Gud. Og da ser du på tingene slik som Gud ser på 
det. Du tror slik som Gud tror. Da vil du være en ny skapning i Kristus Jesus. 

Apostelen Paulus fortalte oss det samme i: 
1.Korinterne 2:10 Men Gud har åpenbart det for oss ved Sin Ånd.  

Derfor er det nødvendig å ha Guds Ånd for å få de tingene som Gud har 
åpenbart til deg. 

1.Korinterne 2:10 For Ånden (Guds Ånd) ransaker alle ting, ja, også Guds 
dybder. 

Og apostelen Paulus forteller deg i det neste verset:  
11 For hvilket menneske forstår det som er av mennesker, uten menneskets 
ånd som er i ham? Slik er det heller ingen som forstår det som er av Gud. Men 
Guds Ånd vet. 



Så hvis du ikke er født på ny, da er det ingen mulighet for deg til å kunne forstå 
de tingene som er fra Gud. Du vil kunne høre dem, og du kan til og med 
repetere dem. Men du vil ikke være i stand til å gjenspeile dem, eller reflektere 
et ekko av dem, i ditt liv. 

14 Men et naturlig menneske aksepterer ikke det som er fra Guds Ånd, for det 
er nemlig dårskap for ham. Han er ikke i stand til å forstå det, for det bedømmes 
åndelig. 

Derfor er det umulig for det naturlige mennesket å forstå tingene fra Gud. Og 
William Branham lærte oss at det å se, betyr å forstå. 

50-0818 Det skal skje slik som det ble fortalt meg E-23. Uansett hvordan det 
ser ut her ... Vi ser ikke på det synlige; vi ser på det usynlige. Er det riktig? 
Uansett, "å se", det betyr ikke "å se på." Ordet "se", betyr "å forstå." Jesus sa: 
"Hvis ikke en mann er født av vann og Ånd, kan han ikke se Guds rike." Med 
andre ord, han kan ikke forstå Guds rike før han er født på ny. Skjønner? Du 
må godta det ved tro. Og når Han kommer inn i deg, da forstår du det. 

Og slik ser vi at dette Livet som er i Ordet, må uttrykke seg selv, ellers har ikke 
Ordet, personen, et ekko av originalen. Men i stedet så bare etterligner og 
repeterer han Ordet. Og derfor, Gud leter ikke, i deg, etter det Ordet. Men Han 
leter etter livet som er i det Ordet. 

Paulus sa:  
2.Korinterne 3:6 Bokstaven slår nemlig i hjel, men Ånden gjør levende.  
Med andre ord, det skrevne Ordet. Og hvis det ikke er blitt forstått ved 
åpenbaring, da er det dødt. Men når det først er blitt åpenbart, da er det nå blitt 
et manifestert Word, som nå er en realitet. 

1.Johannes 1:1 Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi 
har sett med våre øyne, det som vi har skuet og våre hender har rørt ved, om 
Livets ord.  

Legg merke til at Johannes kaller det Livets Ord, fordi han fortsetter med å si i 
vers 2: 
2 Og livet ble manifestert, (Hvordan ble det manifestert? I legemet til Guds 
enbårne sønn.) og vi har sett det og vitner om det og forkynner dere det evige 
livet, det som var hos Faderen og ble manifestert for oss -, 

Hvordan ble det manifestert for oss? Han forteller at det var gjennom Sin Sønn. 
Hvordan vil det bli manifestert for deg? Gjennom sønner. 

Så vi ser at Ordet er Liv, det er Guds Liv. Og dette er en sæd som såmannen 
gikk ut for å så. Og hver sæd må bringe frem etter sitt slag, eller sin natur. 
Deretter, når Gud-Livet i Ordet manifesterer Seg Selv, da manifesterer det Gud-



Livet som er i det. Og det vil manifestere selve Guds natur, fordi det er en sæd 
som har Gud-Liv. 

Legg merke til at han kalte det Livets Ord. Men jeg vil at du skal sammenligne 
det opp mot det som Paulus sa i:  

2.Korinterne 3:6 Han som også istandsatte oss til å være tjenere for en ny 
pakt, ikke bokstavens, men Åndens. Bokstaven slår nemlig i hjel, men Ånden 
gjør levende. 

Så Paulus sa at de ble satt i stand av Ånden til å være dyktige tjenere, 

Legg merke til dette: ikke bokstavens, men Åndens pakt. Og det er det som 
også Johannes sier:  
2 Og livet ble åpenbart, og vi har sett det og vitner om det og forkynner 
dere det evige livet, det som var hos Faderen og ble manifestert for oss -, 

Så ser vi i Johannes 5:26 at Livet begynner i Gud, Faderen, og ble overlevert 
ned til Hans sønn, og deretter til sønner. “For som Faderen har liv i seg selv; slik 
har han gitt Sønnen å ha liv i seg selv.” Og det er dette Livet som kommer fra 
den ene til den andre, gjennom tjenesten til Guds Ånd. 

Nå, tilbake til broder Branhams tale:  
64-0614M Avdekking av Gud 295. Ordet ble manifestert, eller åpenbart, der 
inne i den Åpenbaringen. Så hvor setter det da meg? Hvis Han er denne 
Shekinah Glory, da er jeg en del av Det. Amen! Åh! Amen! Det er riktig. Ordet 
Selv åpenbart, åpenbarer Seg Selv. Tenk på det! Guds mysterier gjort kjent for 
oss i denne tiden, ved den samme Himmelske Budbæreren som ble gjort kjent 
for dem på den tiden. Legg merke til det, den samme Ildstøtten som sendte 
Moses; den samme Ildstøtten som var på Moses som skrev Bibelen; er den 
samme Ildstøtten som Paulus møtte på sin vei ned til Damaskus. 
296 Og Paulus skrev Det nye testamentet. Husk, Matteus, Markus, Lukas, og 
Johannes, de skrev bare det de hadde sett. Men Paulus hadde Åpenbaringen. 
Han trakk Den ut, fordi han hadde selv møtt Ildstøtten. Og tenk, den samme… 

297 Der, Josef, alle disse skrev hva som skjedde, alle sammen skrev der tilbake 
på den tiden. Men da Moses kom på scenen, hadde han Åpenbaringen. 
(og glem aldri at ordet åpenbaring, er definert som "Manifestasjon av 
Guddommelig Sannhet". Så de andre skrev om det, men Moses hadde 
manifestasjonen av Ordet.) 
297 Han hadde møtt Ildstøtten, og Det var åpenbart for Moses hvordan 1. 
Mosebok. Han skrev de fire første bøkene av Bibelen, Moses gjorde det. Er det 
riktig? For han hadde møtt Gud i form av Ildstøtten, tildekket i Ildstøtten.  
298 Da Paulus møtte Ham på veien… Disiplene bare skrev hva de hadde sett 
Ham gjøre, men Paulus hadde Åpenbaringen. Han dro ned til Sinai i tre år og 
studerte, og så at Gud i Det Gamle Testamentet, var Jesus i Det nye, 



Åpenbaringen! “Jeg var ikke ulydig mot den Himmelske visjonen.” Det er 
riktig. Riktig! 
299 Og tenk på Det! Den samme Ildstøtten som kom over disse mennene 
som skrev Bibelen, er den samme Ildstøtten som er her i dag, og som 
tolker Bibelen. Amen! 

Og jeg vil gjerne legge til: Hvordan tolker Gud Sitt Ord? Ved å få det til å skje. 
Ved å manifestere det. 

299. Hvor vi takker Ham for det! Samme... Hvilken trøst! Hvilken identifikasjon! 
Jeg er så glad for å identifisere meg med det, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre! 
Jeg vil heller bli identifisert med Det, enn alle baptistene, metodistene, 
presbyterianerne, lutheranerne, og resten av dem. Identifiserer meg med 
Ordet, der Shekinah Glory og Åpenbaring ligger...  

Og ikke glem at vi allerede har vist dere at det å bli identifisert, betyr å bli den 
samme. Med andre ord, det er ikke nok å lese om det. Men vi må bli Ordet, 
manifestert, som er en helt annen ting. 

Som jeg nevnte i forrige uke, så var det ikke nok for Jesus å tro på Guds formål 
og plan. Han måtte stige inn i den for å bli identifisert med den, og av den. Han 
måtte bli dette Guds lam som ble slaktet før verdens grunnleggelse. 

300 Ildstøtten viser Seg synlig iblant oss, og identifiserer at Budskapet er 
rett, slik Han gjorde på Sinaifjellet. Husk, før det sanne budskapet kom 
fram, talte Moses, og han ledet dem ut av Egypt. Men der, før de ekte 
budene ble lagt fram (Seglene ble brakt inn), kom Gud ned foran folket og 
beviste at Moses var sendt fra Ham, (stemmer det?) i en Ildstøtte som 
Moses sa han hadde sett i en busk, og som talte med ham.  
301 Åh, i disse siste tider, å se den samme Ildstøtten rett iblant oss, som 
taler det samme Ordet. Ikke bare det, men Han tolker Det ved å 
manifestere Det. Og Han stadfester Det, at Det er Sannheten. Så, folket har 
ikke noen mulighet for ikke å tro, hvis de da ikke bevisst ønsker det. Og, så: 
Den som synder med vilje etter å ha fått kunnskap om Sannheten, da er 
det ikke lenger tilbake noe offer for synder.  

Legg merke til han sier: “Å se Ordet tolket og bevist ved å se 
manifestasjonen av det." Og for å gå et skritt videre forbi disse ordene: “Å bli 
så identifisert med Guds hensikt og plan at du bokstavelig talt ikke bare 
tror det og mottar det, men du stiger faktisk inn i det for å bli det, dette som 
Han profeterte skulle skje. 

302 Legg merke til det, den samme Ildstøtten som ble sendt til Moses og til 
Paulus, og som skrev Bibelen, er nå blitt sendt for å åpenbare Det. (Husk, å 
åpenbare betyr å manifestere.) Guds nåde, den uforanderlige Gud, som 
oppfyller løftene i Matteus 28: “Se, Jeg er med dere alltid”; oppfyller 



Johannes 14:12: “De gjerninger som Jeg gjør, skal dere også gjøre”; 
oppfyller Lukas 17:28-29: “I den siste tid skal Menneskesønnen bli 
åpenbart”, ser dere, ser dere; Malakias 4:1 “Se, Jeg sender dere Elias 
profeten, som vil gjenopprette folkets Tro tilbake til det originale Ordet.” 
Skjønner? Hvordan denne… Skjønner? Åh, du store!  

La oss bare bøye våre hoder i bønn. 

 


