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La oss bøye våre hoder i bønn. Nådige Far, vi vil takke deg Herre for privilegiet,
Åh Gud, til å komme hit og tilbe deg i ånd og sannhet. Og Far, vi bare ber deg
om å være sammen med oss denne formiddagen. Hjelp oss O Gud når vi
fortsetter å studere broder Branhams tale, Avdekking av God. Og hjelp oss O
Gud til å forstå, vår hensikt er din hensikt Herre, og våre veier har blitt, det er
faktisk Dine veier som er våre veier. Og så Herre, vi bare ber deg om å veilede
oss, hjelpe oss O Gud, vi ber om det i Jesu navn, amen.
Denne formiddagen, før vi begynner, vil jeg ønske å innlede med et par e-poster
som jeg mottok etter forkynnelsen i forrige uke, om Johannes 14:12, til å være
uttrykkelsen av karakteren til Guds liv i oss.
Denne første e-posten ble skrevet fra Kongo DRC av Br. Bill Venga fra Kongo
DRC.
“Br. Brian, ifølge lydversjonen av prekenen, så jeg at du nevnte det jeg vil kalle:
noen nye elementer i forståelsen av Johannes 14:12. Det var ikke skrevet i
teksten, da du sa at Gud ikke utførte mange mirakler gjennom Guds menn i
Bibelen, mens du siterer Elias med 12 mirakler, osv. ... til og med Abraham,
troens far. Og jeg tror du mener at det ikke bare er mirakler. Men Johannes
14:12 handler om Ånden, Gudslivet som arbeider gjennom oss, når vi er et
overgitt kar, i henhold til Johannes 5:19 og 30. Jeg setter virkelig pris på det
du sa, fordi det er mange, selv i dette Budskapet, med gaver til å helbrede, og
ting, men uten å virkelig ha det Livet til å strømme gjennom dem. Og noen
ekte troende kan tro at de ikke har livet, fordi de ikke ser noe mirakel som skjer i
sitt liv, men det vil være feil. Du sa at det var noe som du mottok på sykehuset
mens du mediterte. Så uten å være urolig, så ville jeg ønske at du graver mer
inn i dette. Fordi, de gjerningene som jeg gjør, sa Jesus, det var Faderen
som virket i ham, både å ville og å gjøre, til og med hans tale, og hans
vandring, hva enn han gjorde. Så jeg er hjertelig enig med deg. Så fokuset er
da ikke på miraklene, men hva jeg tror Faderen gjør gjennom kar som er
overgitt. Og vårt fokus skulle være på det samme Livet i oss, som uttrykker
Hans liv gjennom andre former. Som du sa en gang, den samme energien
som får viften til å fungere, den er den samme energien som produserer
det lyset, og så videre. Så fokuset er livet eller energien som virker ut igjennom

hva enn Han kan virke gjennom, det er Johannes 14:12. Det er å runde et
hjørne, broder, tenk på det. Hilsen Br. Bill"
Jeg fikk også en annen e-post fra broder Victor Okwaro fra Kenya
“Broder Brian, først vil jeg takke Gud for at han har tatt deg gjennom
sykehusopplevelsen, slik som vi hadde bedt om. Nå, jeg la merke til fra ditt siste
besøk i pastor Benons menighet i Rukungiri, Uganda, at du konsekvent har
prøvd å drive frem dette punktet. Den denominasjonelle fikseringen til
pinsevennene om at "vi skal alltid forvente et mirakel", det påvirker vår
forståelse. Noen ganger forårsaker det mye fortvilelse, ettersom det ikke alltid
viser seg å være reelt. Jeg har fulgt din lære om "Gudslivet", og det har
virkelig forandret min måte å se på ting på. Vi har lært at læren om å være
ett, ikke bare handler om forholdet mellom Gud og hans sønn, Jesus Kristus,
men også om Guds liv i alle Hans sønner. I Johannes 14:12 lover Jesus
Kristus oss at "de gjerninger", eller det livet til Hans Far, Ånden, som ble
manifestert i ham, ville bli manifestert i hver den som (overgir seg eller
adlyder), fordi Han går tilbake til Faderen, (Joh 16:7) for å sende den samme
Ånden over dem. Vi vil kanskje aldri vite den sanne betydningen av det som
Paulus sa i Rom 8:14 "For så mange som blir ledet av Guds Ånd, de er
Guds sønner", hvis vi ikke fullstendig forstår "Gudslivet". Og som Broder
Branham veldig ofte understreket, at kristendom er et "personlig forhold til
Gud", og vi vet nå hva han mente. Jeg har flere som vitner om at det er mer enn
bare mirakler. Det er å leve et kraftfullt, seirende liv, fullt av autoritet, men
likevel så ydmyk, at mange ikke vil se den storheten som Jesus snakket om.”
Pastor Victor Okwaro
Jeg fikk også noen andre e-postmeldinger om dette etter at jeg hadde hatt
denne talen, men vi har ikke tid til å lese dem alle.
Nå, broder Branham leser fra Filipperne 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 (la denne holdningen, la denne karakteren) være i dere, som
også var i Kristus Jesus.
Nå er det interessant at disse ordene: La dette sinnet være i dere, at dette ikke
engang står i Skriften. Ordet sinn er ikke en gang der. Skriften leser dette: La
dette være i dere. Og så fortsetter Paulus med å fortelle oss hva som skal
være i oss, og han beskriver perfekt Kristi karakter, eller hvilken holdning som
Kristus hadde for andre.
6 Han, som var i Guds skikkelse, holdt det ikke for et tilranet gode, dette å være
lik Gud, (så han var ikke fokusert på seg selv)
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.
Så vi ser i vers 5, at “dette”, som Paulus sa skulle være i oss, var visse
egenskaper og attributter som Jesus fremviste. Og den fremvisningen var Kristi
karakter som ble manifestert.
Jeg er redd for at vi noen ganger leser dette som: "La det sinn som var i Kristus,
være i dere." Og vi ender opp med å ha en tendens til å heller gå til det
intellektuelle, enn til Kristi natur. Fordi dette er de tingene som Paulus sier at
skulle være i oss: "Han uttømte Seg Selv. Han tok på Seg en tjeners skikkelse.
Han var lydig mot Faderen til døden." Dette er ikke intellektuelle egenskaper,
men snarere den karakteren som var i Kristi natur, eller det livet som var i
Kristus.
Og det er mye av det samme som broder Branham forteller 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 som deg, i deg, inntil 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 der. 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 dets liv er der. Og hvis du sier: "Vel, jeg tror ikke at

det Ordet her ...", vel, det der er ikke Kristi Ånd. Skjønner? Det er en annen
ånd inni deg.
Med andre ord: "Hvis vi ikke har noen tanke til å komme", da vil Kristi sinn,
det som er i deg, det er ikke å tenke på hva du skal gjøre, og hvordan du skal
gjøre det, og når tid du skal gjøre det. Men det er bare naturen til Kristi Ånd
som tar over, slik at det blir like så naturlig som at du bare gjør det, fordi naturen
er i deg til å gjøre det. Det er ikke engang du som vil gjøre det, men det er Gud
som virker i deg både til å ville og å gjøre. Et lam trenger ikke å bli lært hvordan
det skal bære ull. Det bærer ull fordi det er dets natur å gjøre det. Så mange
kristne går ut med en intellektuell forestilling, og de kommer bare i veien for
Ånden. De prøver så hardt å være en kristen. Men du bare overgir deg til
Ånden, og du trenger ikke å prøve på noen ting i det hele tatt.
Fra hans tale:
61-1231M Du Må Bli Født På Ny 144. Du behøver ikke å fortelle en sau: “Du er
nødt til å produsere det.” Det er det som er i veien med Pinsevennene i dag.
Det er det som er i veien med all kristendom. Den forsøker å frembringe
noe selv. En sau blir ikke bedt om å produsere ull, den bærer ull. Du bærer
Åndens Frukter. Du trenger ikke si: ”Pris skje Gud, jeg må lage et alvorlig
ansikt. Jeg må gjøre dette. Jeg må få meg en følelsesmessig sensasjon.
Jeg må få danse i Ånden, og da har jeg fått Den.” Nei og nei. Bli bare født
på ny, og tingene inntreffer faktisk av seg selv. Du trenger ikke å si: “Skal
jeg studere hele kvelden? Skal jeg gjøre dette, og kanskje det der? Skal
jeg tilslutte meg dette, eller skal jeg fremsi denne trosbekjennelsen? Skal
jeg gjøre disse botsøvelsene?” Nei, og atter nei! Bare dø. Det er det hele,
(Ser du?), og bli født på ny. Da kommer det ut fra DET som er på innsiden,
og DET ordner opp med dette som er på utsiden. Ser du? Å bestenke med
litt vann, og vaske dem, som å forandre en gris til å bli et lam, det er ikke
mulig å gjøre det!
Det er Kristi Ånd i deg som vil gjenkjenne Ordet når det skjer, fordi den samme
Ånden som skrev det, får det til å skje. Det er derfor 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.
Det handler ikke om noe intellektuelt, det handler om å gjenkjenne, fordi det er
Ånden som leder. "Guds sønner er ledet av Guds Ånd." Og det krever ikke noe
stort intellekt å bli ledet. Vi cowboyer leder storfe og hester, og hyrden leder

sauer. Og sauene, storfeet og hestene trenger ikke å ha et stort intellekt for å bli
ledet, de følger bare etter.
Paulus sa: "Ingen mennesker kan forstå Guds ting uten at Guds Ånd er i
ham." Og det er det hele. Ingen Ånd - - ingen forståelse. Men det er ikke en
intellektuell uttalelse, det er dette: Hvis Gudslivet er i deg, vil du automatisk
forstå Guds ting på grunn av Gudslivet, som er Guds natur. Og det er ikke
annerledes enn at et katteliv forstår tingene til en katt. Du trenger ikke å lære en
katt å snike seg inn på byttet sitt, det er bare dens natur å gjøre det. Du trenger
ikke å sende en ku til en skole for å lære den å føde en kalv, det ligger bare i
dens natur å få den.
Mennesket er den eneste skapningen som er så ignorant at den trenger å ta et
kurs i hvordan man får en baby. Og det er fordi det lar tankene komme i veien
for naturen. Det er akkurat som medisin. Vi har alle disse såkalte legene som
bare kjenner til hva de er blitt fortalt av en farmasøytisk representant. Så de
behandler symptomene, og ikke årsaken. Men hvis en hund blir syk, da spiser
den gress for å kaste opp. Den går ikke til veterinær for å få medisiner; den gjør
det som er i hans natur å gjøre. Dyr ute i naturen går aldri til veterinær for
helbredelse. De gjør bare det som naturen deres forteller dem å gjøre. En hjort
som er såret og mister blod, finner ikke frem en bruksanvisning for å fortelle
ham hvordan han skal stoppe blødningen. Han bare går til vannet for å erstatte
basis i blodet. Uten hydrering ville blodet bare tørke opp, slik at han uttørker seg
selv. Vel, han kaller det ikke hydrering, det er bare en menneskelig betegnelse
for intellektuelle mennesker. Hans egen tørst leder ham til vannet. Og det
samme gjør en Guds sønn som tørster etter livets vann. Men vil vi kalle det en
åndelig hydrering?
En sønn av Gud trenger ikke å gå på en grunnskole for å lære å slukke tørsten.
Han bare begynner å drikke fra livets vann, fra Ordet. Vi måtte aldri bli opplært
der tilbake da vi var barn, til å få i oss vann. Hvis vi ble tørste, da drakk vi bare
vann. Du spør ikke en toåring om de holder seg hydrert? Spør Salomo, spør Eli
Beau eller Iris. De vil ikke engang vite hva du snakker om. Men de vil be om
vann eller melk for å slukke tørsten. Hvorfor? Fordi det er deres natur. Så
hvorfor er det slik at vi jobber så hardt for å være den rette typen kristen? Ved å
gjøre det så opphever vi hele prinsippet om Guds liv, Guds natur.
Det er hva broder Branham sa i sin tale:
63-0728 Kristus er Hemmeligheten 116. Men hvis du har Kristi sinn, da
uttrykker Kristus Seg Selv gjennom deg. Det viser at det er Ham og ikke du,

du har ikke kvittet deg med dine tanker. 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 skal kvitte
seg med sine egne tanker og sin egen tankegang. Ikke å komme blindt opp
slik som det. Nei da. Du kommer opp med de rette sansene dine, og Kristus
overtar deg og uttrykker seg selv.
Legg merke til at det ikke er du som ønsker å ville og å gjøre. Det er Gud som
virker i deg både til å ville og å gjøre. Og det er naturen til den Ånden som er
inni deg. Det er karakteren til Ordets Ånd inni deg. Han sa: "Hvis du har Kristi
sinn, da vil Kristus uttrykke seg selv gjennom deg." Vel, hvis det er Kristus
som uttrykker seg selv i deg, eller rettere sagt, hvis det er Gud som virker i deg
både til å ville og deretter til å gjøre, da er det ikke du som ønsker å ville og å
gjøre. Men det er Gud som vil og som gjør. Du har ingen tanker til å komme, så
stopp med dine tanker og bare overgi deg selv til Hans Ånd i deg.
Broder Branham fortsetter:
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 ønsker å få deg til å gjøre alt mulig 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.
Og som han sa: Hvis det er Kristus som har overtatt deg, da vil det være Kristus
som uttrykker seg selv gjennom deg.
En broder fortalte meg: “Br. Brian, jeg sliter veldig i min vandring.” Vel, det er
fordi du prøver altfor hardt til “å ville og å gjøre”, i stedet for å la Gud i deg få lov
til å virke Sin vilje inn i deg, slik at du gjør det helt naturlig. Du må bare dø til deg
selv. Og når du er død, da kan Han reise deg opp til et nytt Liv. Men du er nødt
til å dø først.
Broder Branham sa i sin tale:
63-0412M Verden Faller Fra Hverandre 15. 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 ut sin Ånd, slik som Han gjorde på
Pinsedagen. Det ble sett som tunger av ild ut 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.
Og igjen sa han i talen:
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
forklare det. Skjønner.
Og du kan ikke forklare hvordan du vet om det er Gud eller din egen tenkning.
Det er noe i deg som vet at du skal gjøre en viss ting, og så gjør du det. Når du
prøver å finne ut av det i tankene dine, da, rett der baserer du deg selv på dine
egne veier og dine egne tanker. Men når Den Hellige Ånd begynner å bevege
seg inni deg, og du bare overgir deg selv. Hvordan? Ved å dø til deg selv. Da
har du begynt å bli en sønn av Gud som blir ledet av Guds Ånd.
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, det jeg har lagt frem
for dere til å gjøre? Ser dere ikke hvor vi har kommet til, hvor hen menigheten
driver av sted?
Igjen fra hans tale:
63-0123 Identifikasjon 112. Vi er nødt til å ta det hele og fulle Evangeliet. Vi må
det ... Og nå, når vi har identifisert oss selv som folket i Full Gospel, la oss
forme vår karakter. (Nå, ikke oss som former vår karakter, men legg merke til
at han finpusser denne tanken og forklarer) Vi er invitert til å bli formet inn i
Hans Bilde, slik at vi kan gjenspeile Hans Nærvær. "Og de gjerninger jeg
gjør, skal også dere gjøre. Det Livet som jeg lever, det skal også dere ha."
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.
Så du ser at det ikke er du som former din egen karakter til å bli lik Hans, men
det er Kristus ORDET som former deg. Og hvordan gjør han det? Ved å
plassere Sin Ånd inn i deg.
64-0216 Identifikasjon 31. Våre Karakterer er formet av det som er på
innsiden av oss. Og vår utside uttrykker bare hva som er på innsiden. Hva
vi er, hvordan vi vandrer, uansett hva vi sier, livet vårt taler høyere enn ordene
våre gjør.
Da er det ikke din natur som taler ut fra dine lepper, men det er intellektet ditt
som bruker og overstyrer naturen.
Broder Branham talte om denne ledelsen av Den Hellige Ånd i sin tale:
65-1207 Lederskap 163. Du har fem sanser som kontakter denne kroppens
utside. Gud ga deg fem sanser; ikke for å kontakte Ham, men ditt jordiske hjem:
se, smake, føle, lukte og høre. Så har du en ånd på innsiden av det, og den
har fem innganger: samvittighet, og kjærlighet, og så videre. Fem innganger
som gir deg kontakt med åndeverdenen, med din ånd. Dine fysiske vil kontakte
det fysiske. Ditt åndelige liv vil kontakte det åndelige. Men på innsiden av
det har du en sjel, og den sjelen er det genet som kommer fra Gud.
Og din sjel er naturen til din ånd. Bibelen forteller oss: "Den sjelen som synder,
den skal dø, men hvis den sjelen omvender seg, skal den leve." Derfor, hvis
sjelen din er blitt levendegjort av Guds Ånd, da endres naturen til din ånd for å
gjenspeile naturen til din sjel som er blitt levendegjort til Gud og hans Ord.
Romerne 8:9 Men dere er ikke i kjødet, men i Ånden, så sant Guds Ånd bor i
dere. Men hvis noen ikke har Kristi Ånd, da tilhører han ikke Ham.
10 Og dersom Kristus er i dere, er legemet dødt på grunn av synd, men Ånden
er liv, på grunn av rettferdighet.
11 Men hvis Hans Ånd som oppreiste Kristus fra de døde, bor i dere, da
skal Han som oppreiste Kristus fra de døde, også gi liv til de dødelige
legemene deres, gjennom dette at Hans Ånd bor inni dere.
Med andre ord: Den levendegjøringen av din dødelige kropp er en
levendegjøring til Ordets Ånd, Ordets natur, som nå bor inni deg.

12 Derfor, brødre, er vi ikke skyldige overfor kjødet, slik at vi skulle leve etter
kjødet.
13 For dersom dere lever etter kjødet, skal dere dø. Men hvis dere, gjennom
Ånden, dreper legemets gjerninger, skal dere leve.
14 For så mange som blir ledet av Guds Ånd, de er Guds sønner.
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 det Livet til Kristi Ånd 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?
Hvis du bekjenner én ting, men lever annerledes en din bekjennelse, da vil det
skade Kristi sak.
64-0401 Den Identifiserte Kristus i alle Tidsaldre 1. Og så, Guddommelig
helbredelse, det viktigste er Guddommelig helbredelse av sjelen. Kristi
legeme, det trenger helbredelse mer enn noe annet jeg vet om, Kristi legeme.
Det er blitt brutt opp av menneskelaget teologi og denominelle forskjeller helt til
det er blitt et sykt legeme. Og jeg sier dere, det trenger helbredelse, kraftig
helbredelse. ... Neste mandag blir jeg femtifem år, og Branham-familien ba meg
aldri om å bli medlem av familien. Jeg ble født en Branham, og det er slik jeg er i
Ham. Vel, 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 du tar Kristi karakter.
Gud identifiserer seg 64-0320 108. Utgytelsen av Den Hellige Ånd i de siste
dager, over vanlige mennesker, har identifisert Guds karakter 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. Så alle disse tingene som Han har lovet, det er hva Han
gjør. Den identifiserer Hans karakter. Ja visst. "Ikke tro det, ikke tro på mine
påstander, hvis min karakter ikke er den som kommer fra Gud." Legg nå
merke til i Johannes 14:12: "Den som tror på meg", sa Han, "har min
identifikasjon, min karakter. Den som tror på meg, de gjerningene jeg gjør,
skal han også gjøre." Det identifiserer at Kristi karakter er i ham, og
fremviser Hans egenskaper. Amen.
65-0429E Å Velge En Brud 69 Vi velger etter hva vi ser. Gud velger etter
karakter. Karakter, det har aldri vært en karakter som Jesus Kristus. Den
lever i ham, manifesterer seg i ham. Vi ser at det er sant. Det finnes ikke en

verdslig skjønnhet ved ham som skulle tiltrekke hans brud. Det er Hans
karakter, menighetens karakter som Jesus ser etter. Ikke om det er store
bygninger; om det er store kirkesamfunn; om det er store medlemskap. Han
lovet å møte oss der hvor to eller tre er samlet. Ja visst. Det er der den sanne
troende hviler på sitt håp, der på Guds Ord som blir stadfestet i sannhet, på hva
det er. Velg etter hans Ord. Ikke en verdslig elskelig gruppe, de hater det. Ikke
rart at hun er skilt fra Ham, fordi hun har gått glipp av åpenbaringen Hans,
og hun har den ikke. Han bryr seg ikke om henne, for, på den måten som hun
handler og gjør ting, og hvor mye av disse verdslige tingene som hun har; Han
ser etter hennes karakter, Kristi karakter.
62-1125E Nedtelling 54. Nå sa han: "Den som tror på meg, de gjerninger
som jeg gjør, skal han også gjøre." Han kan ikke endre på den avgjørelsen.
Han sa: "Disse tegn skal følge dem som tror." Hvis Kristi liv er i deg, hvis
Kristi sinn er der, da er vi opptatt av å gjør Kristi ting. Han sa at disse
tegnene som Han gjorde, vil følge enhver troende som tror på Ham.
Så vi ser på sjelens natur, sjelens karakter, for karakteren er dens natur.
Br. Branham sa i sin tale:
58-0512 Liv 8. Nå, den kristne menigheten skulle da ha en virkelig karakter. Og
hvis Kristi liv er i Kristi menighet, må den ha Kristi karakter. Det vil
produsere Kristi liv. Det er ikke noe annet enn det som vi her i sør bare kaller
sunn fornuft. Hvis Livet i Kristi Ånd er i menigheten, da må den produsere dette
livet, fordi det livet som er i deg, lager din karakter.
Igjen sa William Branham i sin tale:
56-0611 Hør Ham 43. Gud, gi til enhver person i kveld, mens Ditt store nærvær
er her, at de vil akseptere Jesus, frelseren, og la Ham plassere inn i deres
natur, inn i deres karakter, den karakteren som var i Jesus Kristus, at de
må elske hverandre og elske deg så mye, at de vil dra hjem og oppføre seg
som kristne, og leve som kristne, ha felleskap med alle kristne og være
dine barn, ...”
Og Br. Branham sa i talen:
54-0719A Guds Tilveiebragte Vei Til Å Helbrede 27. Du har kanskje en
moralsk karakter, og alt dette. Men broder, det er fremdeles ikke å være en
kristen. Du er en kristen når Den Hellige Ånd har tatt full besittelse av deg,
og du blir ledet av Den Hellige Ånd. Uansett hvor bra, hvor moralsk, hvor godt
et medlem av menigheten som du er ... Kain var like så god som ethvert

medlem av menigheten . Det samme var Esau, fine kultiverte herrer. Kain var
veldig religiøs, trodde på Gud, brakte frem offer, bygde et menighetsalter, laget gjorde alle disse religiøse tingene, og Gud avslo ham. Ingen kan si at Jesus er
Kristus, uten i Den Hellige Ånd. Peter var blitt rettferdiggjort og trodde på
Herren Jesus Kristus. Han hadde til og med forkynt evangeliet. Men Jesus sa til
ham: "Etter at du er blitt omvendt, styrk dine brødre." Skjønner? "Etter at du er
blitt omvendt ..." Omvendelse er den Hellige Ånd som flytter den gamle
naturen ut, og den nye naturen kommer inn, som er Den Hellige Ånd. Og
når et menneske virkelig er født av Guds Ånd, da har han det evige Livet. Jesus
sa det. "Den som hører mine Ord og tror på ham som sendte meg (ingen kan si
det, bortsett fra i Den Hellige Ånd.) ... Den som hører mine ord og tror på ham
som sendte meg, han har evig liv og skal ikke komme til dom, men er gått over
fra døden til livet.
Det var det Han sa. Jeg tror Ham, gjør ikke dere? ”
Br. Branham sa i sin tale:
62-0318E Det Talte Ordet Er Den Originale Sæden 175. Legg merke til det,
hvilken harmoni. Jesus gjorde aldri noen ting før han så det av Faderen, eller
Faderen viste ham først: (Harmoni mellom Gud og Kristus. Skjønner?
Johannes 5:19) Det samme vil bruden, og Han viser henne sitt Livs 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 en flott stort "Halleluja.") Her er
hemmeligheten: Ordet er i bruden, og Kristi sinn, for å vite hva Han vil ha
gjort med Ordet, og hun gjør det i Hans navn. Hun har SÅ SIER HERREN. Da
er den befruktet; så Den Hellige Ånd vanner den til den er vokst opp og tjener
sitt formål. De gjør bare Hans vilje. (Amen. Jeg vil tro det.) Ingen kan overtale
dem til noe annet. De har SÅ SIER HERREN, eller de tier stille. Da vil de
gjøre Guds gjerninger. For det er Ham selv i dem, som fortsetter Sitt Ord for å
oppfylle det slik Han fullførte det i sin tid.
Vel, problemet er at folk ikke henvender seg til Gud på det rette måten for å
motta den nye fødselen. De tror at hvis jeg bare kan gjøre dette eller det, så får
jeg det. Men det er ikke hva du gjør, det er bare å dø til selv og komme seg ut
av veien.
Gud sa: Sak 4:6 Det er ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier
Herren.

Og vi leser i Johannes Evangelium:
Johannes 1:12 Men så mange som tok imot Ham, dem gav Han retten (til dem
ga han en evne til å ta en riktig beslutning) til å bli Guds barn, dem som tror på
Hans navn,
13 de er født, ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns
vilje, men av Gud.
Det handler alt sammen om Gud, og hvis vår tilnærming er riktig, da vil vi motta
det vi ber om.
Du må bli født på ny 61-1231M 64. Nå, tilnærmingen til denne fødselen, det
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. Bibelen
lærer det. Og hvis en eller annen Broder ønsket å finne ut hvor man finner dette
ordet ’skapning’ (”creature”), slå opp ordet i Leksikonet, og da finner man ut at
dette ordet, ’skapning’ (”creature”), er utlagt eller tolket som: en ny skapelse,
(”creation”). Fordi du er en skapelse, et menneske, som er født her på jord i
seksuelt begjær, og nå er du blitt en ny skapelse, født av Ånd. Dine egne
tanker er døde. De er så til de grader døde, at de er krystallisert, slik som
messingslangen var det. Eller slik det var når Han døde, når himler, og jord, og
alle andre ting bevitnet at Han var død.
61-0219 Dronningen Av Saba 8. Husk alltid dette, menighet; Guds Ord er
sanne. Jeg tror at den rette mentale holdningen til ethvert guddommelig
løfte fra Gud vil bringe det til å skje, hvis du kan se på det på den rette
måten. Men husk, dette har vært min standard i livet. Jeg har prøvd å gjøre
dette. Den første tingen som jeg ønsker å finne ut, er om det er Guds vilje
eller ikke. Da, hvis jeg vet at det er Guds vilje. Den neste tingen er min

hensikt for det og mitt motiv for å gjøre det. Så hvis det er Guds vilje, og
målet mitt er riktig, og motivet mitt er riktig, da har jeg tro for at det vil bli
gjort. For det første: Det er Guds vilje, og jeg har en hensikt som er å
herliggjøre ham, og mitt motiv er å gi ham all ære. Ser dere? 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, da vil du
aldri lykkes. Og hvis du prøver å gjøre noe utenfor Herrens vilje, da vil det ikke
fungerer i det hele tatt.
60-0802 Jehova Jireh 2, 14. Når du kommer frem til en total lydighet, da kan
du få en besittelse. Men frem til du fullstendig adlyder ham. Du må fullstendig
overgi dine egne tanker, din egen vilje, ditt eget sinn, og la Kristi sinn virke
i deg. Vel, tror du at Kristi sinn i deg vil si: "Mirakelsens 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 vil sanksjonere ethvert ord som Kristus noensinne sa.
Det er riktig. Så hvis du ikke bruker ditt eget sinn, bare bruk Hans sinn. Det er
på den måten at visjoner om natten ... Hvis jeg bruker mitt eget sinn, hva kan
jeg gjøre? Jeg kunne ikke gjøre noe. Men jeg bare overgi 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 kommer opp der og tar en tekst, nå, de bare begynner
å forkynne, og de overgir seg til Gud, disse forkynnerne. Og før du vet ordet av
det, Den Hellige Ånd tar dem kanskje til en annen tekst, tar dem til et annet
sted.
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, tømte Han inn i Kristus; og alt det som
Kristus var, tømte 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.
55-0121 Adskillelsens Vann 10. Du er absolutt nødt til å akseptere døden til
Herren Jesus Kristus. Og ikke bare det, men du er nødt til å dø til 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 Hans appetitt. Og han sa at: "Mennesket skal
ikke leve av brød alene, men av ethvert Ord som kommer ut av Guds munn."
For som et kjødelig menneske er nødt til å leve av brød, slik vil et åndelig
menneske være nødt til å leve av Ånden.
55-0113 Det Fundamentale Grunnlaget For Tro 14. Nå, hvis vi kunne overgi
oss selv fullstendig til Gud og til hans vilje, og gi slipp på våre egne tanker, og
bare la Kristi sinn være i oss, da ville de samme Åndens funksjoner virke
gjennom oss akkurat slik som de naturlige tingene gjør, nøyaktig den samme
tingen. Fordi vi fra begynnelsen ble skapt for den hensikten å kontrollere, styre,
og til å prise Gud, og til å leve for Gud. Jesus sa: Joh 15:7 Hvis dere blir i Meg
og Mine ord blir i dere, da kan dere be om hva dere vil, og det skal bli gjort for
dere." Faderen og Hans Ord er uadskillelige, fordi Ordet er Hans Sønn. Joh 1:1 I
begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Joh 1:14 Og
Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss." Gud og Hans Ord er uadskillelige. Du kan
ikke ha Gud uten å ha Hans Ord. Og når du har Hans Ord, da har du Gud.
Vitner 54-0303 P: 27 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
komme ut av din egen måte for å la Gud få sin måte. Det er den eneste måten
du noen gang kommer til å gjøre noe som helst. Du er nødt til å komme vekk
fra dine egne tanker, dine egne resonneringer. Ikke prøv å resonnere; bare
tro.
La oss be
Nådige Far, vi elsker deg så mye, Herre, og vi ønsker alle å være der på den
store dagen når vi mottar vår legemlige forvandling, når de oppstandne hellige
begynner å se at de kommer frem. Og Far, vi bare ber om at Du vil hjelpe oss i
vår natur til å være rede og mottakelige for den tiden. Vær med oss Herre og
disse som har behov for helbredelse. Vi ber om at Din Hellige Ånd skal feie
gjennom denne bygningen denne formiddagen og helbrede alle som er i Ditt
Guddommelige nærvær. Vær med disse ,Herre, som lytter på, over hele verden,
og som har behov. Vi ber om at Ditt nærvær vil være hos dem til å forsikre dem
om at Du ikke har glemt dem eller forlatt dem, men at du er sammen med dem
gjennom denne tiden. Vi vet at Din Ildstøtte vil lede oss inn i tusenårsriket, og vi
tror at Du fortsatt er her. Og derfor Herre, vi overgir oss selv til å vandre i Lyset,
ettersom Du er i Lyset, vi ber om dette i Jesu Kristi navn, amen, amen.

