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La oss bøye våre hoder i bønn. Nådige Far, vi nærmer oss Deg i ydmykhet og
ærbødighet Herre, denne ettermiddagen, og vi tror at Du er den samme i går, i
dag og for evig. Vi tror at Du er her. Far, vi bare overgir vår forståelse tilbake til
deg, Herre. Og ikke bare vår forståelse, men det livet som vi lever. Må det være
et velbehagelig offer, Åh Gud, slik som Paulus sier i Romerne 12, at vi overgir
våre legemer som et offer tilbake til deg Herre. Og nå Far, vi vet at hvis vi bare
har Kristi åpenbaring i våre tanker, men ikke i vårt legeme, og ikke i våre
handlinger, da har vi det i virkeligheten ikke. Så Far, vi vil bare overgi oss selv i
dine hender, vi ber om det i Jesu Kristi navn, amen.
Denne formiddagen vil vi fortsette videre med denne tanken om at Karakteren i
Ordet er Ordet Uttrykt. Dette er igjen vår undertittel for vår tale denne uken.
Dette vil være del 2.
Denne formiddagen skal vi ta en rask repetisjon og lese på nytt et par avsnitt,
fordi dette var helt i starten av broder Branhams tale, Avdekking av Gud, hvor
broder Branham leser fra Filipperne det 2. kapittelet. Her legger han fram Kristi
sinn, og hvordan det er nødt til å være i bruden. Og jeg ønsker denne
formiddagen å vise dere at Kristi sinn er Kristi karakter. Og det er dette vi ser
når vårt fokus blir enkeltfokusert, ensrettet på Guds Ord. Vi ser Kristus, alt vi kan
se, er Kristus, og vi glemmer aldri at Han er Ordet.
Så la oss begynne Denne formiddagen med å lese fra Avdekkingen av Gud,
hvor broder Branham leser fra Filipperne 2:
64-0614M Avdekkingen av Gud 11. Derfor, om det da er noen trøst i Kristus,
om det er noen oppmuntring i kjærligheten, om det er noe samfunn i Ånden,
om det er noe hjertelag og barmhjertighet, 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.
La oss stoppe litt for å undersøke hva Paulus forteller oss her, når han sier:
"Hvis det er noen trøst i Kristus." Og han bruker dette ordet trøst, som betyr:
"Å lindre, å ta del i vår sorg." Han viser til hva han sa i det forrige kapitlet,
noen vers tidligere i kapittel 1 og vers 29. Og husk at dette ikke ble ordnet inn i

avsnitt før rundt 1200-tallet, 1227 e.Kr. for å være nøyaktig, av en broder ved
navn Stephen Langton, som var professor i Paris.
Derfor var dette ikke en bok til Filipperne, men det var heller et brev skrevet av
Paulus til de troende i Filippi.
Så hvis vi går tilbake til hva han sa et par vers tidligere:
Filipperne 1:29 For det er gitt til dere av Kristus, ikke bare det å tro på Ham,
men også å lide for Hans skyld
30 og kjempe den samme kampen, slik som dere så i meg, og nå hører om
meg.
Jeg ønsker å stille dette spørsmålet til dere alle. Hvor mange av dere har faktisk
måtte lide for at dere står sammen med dette Ordet i endetiden? Fordi den
eneste måten du vil regjere sammen med Kristus, er ved først å lide sammen
med Ham. Og hvis du ikke er villig til å ta et standpunkt med Ham, da er du ikke
verdig til å kalle deg selv Hans disippel.
Broder Branham sa i:
Menighetstidsboken kapittel 4 - Smyrna menighetstid 18.
Romerne 8:17 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.
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.
Hvis vi ikke lider sammen med Ham, kan vi ikke regjere sammen med Ham.
Du må lide for å regjere. Årsaken til dette er ganske enkelt at en karakter aldri
kan bli dannet uten lidelse. Karakter er en SEIER, ikke en gave. En mann
uten karakter kan ikke regjere, fordi makt uten karakter er satanisk. Men makt
med karakter er skikket til å regjere.
Og siden Han vil at vi endog skal dele Hans trone på det samme grunnlaget
som Han seiret og sitter på Sin Fars trone, da må vi seire for å sitte sammen
med Ham. Og den lille kortvarige lidelsen som vi går igjennom nå, er for
ingenting å regne sammenlignet med den herligheten som skal bli åpenbart i
oss når Han kommer. Åh, hvilke skatter som er samlet for dem som er villige til
å gå inn i Hans rike gjennom stor trengsel.
Vel, ingen ønsker å lide, nei, ikke for hva de har gjort, og enda mindre for hva
andre har gjort. Og så sier Paulus: "Hvis det derfor er noen trøst i Kristus," da

henviser han til: "hvis det er noen trøst" for den lidelsen som du vil ha på
grunn av Kristus.
Deretter fortsetter broder Branham å lese… ”Gjør ikke noe ut fra ønske om
egen nytte eller lyst til tom ære (Med andre ord, ikke krangle, fordi det viser at
du setter deg selv først) "men enhver skal med et ydmykt sinn anse de andre
høyere enn seg selv."
Og det er nøkkelen rett der til at noen kjenner seg krenket, og krangling som
følge av å ha blitt krenket.
Glem aldri dette: Evig Liv er å leve for andre. Og hvis du lever for andre, da
tenker du ikke på hvordan du skal ta igjen. For hvis du har tanker om å ta hevn,
da er du fokusert på deg selv. Men hvis du har det sinnet, eller den holdningen
som var i Kristus, da er du ikke fokusert på deg selv, og derfor er din lidelse ikke
for deg selv, og hva du gjorde for å fortjene lidelse, men snarere er din lidelse
for andre.
Ingen av dere må bare trakte etter det som er best for en selv, men også
etter det som gagner andre.
Når du slutter med å være selvfokusert, da slutter du med å stride og krangle
med andre.
Så forteller broder Branham oss videre hva som er nøkkelen til å slutte å være
selvfokusert, når han siterer Paulus som sier: "La dette sinn være i dere, som
også var i Kristus Jesus."
Og som vi viste dere i forrige uke, at ordet "sinn", det finnes ikke engang i den
opprinnelige greske teksten. Så her er hva Paulus sa: La dette være i dere, som
også var i Kristus Jesus. Og så fortsetter han med å liste opp flere ting som
viser Kristi karakter, eller holdningen som blir uttrykt av Kristus.
1. Han uttømte Seg Selv.
2. Han tok på seg en tjeners skikkelse.
3. Han ydmyket seg selv.
4. Han ble lydig til døden, endog døden på et kors.
Så hele nøkkelen til å bli likedannet med Kristi bilde, begynner med å få
øynene bort fra deg selv, og være bevisst på å ikke skape blest om deg selv. Og

det er veldig vanskelig å gjøre hvis du har blitt opplært til å være en som streber
for å oppnå ting i livet ditt. Fordi dette tar deg ut av veien og plasserer Guds vilje
først i livet ditt.
Den andre egenskapen til Kristus, som vi ser at det er en tjeneste, å alltid se
etter andres behov.
Og det leder oss inn i et liv av ydmykhet, å ta en lavere plass inntil du blir kalt
opp for å ta en høyere plass. Og manifestasjonen av denne ydmykheten er å
tjene de andre, de i familien først og fremst.
Nå, medlidenhet er definert av Guds profet som: "Å gjøre Guds vilje"
Men ydmykhet er en vei til å lykkes, fordi Ydmykhet er Gud. La meg forklare ved
å lese tre sitater fra vår profet.
62-0726 Det er Meg, Vær Ikke Redd 45. Det er det som gjør ham til Gud for
meg, fordi Han ydmyket Seg selv. Gud er ydmykhet. Ikke glem det.
Ydmykhet er Gud. Aldri skrytende, det er alltid ydmykhet.
61-0414 Vær Ikke Redd, Det Er Meg 65. Noen mennesker tror at ydmykhet
handler om å være et kvinnemenneske. Nei, nei. Du misforstår det. Jesus,
Han var den mest ydmyke mannen som noensinne har levd. Han kunne
flette sammen tau, se på dem med sinne og drive dem ut av templet. Ja visst.
Sannelig.
62-0622B Lette på Trykket 14. Ydmykhet er en vei til å lykkes. Det er riktig.
Hvorfor? Fordi veien opp er ned, og veien ned er opp.
58-0328 Hør Ham 33. Der, da han beviste at han var en ekte sønn, her er
hva faren gjorde: Han tok ham ut på et offentlig sted på gaten. Og der tok han
denne sønnen og satte ham opp, og han kledde ham med en kappe, en spesiell
kappe for denne spesielle anledningen. Og så ble det lest en seremoni. Og
denne faren ga sønnekår, satte sin egen sønn inn i sin familie. Og deretter ble
alt det som sønnen gjorde, bifalt av faren. Sønnens navn var like gyldig på
sjekken som farens var, fordi han var blitt plassert inn i en stilling i den
familien. Og det er hva det er. Når vi mottar Den Hellige Ånd, da er det ikke
bare å hoppe og ned og rope i kor. Det er ikke bare å tale med tunger eller løpe
over gulvet. Det er ikke å organisere en gruppe og si: "Vi har det, og resten av
dere har det ikke." Det er å arbeide med den kjærligheten og ydmykheten,

slik som Kristus kom og virket. Slik vil alle mennesker vite at dere er mine
disipler, når dere elsker hverandre.
Det finnes ikke noe større eksempel på dette, som er blitt funnet i
menneskeheten, enn slik det er i en ekte mor eller bestemor. Hun ivaretar
behovene til sine barn og barnebarn, før hun ivaretar sine egne behov.
Menneskets fortid er full av historier om mødre som ofret sine egne daglige
behov og nektet mat for seg selv, slik at barna deres skulle få nok til å leve.
Br. Branham sa i talen:
63-0728 Kristus er Hemmeligheten om Gud 240. Den nye fødselen er
Kristus, det er en åpenbaring. Gud har åpenbart til deg denne store
hemmeligheten, og det er den nye fødselen. Hva skal du gjøre når du får
samlet sammen hele denne gruppen, der hvor åpenbaringen er perfekt i
harmoni, og Gud uttrykker det gjennom Sitt Ord ved de samme
handlingene, de samme tingene som Han gjorde, og får Ordet til å
manifestere seg? Åh, hvis menigheten bare kjente sin posisjon. Det vil den en
dag. Og da vil bortrykkelsen skje, når den vet hva den er. Nå, legg merke til det.
Du sier: "Broder Branham, men det er ikke ..." Åh, jo da, det er det også. Det er
Sannheten.
Broder Branham sa i sin tale:
62-1013 Påvirkningen Fra En Annen 19. Jesus sa i Johannes 14,7: “Den som
tror på Meg, han skal også gjøre de gjerninger Jeg gjør.” Nå, det er et overgitt
kar.
Så vi ser at ydmykhet og lydighet går hånd i hånd, og det kommer til en
uttrykkelse gjennom å overgi oss selv til Den Hellige Ånd. Og det er hva
Johannes 14:12 handler om. Guds profet så dette at Johannes 14:12, det var
at du overgir ditt kar til Gud på samme måte som Jesus overga sitt kar til Gud.
Det handler ikke om at vi gjør mirakler, ikke noe mer enn at Johannes 5:19 eller
Johannes 5:30 handlet om at Jesus hadde makt til å gjøre mirakler.
Det handlet om at Jesus overgav seg selv til Faderens vilje, slik at det alt
sammen kan dreie seg om: “Faderen som virker i ham både til å ville og å
gjøre”. Slik som Paulus så vakkert uttrykte det for oss i Filipperne 2:13.
Vi leser fra broder Vayles tale med tittelen Sønnekår no 2, som han forkynte i
Macon Georgia i 1972. Her sa broder Vayle: “Nå leser jeg fra det 8. kapitlet i
Romerne. Bare ett vers på dette tidspunktet, det 15. verset her nå.

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!
"Vel, i det første budskapet om dette emnet som var i går kveld, da viste vi fra
profetene som lærte at det ville være en Brud her som var identifisert med
Ordet, og som ville være i stand til å manifestere Kristi liv i endetiden. Jeg
siterer broder Branham: "Det vil være en kraft som kommer inn i menigheten, og
den kommer inn nå, hvor Den Hellige Ånd vil salve folket [flertall] på en slik
måte at de [flertall] skal tale Ordet. Og det, Ordet, vil skape seg selv slik som
det, eller identisk med hva som ble talt.”
"Derfor, det Ordet som vil være i bruden, vil være en bokstavelig
manifestasjon inn i skapelse av det samme Ordet, ved Ånden som ligger i
Ordet, og det vil være en bokstavelig skapelse." “Vel, det er hva profeten sa, er
du enig i at han sa det. Ja vel, bra, vi tror det.”
«Legg nå merke til profetens språkbruk. Han sa nå, N.Å. I dette øyeblikket
kommer det inn i menigheten. Det kan bare bety én ting, potensialet er
allerede i bruden på denne tiden. Og det potensialet vil produsere
manifestasjonen i henne til en skapelse ved det Talte Ordet. Gud kommer til
å fylle bruden på nytt med Ånden. Se da hva som skjer. Broder Branham sa at
vi har en tjeneste som kommer, som bare begeistrer oss, det eksakte Kristi
liv. Vel, det er hva han fortalte oss, og det er hva vi tror. ”
Broder Vayle brukte et ord her: "begeistrer". Og de fleste vet ikke hva han
mente. Han sa at det kommer "en tjeneste i Bruden som vil begeistre oss,
det eksakte Kristi liv."
Hva betyr det? For å forstå dette må vi forstå hva dette ordet "begeistre" betyr:
Og det betyr: "Å ikke bare forårsake en entusiasme angående Kristi liv, men
også føre til en økning i aktivitet rundt denne entusiasmen angående Kristi
liv."
Så fortsetter broder Vayle: "Jeg forkynte en gang i Chicago for 2 eller tre år
siden da doktor Hoyer, som etter min vurdering er den største autoriteten i
hebraisk og gresk som lever i dag, fordi han kan tale det med den nøyaktige
vektlegging, med de eksakte ansiktsuttrykkene og de eksakte
håndbevegelsene. Han er en veldig brilliant vitenskapsmann. Da møtet var slutt,
sa han: "Broder Vayle, jeg stoler på at du ikke vil tro at jeg er fanatiker, men jeg
vil gjerne si noe". Og han hørtes så unnskyldende ut at jeg lurte på hva i all
verden han skulle si."

“Han sa: "Vær så snill, vær så snill, ikke ta dette ille opp." Jeg sa: Hva er det,
broder Hoyer? Han sa: "Broder Vayle, ut fra en studie av Guds Ord tror jeg at
bruden vil ha det skapende Ordet i seg før hun går inn i den
bortrykkelsen." Jeg sa: "Broder, det er nøyaktig hva en stadfestet profet sa
gjennom "Så Sier Herren."
“Og han sa: "broder Vayle, jeg vet at den kommer." Så vi ser i henhold til Guds
Ord gitt av en stadfestet profet, at det skapende ordet vil være i selve
bruden ved endetiden. Vel, denne store toppstenstjenesten til bruden, den
blir kalt: "Manifestasjonen av Guds sønner, eller Sønnekåret, eller
adopsjonen, eller utplasseringen av sønnene". Og for meg, og jeg
understreker, for meg, er det også manifestasjonen av det som broder Branham
kalte: Det Tredje Rykk i bruden. ”
Fram til 1963 talte broder Branham mye om denne manifestasjonen. Men etter
1962 og 63 talte han om rykket, om forskjellige rykk. Og han sa: "Det ville bli et
tredje rykk i bruden som ville komme inn i en manifestasjon." Vi har ingen
detaljer om det ennå, men husk at det vil være det skapende Ordet inni den
bruden. La oss nå bare tenke på potensialet, eller hovedårsaken til denne
store manifestasjonen. Den er allerede i bruden, men den er tydeligvis satt
på vent. Nå, den er der inne, men ligger på vent… ”
“... Men, å la den kraften ligge i dvale, ser dere, det annullerer ikke at
kraften er der. Så dette at manifestasjon ennå ikke er der, det annullerer
ikke kraften. Kraften er der, men manifestasjonen er ikke her, fordi det er ikke
tiden for det ennå.”
“Så dette er hva dere må forstå. Ser dere, bruden er ikke uten dette
grunnlaget til å bringe frem den effekten. Det er bare det at Gud er ikke ennå
klar til å produsere effekten. Se nå her, tiden er ennå ikke inne til å vise det
frem. ”
“Legg merke til teksten vår i det 15. verset:"
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!
Vi har allerede fått sønnekårets Ånd, i den første tidsalderen, den andre
tidsalderen, den tredje tidsalderen, den fjerde tidsalderen, den femte tidsalderen
og den sjette tidsalderen. Hvert medlem i Kristi legeme har den allerede, om de
har blitt til støv eller ikke. De har allerede mottatt potensialet, men ikke
manifestasjonen.

«Legg merke til vers 19-23.
Rom 8:19 For skapningens inderlige lengsel venter og stunder etter
Avdekkingen av Guds sønner. (Legg merke til at broder Vayle oversetter dette
ordet manifestasjon av Guds sønner, med Avdekking av Guds sønner, fordi det
er hva manifestasjon betyr: Å Avdekke, å gjøre kjent.)
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.
Legg merke til her når han leser der hvor Romerbrevet taler om herlighetens
frihet, og broder Vayle sier at det faktisk taler om: “Friheten i herligheten til
Guds barn.”
Og vi vet at ordet herlighet, er doxa, som er Guds meninger, verdier og
bedømmelser. Så vi ser på denne friheten som vil gjenspeile Guds doxa i oss.
Broder Vayle fortsetter med å lese fra Romerne.
Rom 8:22 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, som vil gjøre oss lik
Kristus, og til alle medlemmene, også vi, sier han, også vi stønner med oss
selv og venter med iver på sønnekåret (adopsjonen), vårt legemes forløsning.
Lytt nå til hva broder Vayle sier videre: "Og Ordet for denne dagen er
åpenbaringen av manifestasjonen av Guds sønner. Nå, hvis vi ikke er klar
over hvilken tid vi lever i, da kan vi ikke si at vi har fått Den Hellige Ånd.
Fordi Den ble gitt for å lære oss de tingene som er gitt oss av Gud. Åh, hvor
blind menigheten er i dag, som sier at de er fylt med Den Hellige Ånd.”
Vel, vi må vite når denne manifestasjonen skal komme, den som vi nå bare har
potensielt. Og broder Branham forteller oss i talen:
63-1229E Se hen til Jesus 49. Det strammer seg til. Og så, når den tid
kommer, og presset kommer til et punkt hvor du blir presset ut, da følg med,
(hva jeg har tenkt å fortelle dere om noen få minutter) følg da med på det
Tredje Rykk. Det vil absolutt ikke være til de som er fullstendig fortapt. Men det
vil være for Bruden og Menigheten.
Og legg merke til hvordan broder Branham identifiserer det Tredje Rykk med de
større gjerningene i Johannes 14:12 når han sier i sin tale:
62-1230E Er Dette et Tegn på Enden 395. Nå, vil dette være det mysteriet som

skulle åpnes opp, som ville bringe Kristus, bringe en Kraft til Menigheten?
Skjønner? Vi har det allerede…
396. Vi tror på omvendelse, vi bli døpt i Jesu Kristi Navn. Vi tror på å motta Den
Hellige Ånd. Vi har tegn, under, mirakler, tungetale, og disse tingene som
den første Menigheten hadde. Og, faktisk, det har blitt gjort mer, rett her, enn
hva som er skrevet i Apostlenes Gjerninger, i denne ene lille menneskegruppen, denne bitte lille tjenesten vår her. Hva med verden over der?
Skjønner? Mer enn hva som er skrevet i Apostlenes Gjerninger, det samme
slaget! Vekket opp de døde! Husk, det var bare omkring tre mennesker som
ble oppreist, fra døden, av Jesus Kristus. Og vi har registrert, legeregistreringer,
fem. Skjønner?
397. “Gjerninger som Jeg gjør, mer enn dette skal dere gjøre.” Jeg vet King
James sier “Større,” men du kan ikke gjøre noe større. Mer av det! Han var i én
Person da; Han er i hele Menigheten nå. Skjønner? “Mer enn dette skal dere
gjøre, for jeg går til Min Far.”
398. Hvis dette er det Tredje Rykk, da er det en stor tjeneste som ligger
foran. Jeg vet ikke. Jeg kan ikke si det. Jeg—jeg vet ikke. Følg med. Det Tredje
Rykk. La oss dvele ved det et øyeblikk.
Legg nå merke til dette, når vi går tilbake til det som broder Vayle sa, han legger
til, "Så, lag for lag, i syv menighetstider, nå kommer menigheten opp til selve
Toppsteinen, til den passer så perfekt i den siste tidsalderen, den syvende er
bokstavelig talt identifisert med Kristus selv. Nå som en ledsaget brud, og
Paulus så dette som mange medlemmer.
Efeserne 4:15 Men ved å tale sannhet i kjærlighet, skal vi vokse inn i Ham i
alle ting, Han som er hodet - Kristus.
Vi kommer opp inn i Ordet, Ham Selv. Så brødre og søstre, kan dere ikke se at
hvis vi kommer opp inn i selve Ordet, da må skapelsen ligge i bruden.”
"Den sanne menighet i siste dager vil være en supermenighet, en superrase. De vil være så mye lik Ham at de vil være i Hans bilde. De vil være
selve manifestasjonen av den levende Gud."
Så siterer broder Vayle fra:
62-0318 Det Talte Ord er den Originale Sæd 417. Da vil Gud, fra en liten
gruppe av den sanne Sæden av Ordet, Han vil presentere for Kristus en elsket
Brud, en Jomfru, en Jomfru av Hans Ord. Og gjennom dem og av dem vil det
bli oppfylt alt det som er lovet for Hans Ord i Jomfruen, som ikke kjenner noen
menneskeskapte trosbekjennelser eller dogmer.

418. Løftesordet i seg selv, slik som det var i Maria, Gud selv åpenbart ... Han
vil handle Selv ved Sitt eget løftesord for å oppfylle alt som er skrevet av
Ham. Som Han gjorde da Han kom fra den jomfruelige livmoren (en type av en
åndelig livmor nå). Så nå vil Jomfruen, som aksepterer Hans Ord: "La det skje
med meg som Du har sagt", selv om det ble sagt av en engel mens det ennå er
var det skrevne ordet, (Jesaja 9:6).
419. De vil elske Ham (elske Hans--), og vil ha hans potensialer. For Han er
deres Hode, og de er Hans undersåtter, underlagt Hans Ledelse. Kristi
lederskap tilhørte Ham.”
420. Legg merke til dette, 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 sier broder Vayle: “Nå, hvor mange kan svelge den? Og ikke bli kvalt av
det?” Og så fortsetter han å lese fra:
Det talte Ordet Er den Originale Sæden 422. “La oss stå slik som Josva og
Kaleb. (La oss nå stå som Josva og Caleb når vi ser det lovede landet komme til
syne.) Det nærmer seg tiden som skal bli gitt. "Josva" på hebraisk betyr
"frelser", og representerer den lovede endetidens leder som skal overta
menigheten. Kaleb representerer de som stod trofast sammen med Josva.
Husk, Gud hadde begynt med Israel som en jomfru, med Hans Ord. Men de
ønsket å ha noe annet. Det samme ville menigheten i den siste tid."
177 “Legg merke til hvordan Gud tidligere ikke flyttet Israel, før på Hans
egen bestemte tid. (Lytt nå. Dette kommer til å bety noe.) Josva ventet på den
tiden. Uansett hvor mye folk kanskje kunne ha sagt: "Gud ga oss landet, løftet;
la oss gå nå og ta det." De kan ha sagt: "Josva, du har mistet oppdraget ditt. Du

er helt ferdig. Hvorfor gjør du ikke noe? Du pleide å gjøre det, å kjenne SÅ SIER
HERREN, på et øyeblikk, og hva som var Guds vilje." Men denne kloke, Gudsendte profeten kjente til Guds løfte, men han visste også å vente på det
løftet, en klar avgjørelse fra Gud for sin tid. (Disse lignelsene, se nå.) Og når
tiden er inne, da ga Gud det til Josva, som hadde stått fast hos Ham ved Ordet,
for Han kunne ikke stole på andre; Han kunne stole på ham. Slik vil det gjenta
seg.”
Broder Branham sa i:
63-0728 Kristus er Hemmeligheten om Gud Åpenbart 242. La dere merke til
det? Paulus kjente aldri Jesus fysisk. Paulus kjente Ham ikke. Den eneste
måten som Paulus kjente Ham, var ved en åpenbaring, ved visjon. Er det
riktig? Paulus kjente bare Jesus ved åpenbaringen, akkurat slik som Peter
gjorde. Peter hadde sett Ham i kjød, men han kjente Ham ikke etter kjødet,
fordi Jesus sa det. "Kjøtt og blod har ikke åpenbart det for deg. Selv mitt eget Liv
har ikke åpenbart det for deg, men min Far som er i himmelen, Han har
åpenbart det for deg", at Han er Guds Ord. "Og på denne klippen skal jeg bygge
Min menighet." Peter kjente Ham ikke etter kjødet.”
Han sa den samme tingen i:
64-0614M Avdekking av Gud 295. Ordet er manifestert, eller åpenbart i
Åpenbaringen der inne, så hvor setter det meg? Hvis Han er Shekinah Glory,
er jeg en del av Det. Amen! Åh! Amen! Det er riktig. Ordet Selv åpenbart,
åpenbarer Seg Selv. Tenk! Guds mysterier gjort kjent for oss i denne tid, 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; den samme Ildstøtten som
Paulus møtte på sin vei ned til Damaskus.
296. Og Paulus skrev Det Nye Testamente ... Husk, Matteus, Markus, Lukas og
Johannes, de skrev bare det som de så. Men Paulus hadde åpenbaringen.
Han trakk den ut, for han hadde møtt Ildstøtten, selv. Og, tenk, det samme ...
Og det er hva Paulus fortalte oss i:
2Kor 5:16 Så fra nå av kjenner vi ingen etter kjødet. Selv om vi har kjent
Kristus etter kjødet, kjenner vi Ham ikke lenger på den måten.
Derfor, hvis vi ikke kjenner Kristus etter kjødet, da er det nødt til å være ved
Ånden. Så, ikke ved kjød, men ved Min Ånd, sier Herren.

Hør hva Paulus også sa i:
1Kor 2:11 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, uten Guds Ånd.
12 Men vi fikk ikke verdens ånd, men den Ånden, som er fra Gud, for at vi
skal forstå det som rikelig er blitt gitt til oss av Gud.
13 Dette taler vi også om, ikke i opplæring av menneskelig visdomsord, men i
opplæring av Den Hellige Ånd, for det som har med Ånden å gjøre, blir
forenet åndelig.
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.
Så vi kjenner ikke Kristus etter kjødet, men ved åndelig forstand eller
åpenbaring. Det er hvordan vi må kjenne ham akkurat slik som Paulus, og
akkurat slik som Peter, han som Jesus sa dette til:
Matt 16:17 Jesus svarte og sa til ham: «Salig er du, Simon Bar-Jona, for kjøtt
og blod har ikke åpenbart dette for deg, men Min Far, Han som er i himmelen.
18 Og Jeg sier også til deg at du er Peter, og på denne klippen vil Jeg bygge
Min menighet. Og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.
Nå, igjen fra:
63-0728 Kristus er Hemmeligheten 243. “Menn tok på Ham, gikk sammen
med Ham og alt annet.
244. Paulus hadde noe som var større enn det som noen av apostlene hadde.
Skjønner?
245. De sa: "Vel, jeg har fått en større åpenbaring enn deg, Paulus, fordi du
vet, jeg gikk sammen med Ham. Jeg dro en dag og fisket sammen med
Ham. Jeg hørte Ham tale. Han satt med meg i en båt, og han sa til meg: 'La
oss dra bort hit og fiske på dette stedet, da får vi mer fisk.' Og vi gjorde
det. (Skjønner?) Skjønner, vi så Ham gjøre ting."
246. Men Paulus så ham etter at han var død, begravet, og oppstått igjen. Og
Han uttrykte seg selv i den Ildstøtten som ledet Israels barn, og visste ...
Paulus, som en jøde, ville aldri kalt den for "Herre", uten at han hadde sett
uttrykkelsen, at Han var tilbake igjen, den samme i går, i dag og for evig. Han
sa: "Paulus ..." Med andre ord: "Jeg er den samme Gud i dag som Jeg var i går.
Her er Jeg i det samme Lyset, den Ildstøtten som Moses talte med i den
brennende busken." Ikke rart at han kunne skille loven fra nåden over i
Hebreerbrevet. Han møtte den samme Ildstøtten. Den sa: "Jeg er Jesus, Han

som du forfølger."
247. Og her er Han i dag på den samme måten, ved den samme Ildstøtten
som uttrykker seg selv og stadfester Seg selv som den samme, og
åpenbarer Guds hemmelighet som har vært skjult siden verdens
grunnleggelse. Ser dere det?
248. Paulus kjente Ham bare ved åpenbaring. Peter kjente Ham ved
åpenbaring.
249. Han gikk sammen med Ham, talte med Ham. Derfor kan du sette frem
dette Ordet ... Nå, jeg har nettopp sagt at Han var Ordet. Vel, en lærd kan sette
seg ned og lese det Ordet, slik at han bare kan binde dine tanker på en hvilken
som helst måte (Skjønner?), hvis han ønsker å gjøre det; fordi han er smart,
genial. Få tak i en katolsk prest, eller om ikke annet enn en virkelig godt trent
teolog i Bibelen, en broder - en baptist, eller en presbyterianer eller noe slikt.
Han vil få deg til å tenke at du ikke vet noen ting. Skjønner? Når det gjelder å
snakke ... Hvorfor? Skjønner? Fordi at han har kjent Ham i kjødet, Ordet. La
oss begynne å lese et avsnitt.
250. Men den eneste måten som du er frelst, er ved å kjenne Ham ved
åpenbaring.
Nå vil jeg stoppe her et øyeblikk, fordi han taler om åpenbaring. Og for å forstå
hva han taler om, må vi vite hva åpenbaring er.
Når du sier ordet: åpenbart eller åpenbaring, da vil de fleste stoppe ved den
første definisjonen av ordet, og tenke at åpenbaring er noe som du på en måte
bare vet. Og det er ikke hva det betyr i det hele tatt.
Så vi skal forklare definisjonen av åpenbaring, som betyr: "Manifestasjon av
Guddommelig Sannhet". Så vi ser at det ikke er intellektet, men noe som har
blitt åpnet opp for deg på en måte, slik at du faktisk ser en manifestasjon av
Guddommelig vilje eller sannhet.
Legg merke til at det ikke bare er å kjenne til den Guddommelige vilje eller
sannhet, som om den kommer via en mental bevissthet, men den forteller oss at
Åpenbaringen er en manifestasjon av Guddommelig vilje eller sannhet.
Apostelen Paulus forteller oss hvordan han mottok åpenbaringen av Jesus
Kristus. Og det var ikke ved å gå på et seminar eller fra å høre en annen
forkynner. Men han sier i:
Efeserne 3:3 hvordan Han ved åpenbaring gjorde hemmeligheten kjent for
meg, slik som jeg ovenfor har skrevet i korthet.

4 Ved dette som jeg har skrevet, kan dere når dere leser det, forstå at jeg har
innsikt i Kristi hemmelighet.
Og vi vet at åpenbaring, eller manifestasjon av Guddommelig sannhet, det
var da Han viste seg eller manifesterte seg for Paulus i ildstøtten. Den slo ham
ned fra hesten hans.
Og dette førte oss til Kristus er Hemmeligheten no 48 Et Uttrykt Liv, ikke
intellektuelt, der vi så på en synlig uttrykkelse av Guddommelig Vilje eller
Sannhet. For kunnskap er én ting, men hvordan du får den kunnskapen, det er
hva vi kaller åpenbaring. Det er Ikke kunnskapen i seg selv som er
åpenbaring, men hvordan du får den kunnskapen, det er hva som er så viktig
for oss å forstå.
Noen vil si at kunnskapen er kunnskapen. Men handlingen for å komme frem
til den kunnskapen, det er hva vi kaller åpenbaring. Når noe som du ikke
kjenner til, blir gjort kjent for deg gjennom en form for uttrykkelse eller
manifestasjon som kommer fra Gud. Så prosessen med å komme frem til
denne kunnskapen, og deretter å kjenne, slik som du er kjent, så å si. Fordi det
er noe der ved denne kunnskapen. Det er ikke noe mentalt, den er en
erfaring. Du vet ikke fordi du vet, men du vet fordi det å vite har gitt deg en
erfaring, eller den kunnskapen som du nå besitter.
Og dette å kjenne det ved en egen erfaring, det er hva som er så viktig for
vår fødsel. Fordi, la oss innse at vi alle har kjent mennesker som kunne tale
Ordet riktig, og som til og med kunne sitere profeten perfekt. Men ettersom tiden
passerer, begynner de å bli hissige, og de forlater Budskapet fullstendig. Og vi
ser at dette nå skjer omtrent daglig. Hvorfor skulle Paulus advare oss i
Hebreerbrevet 6, hvis det ikke skulle være noen mennesker her som den
advarselen passet til.
Hebreerne 6:4 Det er umulig for dem som en gang har blitt opplyst, og har
smakt den himmelske gave, og har fått del i (ledsagere som gikk sammen i) Den
Hellige Ånd,
5 og har smakt (erfart) Guds gode ord, og kreftene fra den kommende tidsalder,
6 for dem er det umulig å bli fornyet til omvendelse igjen, hvis de faller fra. For
de korsfester Guds Sønn for seg selv på ny, og stiller Ham åpenlyst til skamme.
Det er ikke kunnskapen i seg selv som er åpenbaring. Kunnskapen i seg
selv er et resultat av åpenbaringen. Men handlingen eller manifestasjonen
som bringer oss frem til den kunnskapen, det er en annen historie. Og det er

forskjellen mellom det å bare vite, og at du derfor kan vite, eller bare gjette. Men
når det er noe som er blitt åpenbart eller manifestert for deg, og derfor vet du,
det er basert på en utenforliggende overnaturlig kunnskap ut fra erfaring.
Jesus sa til Peter: "Kjød og blod lærte deg aldri dette, men min Far uttrykte
det, og du fanget uttrykkelsen, og du gjenkjente uttrykkelsen, og du
handlet på den uttrykkelsen." "Du hørte, du gjenkjente og du handlet på
Guds Ord".
Og broder Branham forkynte til og med en tale med den tittelen. Fordi problemet
er at når mennesker vender seg til det intellektuelle, da må de vende seg bort
fra uttrykkelsen av Liv og manifestasjonen av guddommelig sannhet. Og
dermed så dør de fordi de er opptatt med seg selv.
La meg si det på denne måten: "Når kunnskapen din kommer via en
åpenbaring, da er du ikke like mye fokusert på det å vite, som du er fokusert på
den erfaringen som brakte kunnskapen." Paulus leste ikke bare i Bibelen sin og
sa: Jeg vet hva den taler om. Nei, han hadde prøvd det, og det fikk ham til å
kjempe mot Gud. Men da Gud selv Avdekket seg for Paulus i form av en
guddommelig manifestasjon av Guds logos som skinner så sterkt at det blindet
hans øyne. Hans fokus var på manifestasjonen av guddommelig sannhet. Og
den åpenbaringen sendte ham av sted til ørkenen i tre år for å ta det tilbake til
Bibelen, for å få en bedre forståelse.
Det var det Paulus sa i:
Efeserne 3:3 hvordan Han ved åpenbaring gjorde hemmeligheten kjent for
meg, slik som jeg ovenfor har skrevet i korthet.
Hvordan han ved en manifestasjon av Guddommelig Sannhet, Guddommelig
Nærvær, gjorde det kjent for meg. Så det å gjøre det kjent, var ikke ved hans
mentale evner, men gjennom manifestasjonen av Guds nærvær til ham. Og når
kunnskapen din kommer gjennom åpenbaring eller manifestasjon av
Guddommelig sannhet, da er du ikke lenger fokusert på den indre kunnskapen,
men på din forsikring om at den indre kunnskapen er basert på selve den ytre
manifestasjonen. Så, det er selve manifestasjonen som bringer den indre
forståelsen. Men hvis du bare har en mental kunnskap uten å ha den ytre
kunnskapen, da kan du ikke være sikker. For da er det bare dine mentale
sanser som forteller deg hva den mener at du burde vite. Og du fokuserer på
deg selv og din selvsikkerhet, i stedet for på det Gud har gjort for å vise deg.

63-0728 Kristus er Hemmeligheten 266. Ja vel, menigheten har glemt dette
for lenge siden. De aksepterte et intellektuelt budskaps, intellektuelle,
medlemskap, kunnskap i stedet for åpenbaringen av sannheten i Ordet.
267. Se her. De sier i dag: "Tror dere at Gud ga oss i oppdrag å gå ut i hele
verden, helbrede syke, forkynne evangeliet og kaste ut djevler?" "Åh, åh, ja, jeg
antar at det stemmer, men ..." Dere skjønner?
Legg merke til at broder Branham avslører deres holdning og det faktum at de
har avvist Guds Ord på den måten som Gud sa det på. Og de har gått til en
intellektuell forestilling om Budskapet hvor de kan bortforklare de tingene
som ikke ser ut til å passe til deres forståelse, eller til deres livsstil, slik som de
har valgt å leve.
Han sa "De godtok et intellektuelt budskap".
Legg merke til at han kaller det Budskapet, men han sier at de har gjort det til
en intellektuell oppfatning. Han sier at de aksepterte de intellektuelle. Og
broder Branham lærte oss at "en intellektuell er en som er opplært til å gå
utenom Skriften."
Fra hans tale:
62-0714 Den Uklare Lyden 86. De går utenom Ordet ved sine dogmer, (det
er deres doktriner) deres trosbekjennelser i dag, fordi de er redde for å møte
problemet. Og de går utenom det, og baserer folket på en intellektuell
undervisning, i stedet for på Jesu Kristi oppstandelseskraft og
manifestasjonen av Hans Skikkelse. Amen.
Åh, du, hvis jeg bare dro utenlands for å utdanne brødrene i læren om
Budskapet, da ville de akseptert det basert på deres intellekt, og det ville være
maktesløst. Men når Gud har dukket opp på scenen på hvert sted, og Han har
gjort noe som bare en overnaturlig Gud kunne og ville gjøre, da ser de Guds
kraft, og de vet ut fra hva de ser. Og da kommer det inn i deres sinn, ikke fordi
det ble forklart bedre enn noen annen, men fordi Gud støttet opp om det som
ble sagt. Og derfor har Han, ved manifestasjon av Guddommelig sannhet, gjort
kjent Sine veier for folket.
62-0714 Uklar Lyd 71. Intellektuelle - de vil ikke at noen virkelig skal stå
frem, trekke ut Skriften og vise det frem. De vil ha noen som er trent til å gå
utenom dette Ordet.

Så sier han
De aksepterte medlemskap i stedet for Ordet, og de har akseptert kunnskap i
stedet for åpenbaringen av sannheten i Ordet.
60-0221 Høre, Gjenkjenne Og Handle På Guds Ord 50. “Og i dag kan
mennesket stå på talerstolen med en slik intellektuell tale-fremføring og
utdannelse, til de kan forklare bort Den Hellige Ånds kraft fra Bibelen. De
kan forklare bort guddommelig helbredelse. De kan forklare bort det å tale i
tunger, og tolkninger. De kan forklare bort Den Hellige Ånds Dåp til å gjelde en
annen tid.
Så hva har de fått? Et kraftløst Evangelium, det er hva de har fått.
Men når du ser Kristi karakter slik det blir uttrykt i Johannes 14:12, da ser du
at Kristi åpenbaring er Livet som er uttrykt, og det er ikke bare Johannes 14:12,
men det er Johannes 5:19 og Johannes 5:30 og Filipperne 2, som taler om
ydmykheten og lydigheten til et menneske som er fullstendig overgitt til Den
Hellige Ånd. Og det skjer når Gud, ved manifestasjon, bringer åpenbaring.
Med andre ord, vi så på nøkkelen til å forstå manifestasjonen av Guds Liv,
fordi hver sæd må bringe frem etter sitt slag. Det er loven om livet.
Derfor vil den samme Ånden uttrykke seg selv ved å gjøre de samme
gjerningene, eller de samme tingene.
Og det er, og det må, bli uttrykt, slik som broder Vayle så klart sa tidligere i
denne talen. Legg merke til at han sa, bare fordi du ikke har sett det ennå, det
betyr ikke at det ikke eksisterer. Og broder Branham brukte også ordet
potensialer, akkurat som broder Vayle gjorde. Han sa at vi har potensialene
nå, men vi venter ganske enkelt på den rette tiden. Og han sa at det skjer når
Guds tid er der til å bruke det.
65-0911 Guds Kraft til å Forvandle 64. Og alt er under kontroll til å bringe frem
av sitt slag ... Husk nå, å bringe ... Da Han satte frøet i jorden, frøet kan bare
komme frem ved den kraften av det livet inni der til å forvandle det fra et
frø til en plante, eller hva det enn var. Hans forvandlende kraft ... Vel, Gud la
frøet ned der med potensialer om at det ville være det som Han sa det ville
være. Og så lenge den holdt seg i sin rette kategori, ville det være akkurat det
som Gud sa at det ville være. Det måtte være slik, fordi Han hadde gjort det på
den måten, og laget en kanal, slik at alt som blir værende i Hans kanal, i Hans
Ordlinje, det vil måtte bringe frem nøyaktig det som Hans Ord sa at det ville
gjøre. Det kan ikke bevege seg bort derfra hvis det er kanalisert helt riktig. Så

med alle ting plassert i tilliten til Hans egen sønn, om at det ville være slik, da sa
Gud: "Det er bra, så jeg vil bare hvile. Og hvert av disse frøene har kraft i seg
selv til å forvandle seg til den arten som jeg ønsker at det skal være. Det er
hva det må være, fordi Jeg har gitt hvert frø en forvandlingskraft til å skape
seg selv ut i sine potensialer nå, for å bringe frem ut fra seg selv nøyaktig
det som jeg vil at det skal være." Gud har aldri forandret seg, Han er akkurat
den samme i dag som Han var da. Gud er fast bestemt på å gjøre noe. Og Han
vil gjøre det. Ingenting kommer til å stoppe Ham. Han vil gjøre det.
65-0418m Solens Oppgang 346. Og nå, ser dere? Nå er du allerede
oppreist. Da Gud oppreiste Ham, oppreiste Han deg. Sønnen er akkurat nå på
deg, og nå vokser du inn i et blomstrende Liv slik Han var, for å gjenoppstå
fullstendig på den siste dag. Dine potensialer har du nå. Hvorfor vet du det?
Sjelen din forandret seg, gjorde den ikke? Ditt legeme kom inn i lydighet
mot Det, gjorde det ikke? Til lydighet mot (hva, en kirke?) Ordet, som er
Livet, da er du nå gjenoppstått fra de døde.
Efeserne 2:1 Også dere gjorde Han levende, dere som var døde i deres
overtredelser og synder,
Menighetstidsboken Kapittel 4 - Smyrna menighetstid 131. Vi kommer nå til
en konklusjon. Slik den evige Logos (Gud) ble manifestert i Sønnen, og slik hele
Guddommens fylde bodde i Jesus legemlig, og denne Evige Ene var Faderen
manifestert i kjød, og slik fikk tittelen Sønn, slik ble også vi, som er evige i Hans
tanker, delaktighet i Ætten av det Talte Ord, manifestert i kjød, og disse evige
tankene som nå er manifestert i kjød er Guds sønner, som vi også blir kalt. VI
BLE IKKE MED I ÆTTEN VED GJENFØDELSEN, VI VAR I ÆTTEN OG BLE
DERFOR GJENFØDT, FOR KUN DE UTVALGTE KAN BLI GJENFØDT. Det at
vi VAR I ÆTTEN er grunnen til at vi kunne bli levendegjort. ER DET INGEN
ÆTT, da er det ingenting å levendegjøre.
65-0410 Påskeseglet 297. Bare tenk på hva som kunne skje. Potensialene
ligger rett inni deg.
Så det potensialet som broder Vayle og broder Branham taler om, er 1.
Mosebok 1:11 “hvert frø etter sitt slag”. Det er loven om liv. Så Livet i deg er
potensialet for uttrykkelsen av det livet. Slik som det naturlige DNA er
potensialet for uttrykkelsen av hva du er, og hva du vil uttrykke, slik er også, i
Ånden, ditt genfrø av Gud, det er potensialet i ditt manifesterte sønneskap.

Da har det ingenting å gjøre med din evne til å bli noe, fordi dere,
Joh 1:12 ... så mange som tok imot Ham, dem gav Han retten 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.
Derfor kunne Jesus si i:
Joh 5:36 Men Jeg har et større vitnesbyrd enn det som kom fra Johannes, for
de gjerningene som Faderen har gitt Meg å fullføre, selve de gjerningene
Jeg gjør, vitner om Meg, at Faderen har sendt Meg.
Og igjen i:
Joh 10:25 Jesus svarte dem: «Jeg har sagt det til dere, men dere tror ikke. De
gjerningene Jeg gjør i Min Fars navn, de vitner om Meg.
Så de gjerningene som du gjør, det livet som du lever, det potensialet som
du uttrykker, er det som vitner om hvem du er, og også om hvem som
sendte deg, og også om hvem som leder deg.
Husk at “Guds sønner blir ledet av Guds Ånd.” Derfor, hvis du har den
samme Ånden inni deg som var i Jesus, da vil du gjøre de samme tingene som
han gjorde. Det er ingen vei utenom det. Som Jesus sa: "For av deres frukter
skal dere kjenne dem."
Og det er bare sunn fornuft. Og broder Branham sa i sin tale:
61-0121 Marias Tro 51. Så hvis det ikke gjør de samme gjerninger, da er
den ikke den samme Hellige Ånd. Men hvis den gjør de samme gjerninger,
da er det Den Hellige Ånd, den samme. Amen. Tror dere det?
Broder Branham leser fra 1 Timoteus i sin tale:
63-1115 Verden Faller Fra Hverandre 25. 1 Timoteus 3:16 Og det skal
bekjennes, stor er den gudsfryktens hemmelighet: Gud ble åpenbart i kjødet,
rettferdiggjort i Ånden, sett av engler, forkynt blant hedningefolk, trodd i verden,
opptatt i herlighet. Ser dere, skjønner dere? Nå, det var Gud sammen med oss.
26. Gud over oss, Gud med oss, nå er Gud i oss. Alt som Gud var, helte Han
inn i Kristus; alt det Kristus var, helte Han inn i menigheten. "På den dagen skal
dere vite at Jeg er i Faderen, Faderen er i meg; Jeg i dere og dere i Meg."
Så det har vært Gud hele tiden (Skjønner du?), de samme gjerningene Hans.
Menigheten er ordinert til å fortsette med Hans arbeid, med den samme

Ånd. Du kunne ikke fortsette det samme arbeidet uten den samme Ånden.
Det er riktig. Den samme Ånden viderefører arbeidet.”
Og det er Filipperne 2:13 For det er Gud som arbeider i dere både til å ville og
til å gjøre Hans gode velbehag. Og vers 13 kom etter at Paulus hadde lagt ut for
oss hva den viljen og den gjerningen handler om, da han talte om at det som var
i Kristus, ville være i oss, ydmykheten, lydigheten til døden, det å uttømme seg
selv, men å gi tilbake til Gud all ære for at du vil og at du gjør.
Og han sa i sin tale:
62-0620 Vær ikke redd 85. Men dette er min tjeneste at Han ga meg en gave.
Og den gaven er å ryste menigheten for å bringe den til å gjenkjenne Kristi
komme, tilbakevendingen av Guds Ånd inn i menigheten. Den er på deg, den
samme Ånden. Det er kanskje ikke den samme gaven, men den samme
Ånden. Det er forskjellige manifestasjoner, men den samme Ånden hele
tiden. Den samme Hellige Ånd som du har, er den samme Hellige Ånd som jeg
fikk, den samme Hellige Ånd som vi alle har. Den er i alle Guds barn.”
Fortalte ikke apostelen Paulus oss at Gud har tildelt hver enkelt et mål av
tro? Så det er den samme troen, bare et forskjellig mål.
Rom 12:3 I kraft av den nåde som er gitt meg, sier jeg til enhver som er iblant
dere, at en ikke må tenke høyere om seg selv enn en bør tenke, men tenke med
besinnelse, alt etter som Gud har tildelt hver enkelt et mål av tro.
Og har ikke denne samme apostelen fortalt oss nøyaktig det samme som
William Branham nettopp fortalte oss, slik vi ser i:
1Kor 12:4 Det er mange forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme.
5 Det er mange forskjellige tjenester, men Herren er den samme.
6 Og det er forskjell på kraftige gjerninger, men Gud er den samme som virker
alt i alle.
Så prøv ikke å si at fordi broder Branham hadde Messiastegnet, og ingen andre
har det, derfor er det ingen andre som har Kristi gjerninger.
William Branham sa:
62-0620 Vær Ikke Redd 85. “Det er på deg, den samme Ånden. Det er
kanskje ikke den samme gaven, men den samme Ånden. Det er forskjellige
manifestasjoner, men den samme Ånden hele tiden. Den samme Hellige
Ånd som du har, er den samme Hellige Ånd som jeg fikk, den samme Hellige
Ånd som vi alle har fått. Det er alle sammen Guds barn.”

Og Paulus sa.
1Kor 12:6 Og det er mange forskjellige kraftige gjerninger, men Gud er den
samme som virker alt i alle.
Og sa ikke Jesus til oss i Johannes 5:19 og 5:30:
For sønnen kan ikke gjøre noen ting av seg selv, men det Faderen gjør, det gjør
sønnen likedan.
Og det er slik de fem gavene fra Gud skal fungere også i Hans menighet.
Broder Branham viser oss dette i sin tale:
56-0426 Jesus Kristus den samme 49. Legg merke til at om Jesus gjorde
disse tingene på den dagen, og han er oppstått fra de døde, og Han er den
samme i går, i dag og for evig, Han er forpliktet til Sitt Ord. Nå, Hans kjødelige
legeme sitter ved Guds høyre hånd. Dere tror det, ikke sant? Men Den Hellige
Ånd er her og arbeider gjennom sine helliggjorte kar. Og hva har Gud satt i
menigheten? Først apostler, deretter profeter, deretter lærere, deretter
evangelister, deretter pastorer (Er det riktig?), til de helliges
fullkommengjøring. Gud har gjort det. Det er ikke forkynneren som
forkynner; det er Gud som forkynner gjennom ham. Det er ikke profeten
som ser synet; det er Gud som taler gjennom ham. "Jeg gjør ingenting uten
at Faderen først viser meg hva jeg skal gjøre." Det var grunnen til at Han måtte
gå gjennom Samaria. Det var grunnen til at alle disse andre tingene skjedde.
Følg Hans liv og se om det ikke stemmer.”
Og ikke glem at han også sa:
Filipperne 2:13 For det er Gud som arbeider i dere både til å ville og til å gjøre
det som er til Hans velbehag.
Derfor er Johannes 14:12 allerede i menigheten og arbeider etter det samme
prinsippet som Johannes 5:19 og 5:30. Og det Tredje Rykk er ikke i fremtiden,
det er allerede her. Jeg har sett det, dere har sett det. Men når det presset
kommer ned, vil vi se det i en mye bredere skala, fordi det da vil være
nødvendig i en mye bredere skala. Gud vil ikke briljere for noen. Men Han lovet
at Han ville være med oss frem til enden, og Han er her. Og karakteren til Hans
Ord som er Hans Ånd, blir uttrykt i ditt liv, i din tale og i dine handlinger.
La oss be…

