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La oss bøye våre hoder i bønn. Nådige far, vi er slik et privilegert folk, Herre, til 

og ha denne muligheten til å komme sammen for å tilbe Deg i Ånd og Sannhet. 

Jeg ber Far om styrke, jeg ber for Ditt folk, Åh Herre Gud, til å være rede til å 

motta oppstandelsestjenesten. Hjelp oss Far til å sette til side våre egne 

legemer denne formiddagen, og være i stand til å tale med Så Sier Herren, som 

du har gitt til oss gjennom leppene til dine profeter, fra 1. Mosebok til 

Åpenbaringen, og inkludert denne tiden, vi ber om det i Jesus Navn, amen. Vær 

så god og sitt. 

Forrige møte undersøkte vi hvor Jesus fortalte oss at hvis vårt øye var 

enkeltfokusert, da ville legemet vårt være fullt av lys. Jeg ønsker å ta dette et 

skritt videre ved å undersøke hva broder Branham fokuserte på i Avdekkingen 

av Gud, da han talte fra Filipperne kapittel 2. 

64-0614M Avdekkingen av Gud 19.  

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 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. 

Vi undersøkte at Guds Ords Karakter er livet til det Ordet uttrykt. Denne 

formiddagen vil jeg gjerne undersøke dette området som angår Ordets karakter. 

Men denne gangen undersøker vi det med Kristi sinn som vårt hovedfokus. For 



en manns sinn er der hvor karakteren hans blir projisert fra. Det Livet som Han 

uttrykte, er projeksjonen av Hans karakter, og det kommer fra sinnet. 

For Bibelen forteller oss: "Som en mann tenker i sitt hjerte, slik er han. Og ut 

fra hjertets overflod, taler munnen." Og slik at vi ser at en mann er hva han 

tenker, han er noe som kommer fra hans sinn, og hans tankesett kommer 

deretter til uttrykk i hans handlinger og ord. 

Broder Branham lærte oss i sin tale:  

63-1127 Verden faller fra hverandre på nytt 194. Nå, vær bare ikke oppstemt. 

Ikke bare si "Jeg tilhører menigheten." Du må være sikker på det. Hvis Kristus 

ikke lever deg, i deg, til hele ditt sinn, hjerte, sjel og kropp ... Du sier: "Vel, 

jeg tenker ..." Du har ikke fått noen tanker som skal komme, broder. "La det 

sinn som var i Kristus, være i dere." "Jeg tenker at dagene ikke burde være ... 

Jeg tenker at dette ikke burde være. Jeg tenker at Ordet ikke betyr dette." Vi har 

ingen tanker som kommer. Hvis Kristi sinn er i oss, da vil vi gjenkjenne det 

Ordet til å være Sannheten, og Det lever rett gjennom oss. Du kan ikke 

hjelpe for det; Det er Kristus. Ta livet ut av en vannmelon-plante og legg den i 

en gresskar-plante, den vil bære vannmeloner. Du kan ikke forhindre det, for 

livet i det er der. Og hvis du sier: "Vel, jeg tror ikke at det Ordet her ...", så det er 

ikke Kristi Ånd. Skjønner? Det er en annen ånd inni deg. 

Med andre ord, Kristi Ånd i deg vil gjenkjenne Ordet når det skjer, fordi den 

samme Ånd som skrev det, får det til å skje. Det er grunnen til at 1. Korinterne 

2 er så viktig. Fordi det forteller oss at du må ha Guds Ånd i deg for å forstå 

Guds ting. Ingen Ånd, ingen forståelse, det er det hele. 

Paulus sa i 1. Korinterne 2 Ingen kan forstå Guds ting uten at Guds Ånd er i 

ham." Og det er det hele. Ingen Ånd, ingen forståelse. 

Og det forklarer veldig mye når du hører om den feilaktige læren som pågår i 

Budskapets navn. 

Han sier i talen  

63-0728 Kristus er Hemmeligheten 219. Nå, du sier: "Jeg kunne oppleve å miste 

min forstand. Kanskje en mann som mister forstanden, gjør det." Men hvis du 

har Kristi sinn, da uttrykker Kristus Seg Selv gjennom deg. Viser at det er 

Ham og ikke, du har ikke mistet din forstand. Noen mennesker som har 

innbilninger om ting, går ut og blir sinnssyke. Vel, det ... Vi vet at det er galt. Det 

er djevelen som prøver å etterligne den virkelige tingen før den kommer hit. 

Skjønner? Der er alltid noe uekte. Skjønner? Men en virkelig mann ... å miste 



sine egne tanker og sin egen tankegang. Ikke komme blindt opp slik som det. 

Nei da. Du kommer opp med de rette sansene, og Kristus overtar deg og 

uttrykker seg selv. Og nå, for verden er du en sinnssyk person. Vel, hvis du er 

sinnssyk, da er du faktisk sinnssyk, så da er det ingenting ... Djevelen kan ikke 

ta deg under full kontroll. Han vil få deg til å gjøre alle ting i motsetning til dette 

Ordet. Men når Kristus overtar deg, da vil Han uttrykke det Ordet rett 

gjennom deg, fordi det er Ham. Han er Ordet. Skjønner? Og da kan du se 

uttrykkelsen av Kristus, ikke noen innbilning av noe slag, men en virkelig 

ekte Kristus, som uttrykker Seg Selv rett gjennom deg. Hvor underfullt. 

Legg merke til at broder Branham sa: Hvis du kommer opp med de rette 

sansene, da vil Kristus overta deg og uttrykke seg selv. Og det er hva 

rettferdighet handler om. Du er rettferdig fordi du er vis på rett måte. Bibelen sier 

“Den som gjør det som er rett, er rettferdig. 

1 Johannes 3:7 Små barn, la ingen mennesker forføre dere; den som gjør 

rettferdighet, er rettferdig, likesom han er rettferdig. 

Og Salomo forstod dette da han sa i  

Ordspråkene 12:5 De rettferdiges tanker er rett, men de ugudeliges råd er 

bedrag. 

Broder Branham sa i talen: 

63-1127 Verden faller fra hverandre på nytt 27. Så alt som er fordervet, må 

ha en ende, fordi alt som hadde en begynnelse, har en ende. Det er de tingene 

som ikke hadde en begynnelse, de skal aldri dø, og aldri ha en ende. Og det er 

bare én ting som aldri begynte, og det var Gud. Derfor, den eneste måten som 

vi noen gang kan leve evig, er å ha Guds eget Liv i oss, og det er Evig Liv. Og… 

Gud delte Seg Selv mellom oss, og ga sin Ånd, slik som Han gjorde på 

Pinsedagen. Det ble sett som tunger av ild fra Ildstøtten, som delte seg opp 

blant folket for å gi Sitt Eget Liv ut til folket. Og gjennom dette skulle Kristi 

sinn være i virksomhet blant oss. Og Gud er Ordet. "I begynnelsen var 

Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud." Og det er fortsatt Gud. Det 

er riktig. Det er Ordet. Og når vi kommer bort fra Ordet, da er vi borte fra 

Gud. 

Derfor kan du ikke skille Gud fra Hans Ord. Og du kan heller ikke skille Guds Liv 

fra Hans Ord, eller Guds karakter fra Hans Ord. "For som en mann tenker, slik 

er han." Og derfor, ditt liv, som er din uttrykte karakter, har et hundre prosent å 

gjøre med ditt sinn og dermed dine tanker. 



Du vet at du ikke kan være en ond person som gjør onde ting, og hevde å være 

rettferdig. Jeg mener, du kan hevde det alt du vil, men du vet, på fruktene deres 

skal dere kjenne dem. 

63-0123 Identifikasjon 114. Nå, bare lytt et øyeblikk. Hvordan kan vi ha Kristi 

sinn, det som var i Ham, og så nekte å gjøre de tingene som Han ba oss å 

gjøre? (Vel, det er Johannes 14:12 og Markus 16.) Hvordan kan vi plassere 

mirakler i fortiden, når Kristus selv var Gud, og Han er Gud i deg. I Guds 

nærvær er det alltid mirakler. Han sa: "Dere kaller meg Herre. Hvorfor kaller 

dere meg Herre og gjør ikke det jeg har befalt dere å gjøre, og har lagt frem for 

dere til å gjøre? Ser dere ikke hvor vi har kommet til, hvor hen menigheten 

driver av sted? Og jeg finner en hel del av det blant våre pinsevenner også. Vi 

driver for langt bort fra den livslinjen. Vi må komme tilbake til det, venner, 

komme tilbake, for vi er i ferd med å bli store nå. 

Hvordan kan en menighet, enhver menighet, hevde å ha Kristi sinn, og deretter 

fornekte Johannes 14:12? Det var nøyaktig det broder Branham nettopp sa: 

"Hvordan kan vi ha Kristi sinn, det som var i Ham, og så nekte å gjøre de 

tingene som Han ba oss gjøre?" 

Nå vil jeg at du bare skal tenke litt på når Moses ledet folket ut av Egypt. Moses 

visste ikke alltid hva Gud kom til å gjøre. Han bare, da Gud ga ham et ord, steg 

han inn i det. Da han kom til vannet, og egypterne omringet dem, og alle 

menneskene klynket og klaget og sa: Se nå hvilken knipe du har fått oss inn i. 

Moses visste ikke hva han skulle gjøre. Men Gud ba ham om å tale og gå 

fremover. Fortalte ham ikke hvordan vannet skulle skille seg. Sa ikke engang at 

vannet skulle skille seg. Han sa bare: Tal og gå fremover. Det var alt Han 

fortalte ham. Og noen ganger, vet dere, så ser vi etter Gud til å komme ned og 

legge alt på en plate, som til og med er skrevet med blindeskrift. Så hvis du er 

blind, kan du se det. Det er ikke på den måten at Gud virker. Tal og gå 

fremover. Se nå, hvis du har Hans Ånd i deg, da tror jeg at du har en anelse om 

hva Han vil skal bli gjort. Og Han kommer til å tale til hjertet ditt, Han kommer til 

å la deg vite det. 

Igjen leser vi at broder Branham sier den samme tingen i sin tale:  

63-0123 Identifikasjon 112. Vi er nødt til å ta det hele fulle Evangeliet. Vi må 

det ... Og nå, når vi har identifisert oss selv som folket i Full Gospel, la oss 

forme vår karakter. Vi er invitert til å bli formet inn i Hans Bilde, slik at vi kan 

gjenspeile Hans Nærvær. 



Så hvordan reflekterer vi Hans Nærvær? 

Broder Branham forteller det til oss, vi leser videre: 112 Og de gjerningene 

som Jeg gjør, skal dere også gjøre. (Det Livet som Jeg lever, slik skal også 

dere). "Vi er invitert av Gud til å ta Ham som et Eksempel, og la vår karakter 

bli formet til å bli lik Hans. Hvilken ting. Åh du. Så, når vi lar Hans karakter 

være i oss, da er vi blitt sønner ved å ha Kristi sinn: Sinn, som er Hans 

karakter. Ditt sinn lager din karakter. Paulus sa: "La Kristi sinn, dette sinnet 

som var i Kristus, være i dere." La dette Kristi sinn være i dere. Det former 

karakteren til en sønn av Gud. 

Vel, du kan ikke fortelle meg at en mann som alltid forteller skitne vitser, og 

banner og sverger, og alt annet, har Kristi sinn. Han har altfor mange ting i 

tankene som forurenser det. Han har fått en hybrid, men han har ikke Kristi sinn. 

63-0324E Det Syvende Segl 35. La meg bare formidle dette til dere. Når det 

Overnaturlige kommer inn, er det Kristi sinn. Du kommer så langt bort fra 

din egen tenkemåte, til du i ditt eget sinn, … Ikke la meg prøve å forklare det, 

for jeg kan ikke. Skjønner? Jeg kunne ikke gjøre det. Det er ingen som kan 

gjøre det. 

36 Hvordan kunne den mannen, det er Elias, stå der oppe på fjellet i Guds 

Nærvær, og få ild ned fra himmelen, og deretter regn like etter ilden? Og så 

lukke himlene og det regnet ikke på tre år og seks måneder, og gå rett tilbake 

og kalle regnet på den samme dagen! Og under den salvelsen, hvordan…Og 

tok fire hundre prester ut og drepte dem; og løp så til ødemarken mens han 

ropte for livet sitt, etter trusselen fra én kvinne. Skjønner? Jesabel, hun sverget 

at hun ville ta livet hans. Da Akab og alle dem var der for å se Guds Nærvær og 

det store miraklet bli gjort.  

Husk at jeg tidligere sa at Johannes 14:12 ikke er noe annerledes enn 

Johannes 5:19 eller Johannes 5:30. Som broder Branham sa, du kan ikke 

forklare hvordan det skal bli gjort, Gud bare gjør det. Og du adlyder, stiger inn i 

det som Han viser deg, og det blir gjort. Det er ikke du som gjør det, det er Gud 

som virker i deg både å ville og å gjøre. 

Og det er nøyaktig det som broder Branham forklarte oss 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. 

Så når alt kommer til alt, vet dere, noen ganger tror jeg at vi tenker på Johannes 

14:12 og vi tenker på, vel dere vet, det tredje rykk. Og bruden skal gjøre dette, 

og bruden skal gjøre dette. Men vet dere hva, bruden kommer ikke til å gjøre 

noe av det. Det er Gud som virker i dere til å ville, og deretter å gjøre. Bruden 

skal bare gjenkjenne hva Gud vil ha gjort, og stige inn i det. Det er det hele. 

Jeg ser tilbake på min egen tjeneste, og jeg ser alle de gangene hvor Gud har 

trådt inn på scenen og tatt over. Han forandret været ved flere anledninger, han 

stoppet en storm to ganger. Han fikk en kroppsdel på en mann til å vokse ut 

igjen, etter at den var blitt kirurgisk fjernet. Og Han fikk blader til å vokse ut på 

pinne som jeg sov på i 5 måneder, uten at noe lys hadde berørt pinnen, men 

Gud fikk blader til å vokse ut på den. Han fikk solen til å stå stille for en periode 

når det var behov for det, fordi Han er Gud. 

Og jeg har ikke telling på hvor mange ganger jeg har fått brødre til å skrive til 

meg fordi de ikke hadde regn. Og etter at vi ba, så regnet det. Og motsatt, at det 

var så mye regn, så de var redd at flommen ville ødelegge avlingene deres. Og 

så kontaktet de meg, og vi ba, og regnet stoppet. Dette er alt sammen 

Johannes 14:12. Og likevel, jeg fikk aldri noe til å skje. Alt jeg gjorde var bare å 

overgi det til Den Hellige Ånd og spørre min Far, og Han gjorde det. 

Som broder Branham sa i sin tale:  

65-0725m De Salvede i Endetiden 269. Nå, jeg ønsker dere skal vite at 

dette er pålitelig, og dere som lytter på dette lydbåndet. Dere kan ha tenkt i 

dag at jeg prøvde å fortelle dette om meg selv, at jeg brakte dette Budskapet. 

Jeg har ikke noe mer å gjøre med Det enn ingenting, ikke noe mer enn bare 

en røst. Og, min røst, til og med imot min bedre viten; jeg ville bli en jeger. Men 



det er min Faders vilje at jeg erklærer å gjøre det, fast bestemt på å gjøre 

det. Jeg var ikke Den som kom til syne nede ved elven; jeg bare sto der da 

Han kom til syne. Jeg er ikke Den som utfører disse tingene og forutsier 

disse ting som skjer så fullkomne som de er; jeg er bare en som er nær når 

Han gjør det. Jeg var bare en røst som Han brukte, for å si Det. Det var ikke 

hva jeg visste; det er bare hva jeg overgir meg selv til, som Han talte gjennom. 

Det er ikke meg, det var ikke den syvende engel, å, nei; det var 

manifestasjonen av Menneskesønnen. Det var ikke engelen, hans budskap; det 

var hemmelighetene som Gud avdekket. Det er ikke en mann; det er Gud. 

Engelen var ikke Menneskesønnen; han var budbæreren til Menneskesønnen. 

Menneskesønnen er Kristus; Han er Den som gir dere mat. Dere får ikke mat av 

en mann; en mann, hans ord vil feile. Men dere mates fra det ufeilbarlige 

Ordlegemet av Menneskesønnen. 

Og mens jeg lå på ryggen på sykehuset og reflekterte over mitt begjær om at 

Den Hellige Ånd skulle berøre kroppen min før kirurgen gjorde det, da tenkte jeg 

på alle gangene Han ba meg å tale eller å gjøre noe. Og så forandret Han 

været, eller ga meg de bærbare datamaskinene jeg nettopp hadde bedt om, 

eller stoppet stormene eller fikk kroppsdeler til å vokse ut igjen. Jeg har sett 

Johannes 14:12 så, så mange ganger. Men jeg hadde ikke noen ting å gjøre 

med noen av dem, bortsett fra at jeg var der som et vitne til hva Han gjorde. Det 

er det hele, det handler ikke om oss, det handler om Ham. 

Dere vet at vi taler om å ha tro for dette eller for det. Men hvis Tro er en 

åpenbaring da, og hvis ikke Gud åpenbarer det, da er det ikke en åpenbaring. 

Det betyr ingen ting hva vår tro er, hvis vår tro ikke er det som Han har 

åpenbart, da er det ikke en åpenbaring, det er bare en tro. Og mens jeg lå på 

sengen min, da kunne jeg bare gjøre én ting, og det er å se opp. 

Hvorfor tror jeg at Han er den Gud som helbreder alle mine sykdommer? 

Fordi Gud sa det. Så, hvis han ikke helbredet denne sykdommen, og jeg måtte 

la legen kirurgisk fjerne den fra meg, betyr det da at Han ikke er den Gud som 

helbreder alle mine sykdommer? Nei, det betyr bare at Gud ikke valgte å 

helbrede sykdommen min ved Sitt Talte Ord, men at Han valgte å bruke lege. 

Og da må vi stille spørsmålet: Hvorfor? Og svaret er at det er kun for Gud å vite 

det. Jeg håper fremdeles at Han, gjennom denne prøvelsen, må få all ære. Og 

på en eller annen måte så tror jeg at før det hele er over, vil tykktarmen min, 

som ble fjernet kirurgisk, en dag bli gjenopprettet ved Hans Ord. Jeg vet at den 

vil bli det, jeg vet bare ikke når. Jeg hadde vitnet til legen før operasjonen at jeg 



tror at Gud ville helbrede den. Og han sa, jeg tror at Han kan, men Han gjør det 

ikke alltid på den måten. Etter operasjonen sa han til meg: Noen der oppe 

passer på deg, for jeg har aldri sett en så ren operasjon hvor vi fikk med oss alt 

sammen. Han sa at en annen mann hadde nøyaktig den samme tingen, men da 

vi opererte ham, hadde det spredt seg gjennom hele tykktarmen, og vi måtte 

fjerne alt sammen. 

Og så, jeg tror og ber om at akkurat slik som den broderen, hans fot hadde 

koldbrann, og etter at vi ba for ham, dro han tilbake til sykehuset. Og 

koldbrannen var borte. De hadde fjernet en del av foten hans ved operasjon. 

Men da han kom tilbake til sykehuset etter forbønn, da hadde det som ble 

fjernet gjennom operasjonen, vokst ut igjen. Det er hva jeg vil elske å se i mitt 

eget vitnesbyrd. Søster Rebecca, det som ble fjernet kirurgisk, tror du at Gud 

kan få det til å vokse ut igjen? Jeg tror Han kan og vil. Men Johannes 14:12 er 

ikke oss som skal forteller Gud hva som skal bli gjort. Men er bare å være klar til 

å stige inn i det som Han vil at vi skal gjøre. Og jeg tror at Paulus, som fikk 

hodet kirurgisk fjernet fra sin kropp, når jeg ser ham, da vil hans hodet igjen 

være gjenopprettet til hans kropp. Amen. 

64-0320 Gud som identifiserer seg 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 det Han gjør. Det 

identifiserer Hans egenskaper. Ja, sir. “Ikke tro det, ikke tro Mine påstander 

dersom Mine egenskaper ikke er som Guds.” Så alle disse tingene som Han har 

lovet, det er det 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. 

Men Johannes 14:12 dreier seg ikke først og fremst om miraklene, det er ikke et 

daglig fenomen. Men det er Livet, det er karakteren. Det er noen menn i Skriften 

som vi så at de hadde mange mirakler. Andre menn hadde bare en håndfull 

mirakler i hele sitt liv. Elias hadde 12. Det er det hele. Elisa hadde dobbelt så 

mange som ham. Men ser du på noen av de andre av Guds menn, Job, du ser 

ikke store mirakler bortsett fra det som Gud gjorde til slutt, gjenopprettet hans 

familie, gjenopprettet alle ting. Det handler alt sammen om Gud. Det handler 



ikke om oss. Hvor mange mirakler hadde Abraham? Ingen. Det hele handlet om 

hva Gud hadde lovet ham. Men Johannes 14:12 vil uansett gjenspeile Kristi 

karakter. Det handler om Johannes 5:19 og 5:30. Uansett hva Faderen viser at 

du skal gjøre, så er du villig til å stige inn i det. 

Igjen, hva var kjennetegnet ved Kristus? Johannes 5:19 og John 5:30 Sønnen 

kan ikke gjøre noe av Seg Selv, men bare det Han ser Faderen gjøre. For det 

Han gjør, gjør Sønnen likedan. 

Og hvis det er karakteren til den førstefødte Sønnen, vil det ikke da også være 

karakteren til alle sønner som er født på ny? 

58-0512 Liv 8. Nå, en kristen menighet skulle da ha en virkelig karakter. Og 

hvis Kristi Liv er i Kristi menighet, da er den nødt til å ha Kristi karakter. 

Det vil produsere Kristi Liv. Det er ikke noe annet enn det som vi her i sør 

kaller sunn fornuft. Hvis Kristi Ånds Liv er i menigheten, da er den nødt til å 

produsere det Livet. Fordi det livet som er i deg, former din karakter. Og 

hva slags karakter burde vi ha? Vi som alvorlig har lovet at vi skal tjene 

Herren Jesus så lenge vi lever, og vi er blitt døpt til Hans død, begravelse og 

oppstandelse. Og vi har satt våre navner i kirkeregisteret, tatt vår plass i 

søndagsskolen, og vi har gått ut for å prøve og leve et annerledes liv. Åh, det er 

mer ... Det er mer til skade for Kristi sak enn alle spritbulene vi har i Amerika. 

Må Gud gi den dagen at mennesker vil leve akkurat som de er. Og da kan 

du alltid kjenne dem etter deres natur, deres karakter. 

64-0401 Den Identifiserte Kristus i alle Tidsaldre 11. Jeg ble født en 

Branham, og det er slik jeg er i Ham. Nå, det er slik vi er kristne; vi er født en 

kristen. Og du blir ikke medlem i det; du er født inn i det. Så tar du Kristi 

karakter. 

Og som vi vet fra våre studier om sønnekårets Ånd, når du blir født på ny, da blir 

du født inn i familien. ved én Ånd er vi blitt døpt inn i ett legeme. Men vi må 

vokse opp inn i Kristus som er hodet. Og når vi er vokst opp inn i Hans bilde, da 

har vi vokst inn i Kristi karakter. Men det er en måte å tilnærme seg dette, til å bli 

likedannet med Hans bilde. Og broder Branham forteller oss i sin tale: Du må 

bli født på ny. 

61-1231M Du må bli født på ny 64. Nå, tilnærmingen til denne fødselen, der 

er en tilnærming til den. Og for å føres nærmere til denne fødselen, er du 

nødt til å gå igjennom en prosess, akkurat som alt annet som lever. Alt som 

lever på nytt igjen, er nødt til å dø først. Og du kan ikke beholde den samme 



ånden din. Du kan ikke beholde de samme vanene dine. Du kan ikke 

beholde de samme tankene dine. Du er nødt til å dø. Du er nødt til å dø slik 

som Han døde! Du er nødt til å dø på Hans alter! Slik som Abel gjorde med sitt 

lam, er du nødt til å dø med ditt Lam. Du er nødt til å dø, dø bort fra din egen 

tankegang, for å bli født til Hans tankegang. La dette sinn være i dere, som 

var i Kristus. (Fil. 2:5) Du er nødt til å tenke Hans tanker! Og nå Broder og 

Søster. La meg få si dette på en så fornuftig måte som jeg bare kan få sagt det 

på: Hvordan kan du tenke Hans tanker, og så fornekte Hans Ord, og likevel 

påstå at du er født på ny? Bare still deg selv det spørsmålet. Hvordan kan du 

gjøre det? Det kan du ikke gjøre. Hvis du er født på ny, da har du Hans 

Tanker. Hvis Kristi Sinn er inne i deg, da er du en ny skapning. 

Og han oppsummerer tankene sine ved å si ... Dine egne tanker er døde. 

65-0429E Utvelgelse av En Brud 181. Jeg husker en gang en profet dro opp 

for å—for å ta en konge, for å gjøre konge ut av Isais sønn, til å ta en annen 

konges plass, Saul. Og så førte Isai ut til ham, sin kraftige, store, fine gutt. Han 

sa: “Kronen vil se bra ut, på hodet hans.” 

182. Profeten gikk for å helle oljen over ham. Han sa, “Gud har forkastet ham.” 

Og Han forkastet dem alle sammen, inntil han kom til en liten, rødkinnet kar, 

med hengeskuldre. Og han helte oljen over ham, og han sa, “Gud valgte ham.” 

Skjønner? Vi velger ved syn. Gud velger ved karakter. 

183. Karakter, det har aldri vært en karakter som Jesus Kristus. Den lever i 

deg og manifesterer Ham. Vi ser det er sant. Det er ikke verdslig skjønnhet 

med Ham som tiltrekker Hans Brud. Det er Hans karakter, Menighetens 

karakter, som Jesus ser etter; ikke hvor det er store bygninger, hvor det er store 

denominasjoner, hvor det er store medlemstall. Han lovet å komme der hvor 

enn to eller tre er samlet sammen. Sannelig. Det er der den sanne troende 

hviler sine håp, er på det Guds Ord som blir stadfestet i Sannheten, hva er. Velg 

ved Hans Ord, ikke en verdslig-elskende gruppe. De hater det. 

184. Ikke rart hun er skilt fra Ham, fordi hun har gått glipp av Hans 

åpenbaring, og hun har den ikke. Han bryr seg ikke om henne, den måten 

hun oppfører seg på og handler, og hvor mye av denne verdens ting hun har. 

185. Han ser etter hennes karakter, Kristi karakter. 

62-1125E Nedtelling 54. Nå, Han sa: "Den som tror på Meg, de gjerninger som 

jeg gjør, skal han også." Han kan ikke endre den avgjørelsen. Han sa: "Disse 

tegn skal følge dem som tror." Hvis Kristi liv er i deg, hvis du har Kristi sinn, 

da er vi opptatt av å gjøre Kristi ting. Han sa: Disse tegnene som Han 

gjorde vil følge alle troende som tror på Ham. 



61-0723E Spørsmål og Svar, Gud blir misforstått 243. Se, folk misforsto 

denne entusiasmen. Folk misforstår i dag. De misforstår Den Hellige Ånds kraft. 

De kaller det en flokk med hellig-rullere. De kaller det en flokk mennesker som 

ikke er ved sine fulle fem. De misforstår dette at du må miste det som de kaller 

dine fulle fem ...? ... fordi du har Kristi sinn i deg. Du kan ikke ha denne 

verdens sinn og Kristi sinn på samme tid, det ene er kjødelig og det andre 

åndelige. "Den som vandrer etter kjødet, er kjødelig; den som vandrer etter 

Ånden, er åndelig." Amen. Så jeg mister mitt selv og finner det, Herre, i Deg. 

61-0219 Dronningen av Saba 8. Husk alltid dette, menighet; Guds Ord er 

Sannhet. Jeg tror at den rette mentale holdningen til ethvert Guddommelig 

løfte fra Gud, vil få det til å skje, hvis du kan se på det på den rette måten. 

Men husk, dette har vært min rettesnor i livet. Jeg har prøvd å gjøre dette.  

Den første tingen, jeg vil finne ut om det er Guds vilje eller ikke. Da vet jeg 

om det er Guds vilje.  

Den neste tingen er: Hva er mitt mål for det og mitt motiv for å gjøre det.  

Så hvis det er Guds vilje, og målet mitt er rett, og motivet mitt er rett, da 

har jeg tro på at det vil bli gjort. Fordi, aller første, det er Guds vilje, og mitt 

mål er å herliggjøre Ham, og mitt motiv er å gi Ham all ære. Skjønner? Så det 

er ingen egoistiske motiver med det. Hvis du har et egoistisk motiv, vil det 

ikke fungere. Hvis målet ditt er å tjene penger til deg selv eller noe, vel, du 

vil aldri lykkes. Og prøv så å gjøre noe utenfor Herrens vilje, da vil det ikke 

fungerer til å begynne med. Så det er ekte tro, men du må komme inn i 

Guds virkelige kanal for å ha den ekte troen. Det finnes menneskelig tro, og 

så finnes det Guds tro. Og du må ha en gudfryktig tro for å tro. Nå, for å ha 

gudfryktig tro, må du ha Kristi sinn i deg. Så det er hvordan Gud projiserer 

til deg visjoner, åpenbaringer, og alle disse tingene kommer ved at Kristus 

sinn er i deg. Får dere tak i det? "La det sinn som var i Kristus, være i dere." 

60-0802 Jehova Jireh 2, 14. Når du kommer til en total lydighet, da kan du ha 

en tjeneste. Men helt til du fullstendig adlyder. Du er nødt til å overgi dine 

egne tanker, din egen vilje, ditt eget sinn og la Kristi sinn fungere i deg. 

Vel, tror du at Kristus ville, Kristi sinn i deg, ville sagt: "Miraklenes dager er 

forbi"? Tror du at Kristi sinn i deg vil si: "Bibelen er rett på noen steder, men ikke 

på andre steder"? Kristi sinn ville sanksjonere ethvert Ord som Kristus 

noensinne sa. Det er riktig. Så hvis du ikke bruker ditt eget sinn, bare bruk 

Hans sinn. Det er hvordan visjoner om natten ... Hvis jeg bruker mitt eget 

sinn, hva kunne jeg gjøre? Jeg kunne ikke gjøre noe. Men jeg bare overgir 

meg selv til Ham, og så bruker Han mine tanker, mine øyne og min munn. Han 



er mitt alt. Bare overgi deg. Det er slik du gjør det. Det er slik disse forkynnerne 

gjør når de forkynner Evangeliet. De går opp der og tar en tekst, Vel, de bare 

begynner å forkynne, og de overgir seg til Gud, disse forkynnerne. Og ganske 

snart, Den Hellige Ånd tar dem kanskje til en annen tekst, tar dem til noe annet. 

57-0322 Hør Ham 12. Kristi sinn skal være i menigheten. Og Guds sinn var i 

Kristus. Og slik som Ånden ledet Kristus, slik skulle Hans Ånd lede 

menigheten. Og alt det som Gud var, helte han inn i Kristus; og alt det som 

Kristus var helte han inn i menigheten. Så menigheten har den kraften som 

Kristus hadde. Kristus hadde den kraften som Gud hadde. Han sa: "På den 

dagen skal dere vite at Jeg er i Faderen, Faderen er i Meg; og Jeg er i dere 

og dere i Meg." 

1 Korinterne 2:16 For hvem har kjent Herrens sinn, så han kunne belære 

Ham? Men vi har Kristi sinn. 

55-0410M Bevis På Hans Oppstandelse 116. Nå, hvis du bare har en god 

resonnering, da vil du sette deg ned og prøve å resonnere ut Bibelen, 

resonnere: "Hvordan kunne han oppstå fra de døde? Hvordan kunne disse 

miraklene og ting skje i dag i dette store riket av sivilisasjon og vitenskap 

som vi lever i?" Du prøver å resonnere det ut, du kommer bare lenger vekk fra 

Gud hele tiden. Du vil aldri kjenne Ham ved å resonnere. Gud er ikke kjent 

gjennom resonnering. Gud er kjent ved tro. Du aksepterer det. Du tror det. Du 

kan ikke gjøre det før det skjer noe inni deg, da kommer Den Hellige Ånd 

inn, og du har Kristi sinn. 

55-0121 Adskillelsens Vann 10. Men legg merke til, hele tiden, at når du 

produserer liv her inne, for å holde deg i live, da må noe dø hele tiden for å 

holde deg i live. Visste du det? "Vel", sier du, "hva med det?" Biffen du spiser i 

kveld, en ku måtte dø for den. Er det riktig? Fisken du spiser i kveld, fisken 

måtte dø for den. Er det riktig? Grønnkålen du spiser i kveld, eller spinaten, 

spinaten måtte dø. Ser du hva jeg mener? Poteten måtte dø. Noe må dø, og du 

spiser de døde restene av noe som gjør deg levende. Det lager lik, og ... Det 

lager blodceller, snarere. Det gjør ... Og så spiser du hele tiden noe dødt for å 

holde deg i live. Skjønner? Fysisk liv kan bare komme gjennom død. Og 

åndelig liv kan bare komme gjennom død. Skjønner? Kristus måtte dø for å 

gjøre oss alle levende: levendegjøre oss. Er det riktig? Så det er bare 

gjennom ... Det spiller ingen rolle hvilken menighet du tilhører, hvor mange 

ganger du har håndhilst på predikanten, hvor mange navn du har på boka, eller 

hvor mange kirker du tilhører, det betyr ingenting. [Broder Branham knipser med 



fingrene sine. Red.] Du er absolutt nødt til å akseptere døden til Herren Jesus 

Kristus. Og ikke bare det, men du er nødt til å dø selv. Du er nødt til å dø fra 

enhver tanke i kjødet, slik at du kan motta Kristi sinn og vandre fra nå av, 

ikke etter ditt eget, men etter Hans sinn: Kristi sinn i deg. Det er den eneste 

måten du kan holde deg i live på. Det er den eneste måten jeg kan holde meg i 

live. Det er alt jeg lever av, lever av Den Hellige Ånd. Jesus sa: "Mennesket 

skal ikke leve av brød alene, men av ethvert Ord som går ut av Guds 

munn." Han ble fristet av Han appetitt. Og han sa at: "Mennesket skal ikke 

leve av brød alene, men av ethvert Ord som kommer ut av Guds munn." 

54-0303 Vitner 27. Og der var det Gud talte fra himmelen, og han så Guds Ånd 

komme ned som en due, og falle på en mann som var blitt født i en krybbe. Ser 

dere, hva verden kaller stort, kaller Gud tåpelig. Og det verden kaller tåpelig, 

kaller Gud stort. Det er riktig. Så ikke bry dere om å bli kalt tåpelig. For bare 

husk: Du kan ikke ha Kristi sinn og verdens sinn på samme tid. Du kan ikke 

være på din måte og på Guds måte på samme tid. Du må ut av din egen vei for 

å la Gud få sin vei. Det er den eneste måten du noen gang kommer til å gjøre 

noe som helst. Du måtte komme vekk fra dine egne tanker, dine egne 

resonneringer. Ikke prøv å resonnere; bare tro. 

Som Jesus sa: Ikke tenk på morgendagen, for morgendagen har nok med seg 

selv. 

Så la oss bare bøye våre hoder i bønn. Nådige Far, vi vil takke deg Herre for alt 

det Du gjør for oss, alt Du gjør for bruden. Jeg bare ber Far, du som har gitt oss 

mat. Du har gitt oss jobber. Du har gitt oss midler og alt annet for å holde oss i 

live, Herre, gjennom denne tiden av denne verdens pandemi. Og likevel så vet 

vi, Far, dette er ikke den første, jeg mener at det ikke er den siste. Dette er bare 

begynnelsen. Vi vet at da du kom ned mot den egyptiske verden, brakte du ti 

plager. Jeg vet ikke hvor mange det vil være ved endetiden. Men Ditt Ord taler 

om syv vredesskåler. Og så Herre, vi bare ber Deg om å bli værende hos oss, o 

Gud. Må vi bli værende hos Deg. Det er det aller viktigste Herre, at du vil bli 

værende sammen med oss. Fordi Du vet at vi kan si at vi blir værende hos Deg, 

men det handler ikke om oss, det handler om Deg. Vi elsker deg, Far, med hele 

vårt hjerte, hele vårt sinn, hele vår sjel, alt som er i oss, Far. Og vi ber bare om 

at Du vil motta det vi har, som et offer. Du sa: La deres legemer være et åndelig 

offer. Og så Herre, vi bare ber om at våre legemer vil bli løftet opp til Deg, i 

Jesus Kristus navn, og at Du må motta dem gjennom blodet til din Sønn. Amen, 

amen. 


