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La oss bøye våre hoder i bønn. Nådige Far, vi takker deg Herre, for ditt nærvær. 
Takk for Budskapet, som du kom ned i et rop for å gi oss. Og takk for en profet 
som hadde vært så trofast til å lytte, høre, gjenkjenne og deretter handle etter 
det Ordet. Og så, Far, vi er takknemlige Herre, for at du har gitt oss ører til å 
høre, til å gjenkjenne og deretter til å handle på det. Og Far, vi bare ber deg om 
at vi må bli det som du har ordinert oss til å bli, Bruden til Den Talte Ord-Sæden. 
Og så, Far, vi bare ber om at når vi studerer din profet, William Branham, at du 
vil hjelpe oss, O Gud, til å forstå enda bedre Avdekkingen av Gud, og hvordan 
det ikke bare var du som ble avdekket i din sønn , men du ble avdekket i 
sønner. Og dette ber vi om i Jesu Kristi Navn. Amen. 

Denne ettermiddagen vil vi fortsette der vi avsluttet i studiet av broder Branhams 
tale: Avdekking Av Gud, og dette blir nummer 158 i vår studie. Fokuset som 
jeg ønsker at vi skal ha i tankene, er der hvor broder Branham uttaler: "Den 
samme Ildstøtten som ble sendt til Moses og til Paulus, og som skrev Bibelen, 
er nå blitt sendt for å åpenbare Den." 

Så broder Branham lar oss få vite at selv om Gud bruker profeter for å åpenbare 
Sitt Ord, så manifesterer han fremdeles det Ordet gjennom livene til Utvalgte 
Sønner og Døtre. 

Han uttaler: 
64-0614M 303. Han døde, for å åpenbare Seg Selv for oss. La oss nå dø til 
vårt selv, for å åpenbare Ham til andre. La oss dø til tradisjonene og slike 
ting, for å åpenbare Ham til andre. 

For å fortsette denne studien, la oss begynne å lese i ettermiddag fra avsnitt 
302. 

64-0614M_302 Legg merke til at den samme Ildstøtten sendt til Moses og til 
Paulus, som skrev Bibelen, er nå sendt for å åpenbare Den. Guds nåde, den 
uforanderlige Gud, som oppfyller løftene i Matteus 28 Se, Jeg er med dere 
alltid; oppfyller Johannes 14:12 De gjerninger Jeg gjør, skal dere gjøre også; 
oppfyller Lukas 17:28-29 I den siste tid skal Menneskesønnen bli åpenbart. Ser 
dere, ser dere; Malakias 4 Se, Jeg sender dere Elias profeten, som vil 
gjenopprette folkets Tro tilbake til det originale Ordet. Skjønner? Hvordan 
denne… Skjønner? Åh, du store! 

Nå, dette var nøyaktig sannheten, hva broder Branham nettopp sa her. Han 
lister opp de tre gangene hvor Gud kommer ned for å vise Sitt Nærvær, og viser 



seg frem i Ildstøtten. Tre ganger velger Han en mann til å være Sitt talerør, de to 
første for å skrive Ordet, og den siste gangen for å åpenbare Ordet. 

Vel, vi vet ut fra læren at det er tre utvandringer som finner sted i bibelhistorien. 
Og alle tre har tre ting til felles. 

1. Gud kommer på scenen, og Han viser seg i en Ildstøtte. 

2. Gud har en mann på scenen for å fange opp Guds åpenbaring og gi den til 

folket. 

3. Guds folk tar imot den salvede tjenesten under Ildstøtten. Og dermed mottar 

de åpenbaringen av Kristus for den tiden, og de går inn i løftet for den tiden. 

I den første utvandringen så vi Guds Nærvær komme på scenen i form av 
Ildstøtten som kom ned på en overnaturlig måte, en brennende busk. Det vakte 
oppmerksomheten til én mann, Moses, og ga denne ene mannen et budskap 
for å gi folket. Så Gud, i den Ildstøtten, brukte den mannen Han hadde utvalgt til 
å skrive ned Sitt Ord og gi dem til folket. Og så forventet han at folket skulle 
høre, og deretter å gjenkjenne, og til slutt handle etter det Ordet som ble gitt til 
dem. Det betyr at Gud forventer at de menneskene som hører den profeten som 
han sender, skal leve ut det Ordet, som betyr å manifestere det Ordet som er 
gitt til dem. De som levde ut det Ordet, gikk inn til løftet for den Tidsalderen. De 
som nektet å høre, og å anerkjenne, og å handle etter dette Ordet, omkom i 
ørkenen. Det samme mønsteret gjelder for alle de tre utvandringene. 

Derfor, i den andre utvandringen så vi at Gud nok en gang viser seg for en 
annen mann. Denne gangen Saulus, som senere skulle skifte navn og bli 
apostelen Paulus. Gud brukte den samme Ildstøtten som sin kappe, og Han 
ville nok en gang velge en mann til å høre sitt Budskap og overlevere det til 
folket. Denne gangen var det apostelen Paulus som skulle skrive ned Jesu Kristi 
åpenbaring, for at folket igjen skulle leve av det. 

Og igjen, i denne andre utvandringen, så vi at de som levde det Ordet, uttrykte 
et liv med kraft og innflytelse i Den Hellige Ånd. Og igjen skulle vi se Gud 
manifestere Sitt Ord og Sin kraft gjennom denne tiden, denne tidlige 
menigheten, ved å bruke tegn og under for å stadfeste Sitt Nærvær iblant dem. 
De som avviste det, gikk videre inn i loviskhet og nikolaittisk lære. 

Så lar broder Branham oss få vite at denne samme Ildstøtten igjen har kommet 
frem på scenen i denne tiden. Og han lar oss også få vite at Gud har utvalgt en 
mann til å åpenbare Sitt ord som Han skrev ved hjelp av Moses og Paulus. 

Nå, slik som broder Branham uttaler det, så er det ikke tilstrekkelig at dette ordet 
bare skal bli åpenbart. Men for å gjøre det, må vi dø til oss selv, slik at ordet 
som Gud ga og som er kommet ned for å bli åpenbart, kan bli åpenbart 
gjennom Guds folk. 



64-0614M_303 Han døde, for å åpenbare Seg Selv for oss. La oss nå dø til 
vårt selv, for å åpenbare Ham for andre. La oss dø til tradisjonene og slike 
ting, for å åpenbare Ham for andre. Dø til denominasjonene, for å åpenbare 
Ham for andre. 

Så vi ser at vi skal være instrumenter for Gud, Guds kar for å manifestere oss 
som Guds sønner, men han sier at du kan ikke gjøre det, og vil aldri kunne være 
i stand til å gjøre det før du dør:  
1. til deg selv,  
2. til dine tradisjoner, og  
3. til enhver innflytelse fra en denominasjon.  
Nå, vi vet at dette er den tiden da Guds sønner skal manifesteres som Guds 
sønner. Det er Romerne 8. Men du vil aldri forstå hva det vil si å bli manifestert 
som Guds sønner før du forstår hvordan du skal komme deg dit. 

Paulus taler til oss i:  
Romerne 8:19 For skapningens inderlige lengsel venter og stunder etter 
åpenbaringen av Guds sønner. 
20 For skapningen ble underlagt forgjengelighet, ikke frivillig, men på grunn av 
Ham som la den under forgjengelighet, men med håp, 
21 for skapningen selv skal bli fridd ut fra forgjengelighetens trelldom og ført inn 
i herlighetens frihet, den som tilhører Guds barn. 
22 For vi vet at hele skapningen stønner og sukker som i fødselsveer, helt til 
denne tid. 
23 Ikke bare det, men også vi, Åndens førstegrøde, også vi stønner med oss 
selv og venter med iver på sønnekåret, vårt legemes forløsning. 

La meg lese det fra NIV, for litt mer klarhet.  
19 For skapelsen venter i ivrig forventning på at Guds barn skal bli åpenbart.  
20 For skapelsen ble utsatt for frustrasjon, ikke av sitt eget valg, men av viljen til 
den som utsatte den, i håp  
21 om at selve skapelsen vil bli frigjort fra dens forfallende trelldom, og bli ført 
inn i frihetens herlighet (doxa) av Guds barn.  
22 Vi vet at hele skapelsen har stønnet som i fødselssmerter helt frem til i dag.  
23 Ikke bare det, men vi selv, som har førstefruktene av Ånden, (det betyr at vi 
som har dåpen i Den Hellige Ånd) stønner inni oss mens vi venter spent på vår 
adopsjon til sønneskap (sønnekår), (som vil bli fullført gjennom) forløsningen av 
våre legemer. 

Alle ting i naturen peker frem til en tid hvor vårt sønneskap vil bli kronet, når vi 
mottar våre herliggjorte legemer. Men inntil da befinner vi oss i prosessen til et 
sønneskap, og skal manifestere oss selv mer og mer i vårt sønneskap. 

Men det hele begynner med at vi er villige til å dø til vårt selv. Så for å forstå 
Romerne 8:19 og hvordan vi skal manifestere oss som sønner, før vi mottar vår 



krone, da må vi gå tilbake til Romerne 8:1 og lese helt til vers 19, for å se 
denne utviklingen av vekst inn i sønneskap. Fordi, husk det greske ordet for en 
fullt moden sønn som er klar for adopsjon, er "teleios". Og når vi blir gitt en 
fødsel, da er vi sønner. Men vi er bare babyer i Guds familie, og må vokse opp 
inn i Ham i alle ting. 

Romerne 8:1 Så er det altså nå ingen fordømmelse for dem som er i Kristus 
Jesus, de som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden. 
2 For livets Ånds lov, i Kristus Jesus, frigjorde meg fra syndens og dødens lov. 

Med andre ord, når du er født i kjødet, er det visse naturlover som kontrollerer 
kjødet, dvs. deg selv. Men når du er født ovenfra, da vil livets Ånds lov i Kristus 
Jesus ta over, og du blir nå styrt og kontrollert av Guds egen Ånd, en del av 
Hans Guddommelige nærvær og natur regjerer nå i ditt legeme. 

Så viser Paulus oss hvordan loven ikke tidligere kunne gjøre noen ting for oss, 
før vi hadde Guds Guddommelige Liv, Natur og Ånd i oss til å kontrollere våre 
liv. Vi kunne selv bare bruke intellekt og fysisk disiplin til å kontrollere oss selv, 
noe som ikke er tilstrekkelig. 

3 For dette var nemlig umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av 
kjødet. Men Gud, på grunn av synd, sendte Sin egen Sønn i syndig kjøds 
lignelse, og dømte synden i kjødet, 
4 for at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter 
kjødet, men etter Ånden. 
5 For de som lever etter kjødet, tenker på det som hører kjødet til, men de som 
lever etter Ånden, tenker på det som hører Ånden til.  
6 For kjødets tankegang er død, (å være fokusert på seg selv og sin kropp, er 
død), men Åndens tankegang (eller å være fokusert på tingene fra Ånden), er liv 
og fred. 
7 For kjødets tankegang (det selvsentrerte sinnet) er fiendskap mot Gud, for den 
underordner seg ikke inn under Guds lov, og har heller ikke evne til å gjøre det. 

Med andre ord, hvis ditt fokus er enkeltfokusert, på ditt eget selv, hvordan kan 
du noen gang bli fokusert på de tingene som Gud vil ha deg fokusert på, på de 
tingene som er av Ånden. Derfor er du, i den tilstanden, en fiende av Gud . 

8 De som da er i kjødet (med andre ord, de som er fokusert på sitt eget selv), 
kan ikke være til behag for Gud. 

Hvordan å behage Gud? Det skjer gjennom ydmykhet og lydighet mot Hans Ord 
og Ånd. Men hvordan kan du noen gang gjøre det så lenge du er opptatt av ditt 
eget selv. Selvsentrert. 

9 Men dere er ikke i kjødet, men i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere.  



Med andre ord, du lever ikke i kjødet. Men i stedet så lever du i Ånden, forutsatt, 
selvfølgelig, at Guds Ånd lever inni deg.  

9 Men hvis noen ikke har Kristi Ånd, da tilhører han ikke Ham. 

Sannheten er at den som ikke har Åndens Salvede Liv til å leve seg ut inni ham, 
han tilhører ikke Gud. 

10 Og dersom Kristus er inni dere, da er legemet dødt på grunn av synd, men 
Ånden er liv, på grunn av rettferdighet. 

Hvis Den Salvede er levende inni deg, selv om kroppen din er så godt som død, 
på grunn av syndens virkning, men Ånden vil nå fylle deg med Gud-Liv. Da har 
du en rett visdom med Gud. 

11 Men hvis Hans Ånd som oppreiste Kristus fra de døde, bor i dere, (lever og 
er levende inni 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. 
Han virker inni dere til både å ville og å gjøre det som er velbehagelig for Ham. 
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 Ånden dreper 
legemets gjerninger, skal dere leve. 
14 For så mange som blir ledet av Guds Ånd, de er Guds sønner. 
15 For dere fikk ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle bli ført inn i frykt, 
men dere fikk sønnekårets Ånd, og i Ånden roper vi: «Abba, Far!» 
16 For Ånden Selv (Guds egen Ånd) vitner med vår ånd at vi er Guds barn, 

Og hvordan vitner Guds Ånd som lever seg ut i deg, sammen med din Ånd? 
Fordi de tingene du gjør, ikke er av ditt gamle jeg, men du gjør det fordi det er 
Hans natur som virker inni deg til å ville og å gjøre det som er velbehagelig for 
Ham. 

Det var det Paulus mente med Hans Ånd (Guds Ånd) som vitner sammen med 
din ånd. Det er en felles bekreftelse mellom Hans og din ånd. Ditt liv og 
attributtene til ditt liv (som er din ånd), er i felleskap med Guds egen Ånd, som 
lever inni deg. 

Det var det Paulus sa i  
Gal 2:20 Jeg (meg - Paulus - mitt liv) er blitt korsfestet sammen med Kristus. 
(Jeg har dødd, jeg har dødd til mitt selv, jeg, Paulus har dødd til Paulus.) Likevel 
så lever jeg (Ikke desto mindre så er jeg - Paulus - fremdeles i live), men det er 
ikke lenger jeg selv som lever, (det er egentlig ikke jeg, Paulus, som lever), men 
det er Kristus som lever i meg. Og det livet som jeg nå lever i kjødet, lever jeg i 
tro, (Hans tro - Hans åpenbaring), den troen som tilhører Guds Sønn, Han som 
elsket meg og gav Seg Selv for meg. 



64-0614M 304. Legg merke til at det gamle templet hadde Shekinah Glory i seg, 
og Lyset fra Shekinah over Ordet. Ordet er en Sæd; Det brakte fram 
skuebrødet kun for de troende alene. Blodet var også over pakten; og Blodet 
er vannet, vannet som gir liv til kornet, hveten, sæden, som er Ordet. 
305. Som Jesus sa: “Slik som Moses løftet opp messingslangen”, og videre sa 
Han: “Gud elsket verden så høyt at Han ga Sin enbårne Sønn; hver den som 
tror på Ham skal ikke gå fortapt.” Moses slo klippen i villmarken, for å frelse et 
fortapt folk, for å bringe vann. Gud slo Jesus, for å bringe fram Ånden ut fra 
Ham, for et fortapt folk. Blodet kom fra Ham, som er: “Vannet fra Ordets 
vannbad.” Hvilket, Vannet bringer Liv til Sæden. Og det brakte fram Shekinah 
Glory; skinte på Ordet, som brakte fram skuebrødet. Og skuebrødet var bare 
for et utvalgt folk. Hm-hmh. Stemmer det? 

Og dette Budskapet er ikke ment for alle. Ikke alle vil forstå, fordi ikke alle har 
Guds Ånd som lever i dem, som får dem til å forstå. 

Det er 1 Korinterne 2 Ingen mennesker kan forstå de tingene som er fra Gud, 
uten at Guds Ånd er i ham. 

64-0614M_306 Bryter nå inn i forhenget, gjennom forhenget, inn i Hans 
Nærvær, der Ordet er (ikke trosbekjennelsen), Ordet; ser Shekinah Glory der 
inne, Shekinah, Kraften, Den Hellige Ånd som skinner på Ordet, som bringer 
fram løftet, viser at du er bak forhenget. Amen! Jeg har gått gjennom de revne 
forheng der Herligheten aldri svikter, (Åh!) Halleluja, halleluja; Jeg lever i 
Kongens Nærvær. Jeg har gått gjennom de revne forheng der Herligheten aldri 
svikter; Jeg lever i Kongens Nærvær. 

Så hva sier broder Branham her. Han forteller oss at beviset på at du lever i 
nærværet til Ordet, i nærværet av Herlighetens Konge, er at hans Shekinah-
nærvær vil salve den herligheten til å manifestere seg selv i ditt liv. 

La oss lese det igjen ...  
306 Bryter nå inn i forhenget, gjennom forhenget, inn i Hans Nærvær, der 
Ordet er (ikke trosbekjennelsen), Ordet; ser Shekinah Glory der inne, 
Shekinah, Kraften, Den Hellige Ånd som skinner på Ordet, som bringer fram 
løftet, viser at du er bak forhenget.. 

Se, det er altfor mange mennesker som intellektuelt kan fortelle deg at Gud har 
kommet ned i denne tiden. Det krever ikke en rakettforsker til å forstå det. Og 
alle som kan lese, hvis de har et ærlig hjerte, kan fortelle deg at det er en Gud 
og at Han har en sønn. Men det er så langt intellektet kan ta deg. Og det er 
læren. Det er bare et verktøy for å hjelpe deg til å manifestere deg som en Guds 
sønn, fordi du ser at forholdet mellom Faderen og Sønnen og sønnene er helt 
det samme. 



Men broder Branham forteller oss her at hvis du virkelig har brutt deg inn bak 
forhenget, gjennom forhenget, inn i selve Guds Nærvær, da vil Hans Hellige 
Ånd som skinner på dette Ordet, bringe frem løftet, og det viser at du er bak 
forhenget. 

Det er derfor manifestasjonen av Guds sønner er så avgjørende for hele 
skapelsen. Fordi det viser at du har kommet inn bak forhenget, og 
manifestasjonen av åpenbaringen er levende og lever seg selv ut i deg. Som 
Paulus sa: "Det er Kristus som lever i meg." Og det er beviset på at du har 
kommet på innsiden av forhenget. 

Det er ikke trosbekjennelsen. Det er ikke læren. Det er ikke mekanikken. Det er 
dynamikken, Kristus selv som får læren til å leve seg ut i deg. Det er ikke læren 
mottatt intellektuelt, det er eksponeringen av læren, Ham selv, som projiserer 
Sitt liv gjennom deg, og "Ånden vitner nå med din ånd at du er en sønn." "Fordi 
Han lever, så lever du." 

64-0614M_307 De gamle grevlingskinnene, denominasjonene, er revet ned. Jeg 
har brutt gjennom det, inn i Shekinah Glory, og jeg ser Ordet. Jeg ser Ildstøtten 
bevege Seg. Jeg ser Ordet manifestert. Det Han sa Han ville gjøre i disse 
siste dager, jeg ser det vokse. Jeg ser barna spise dette Shekinah Brødet som 
kommer fra modningen av Ordet, de som tror Det. 
Amen! Hvilken underfull tid vi lever i! Ser dere, Shekinah var over Ordet; og 
under der var Brødet. Og der var Blodet, stenket, som gir Det vann. Ånden gir 
Liv til Ordet. Og… Hvor mange har lest, hørt lydbåndet om Rettsaken? Ja. 
Mange av dere har det. Dere ser der, det kreves… Det Ordet må vokse. For å 
kunne vokse, må Det være i den rette slags jord. Skjønner? Og når Gud gir 
et løfte, og Det treffer det hjertet, da kan det ikke slå feil. 

Se på alle disse ordene om aktivitet som broder Branham uttrykker her. 

Jeg ser Ordet 

Jeg ser Ildstøtten bevege seg 

Jeg ser Ordet manifestert. 

Jeg ser det vokse 

modningen av det ordet 

Ånden gir livet til Ordet 

Det ordet må vokse 

det må være i rett type jord 

Gud gir et løfte og Det treffer det hjertet 

Se, Jesus selv sa: "Ordet dreper, men Ånden gir liv." 

Det handler ikke om å forstå læren intellektuelt, det handler om å forstå læren 
gjennom erfaring. 



Broder Branham sa i sin tale: 
63-0728 Kristus er Hemmeligheten 233. Se, Kristus i deg gjør Ham til 
sentrum for Livet i den åpenbaringen. Skjønner? Kristi liv i deg gjør Ham til 
sentrum for åpenbaringen. Kristus i Bibelen gjør Bibelen til en fullstendig 
åpenbaring av Kristus. Kristus i deg gjør deg til den fullstendige 
åpenbaringen av alt sammen. 

Og hva er ordbokens definisjon av åpenbaring? Det er "Manifestasjon av 
guddommelig sannhet." 

Det er hva åpenbaring er, åpenbaring betyr: "Å åpenbare ved hjelp av 
avdekking, eller manifestasjon." Det har ingenting med en intellektuell 
kunnskap å gjøre, men det har alt å gjøre med en kjennskap gjennom erfaring. 

Og broder Branham sa:  
233. Kristus i deg gjør deg til den fullstendige åpenbaringen av alt sammen. 
Og hva er Kristus i deg? Kristus er salvelsen. Så: Salvelsen i deg gjør gjør 
deg til den fullstendige åpenbaringen eller manifestasjonen av alt 
sammen.  
Ser dere hva Gud prøver å gjøre? Hva er den nye fødselen da? Du sier: "Vel, 
broder Branham, hva er den nye fødselen?" Det er åpenbaringen av Jesus 
Kristus personlig til deg.  

Og husk at hvis åpenbaring er manifestasjon av Guddommelig Sannhet, da 
forteller han oss at den nye fødselen er manifestasjonen av Jesus Kristus 
personlig til deg. 

Der har du det.  
Efes 2:1 Også dere har Han levendegjort. 
Rom 8:11 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. 

Det handler om at Gud virker i deg til både å ville og å gjøre. For hvis ikke Gud 
gjør det i deg, da blir det heller ikke gjort noe i deg. 

Og troen, eller åpenbaringen av Guds sønn som Paulus levde av, er det samme 
som da Jesus sa: 

Joh 5:19 Sønnen kan ikke gjøre noen ting av Seg Selv, men bare det Han ser 
Faderen gjøre. For det Han gjør, gjør Sønnen likedan. 

Og derfor, hvis Guds sønn aldri hadde sett hva Gud gjør, da ville han aldri ha 
gjort det. Så nøkkelen er ikke det å gjøre. Men nøkkelen til det å gjøre, er å se 
at Gud gjør det. 

Heb 9:28 For dem som ser etter Ham, skal Han bli sett for andre gang... 



Du må se og leve. Du ser, og Han lever. Da lever du. 

Broder Branham fortsetter: 
Amen. Skjønner? Ikke at du ble medlem i en menighet, at du håndhilste på 
noen; at du gjorde noe annerledes; at du sa frem en trosbekjennelse; at du 
lovet å leve etter et regelverk; men Kristus, Bibelen ... Han er Ordet som ble 
åpenbart for deg. Og uansett hva noen sier, hva enn som skjer, så er det 
Kristus. Ikke pastor eller prest, hva enn det måtte være ... Det er Kristus inni 
deg. Det er den åpenbaringen som Menigheten ble bygget på. 

Du forstår, ikke kunnskap om Kristus, men Kristus som lever i deg, Kristus 
levende inni deg, og du levende for Kristus. Det er det som gjør Ham til 
senteret i ditt liv. Hvis du sier at du er født på ny av Guds Ånd, da vil livet ditt 
leve seg ut på samme måte som det gjorde i Jesus. 

Hvis du sier at du er født på nytt, da vil selve det livet som guidet og ledet Jesus 
Kristus til korset, leve i deg og guide og lede deg til et liv der det skjer en 
korsfestelse av ditt selv. 

Du vil si det som Han sa, og gjøre det som Han gjorde. Og dine handlinger 
vil være de samme, og din tale vil være den samme, fordi det er det samme 
Livet inni deg som var i Ham. Ikke du som fremfører noe eller prøver å si, eller 
handle, eller gjør det som Han gjorde. NEI, hvis Hans Ånd er levende og lever 
inni deg, da vil det være så naturlig at du ikke engang tenker på å gjøre det. Du 
vil bare gjøre. Du vil bare tale, du vil bare handle slik som Ham, fordi det er Ham 
i deg som gjør, og som taler og handler. 

Og hvis ikke menneskene ser det livet i deg som gjør det han sa, og taler det 
han sa, og tenker de samme tankene og gjør de samme gjerningene, da har du 
ingen rett til å hevde at du er født på nytt. Jesus sa: Hvis dere ikke tror meg, tro 
gjerningene, for det er de som vitner om hvem jeg er. 

Og i den første menighetstiden ble folket kalt kristne fordi de var Kristus-lik. De 
vandret som Kristus, de talte som Kristus. De oppfylte virkelig Kristi natur, fordi 
det var Kristi natur som levde i dem. Så hvilken rett har menigheten eller noe 
individ i dag til å kalle seg kristne hvis de ikke er blitt likedannet med bildet av 
den førstefødte sønnen, Kristus Jesus. 

Broder Branham sa i sin tale,  
55-0818 Blinde Bartimeus 14. “Disse fariseerne leste den samme Bibelen som 
apostlene leste, men de hadde ikke tro til å sette ut i praksis det som de 
leste. Hvert kirkesamfunn i dag leser den samme Bibelen. Men det jeg ønsker å 
se, er noen som har tro nok, som vil stige ut og ta Ordet slik det står. 
Amen. Det er hva vi trenger, noen til å praktisere det som de tror. Tro uten 
gjerninger er død. Det gjør deg ikke noe godt å ha tro. Du sier: "Jeg tror at 
det er Bibelen." Vel, hvis det er Bibelen, da har Den løfter. Og hvis du tror at 



det er sant, vel, det eneste du trenger å gjøre er å slippe din tro løs med den. 
Praktiser det som du tror. Hvert Ord er en sæd. 

Problemet i dag er at folket har en intellektuell tro i stedet for en tro fra Den 
Hellige Ånd som er blitt levendegjort inni dem. 

Broder Branham sa i:  
63-0728 Kristus er Hemmeligheten 302. Han er ikke kjent på hvordan det 
blir forklart.  
303. Gud er kjent gjennom enkelhet og åpenbaring av Jesus Kristus i den 
største analfabet. Skjønner? Ikke din teologi; det er en åpenbaring av Jesus 
Kristus. "På denne klippen skal jeg bygge Min menighet." Ingen annen klippe er 
akseptert; ingen andre ting er akseptert; ingen annen romersk klippe; ingen 
annen protestantisk klippe; ingen annen skole; ingenting annet; men på den 
nøyaktige åpenbaringen av Jesus Kristus i en ny fødsel. Han er født inn der 
og injiserer Sitt eget Liv. Og ditt liv er borte, og Kristi liv projiserer seg 
selv gjennom deg med overlegenhet til menneskene, slik at de ser selve det 
Livet, og de gjerningene, og tegn og under som Han gjorde, Han gjør nå de 
samme tingene gjennom deg. Utenom det, det andre blir ikke engang nevnt. 

63-0728 Kristus er Hemmeligheten 237. Hvis en mann sier at han er født på 
ny, og han prøver å plassere disse løftene fra Kristus for denne siste tiden, til 
en annen tid, noe som gjør Ham til Kristus i går, men ikke i dag, da har den 
mannen eller den personen kommet inn i en villfarelse fra Satan. Og hvis den 
mannen sier at han tror det, og det ikke manifesterer seg gjennom ham ... 
Jesus sa i Markus 16: "Disse tegn skal følge dem som tror ... inn i hele verden 
og til enhver tid." Å kaste ut djevler og tale med tunger, og alle disse store 
manifestasjonene av gaver som ville følge, at de skal gjøre det. Ikke at de 
kanskje vil gjøre det; men de skal. Og himmel og jord vil forgå, men Hans Ord 
skal ikke forgå. 

Altfor mange kristne lever på andres erfaring og ikke sin egen. De lever på 
erfaringen til sine foreldre, pastoren, læreren eller profeten. Men du må ha din 
egen erfaring med den levende Gud som gjør ditt liv til en daglig vandring i det 
Levende Ordets virkelighet. 

Broder Branham sa i sin tale:  
63-1214 Hvorfor Lille Betlehem 80. Åh, legg merke til dette, Israel mottok et 
nytt ferskt brød hver kveld, som kom ned fra himmelen for deres reise. Kristus 
er vårt liv, Livets Brød. Og hver dag mottar vi noe friskt fra Kristus, fra 
himmelen. Den Hellige Ånd kommer ned på den troende hver dag, på nytt. 
81. Gårsdagens opplevelse, mange av oss lever på gårsdagens erfaring. 
Det må vi ikke gjøre. Det er dagens erfaring. Det er det som er i veien med 
våre kirkesamfunn; de lever på erfaringen til John Wesley, på opplevelsen til 
Dwight Moody, Finney, Sankey, Knox, Calvin, mange av de der tilbake. De 



lever på den erfaringen. Men husk at det brødet som kom ned, og de prøvde å 
beholde det til neste dag, det ble forurenset; mark kom inn i det, små mark. Og 
det er det som er i veien i dag, forurensede sisterner, lever av fortidens brød 
som er forurenset. 

Så hva sier han? Han sier at du ikke kan plassere det hele i én mann, du må 
selv ha den samme erfaringen som disse mennene hadde. Du vil aldri gå i 
bortrykkelsen hvis du ikke har Den Hellige Ånd som lever ut sitt liv inni deg. 

Så mange tror at det å tro på dette Budskapet, er deres bevis på at de er født på 
ny, og altfor mange forkynnere lærer det. Og slik lærer de barna at de ikke 
trenger å ha sin egen erfaring med Gud, fordi det å tro Budskapet, er bevis på at 
de er fylt med Guds Ånd. Vet du ikke at djevelen tror og at han skjelver? Det er 
så langt borte fra sannheten. Da broder Branham og broder Vayle talte om 
bevisene for den nye fødselen, og broder Vayle brakte opp de to erfaringene 
som broder Branham hadde, da sa broder Branham til br. Vayle: Vi vandrer ikke 
ved erfaring. Vi vandrer ved Guds ord. Og likevel snudde han seg rett rundt på 
lydbånd. Og da han ble spurt om det var nok å tro på Budskapet, hør på hva 
han svarte. 

64-0830M Spørsmål og svar COD 354. Må våre barn ha en opplevelse for å 
ha Den Hellige Ånd? Hvis de ser endetidens Budskap, har de da den 
Hellige Ånd? 
Vel, det er et veldig godt spørsmål. Og lytt til hans svar etter at 
Menighetstidsboken var skrevet.  
Hver og en må ha en opplevelse. Barna dine kan ikke gå inn på noen 
annen måte enn på den samme måte som du går inn. Skjønner? De er nødt 
til å bli født på ny. Det finnes ingen barnebarn i Guds rike; de er alle barn. De 
må ha det, de må ha en opplevelse med Gud for å gå inn, akkurat slik som 
du hadde. Nå, jeg håper at jeg kan få dette klart. 

Nå, broder Vayle og broder Branham diskuterte beviset opp mot erfaringen, det 
er to forskjellige ord, og de betyr to forskjellige ting. De talte om beviset for å 
være fylt med Ånden, og de talte ikke om opplevelsen, fordi hver fødsel har en 
forskjellig opplevelse. 

Erfaring og bevis er to forskjellige ord, og de betyr to forskjellige ting. Ordet 
erfaring betyr: En aktiv deltakelse i hendelser eller aktiviteter, og som fører til 
oppsamling av kunnskap. En begivenhet eller en serie hendelser som en har 
deltatt i eller opplevd. Mens ordet "bevis" betyr: En ting eller ting som er nyttig 
for å danne seg en konklusjon eller bedømmelse. Å tydelig vise til; 
eksemplifiser eller bevise. 

Ordet "bevis" kommer fra rotordet "tydelig", som betyr: Lett å se eller å forstå; 
tydelig. Derfor vil beviset for å ha mottatt Den Hellige Ånd måtte være noe 
som gjør det veldig tydelig at du har det, et bevis, ... og det finnes ikke noe 



større bevis enn å høre, og gjenkjenne, og handle etter, som betyr at du 
forstår Ordet for den tiden du lever i. Og jeg har vist dere i ettermiddag at det 
ikke innebærer en mental forståelse. Det innebærer en kunnskap basert på å 
oppleve virkeligheten til den levende Gud, og hva Hans Ord sier om Ham. Som 
Paulus sa: "Hvordan kan du kjenne til de tingene som er gitt av Gud hvis ikke 
Guds Ånd er i deg." 

Så beviset er ikke opplevelsen, men det er det som ser tilbake med bevis på 
at du har Guds Ånd i deg, fordi du har Hans sinn i deg. Men det tar ikke vekk det 
faktum at det skjer en opplevelse i en ny fødsel. Og det er nøyaktig hva broder 
Branham sa om barn oppdradd i dette Budskapet. Han sa at de er nødt til å ha 
den opplevelsen akkurat slik som du hadde den, fordi Gud har barn, ikke 
barnebarn. 

La oss bøye våre hoder i bønn. Nådige Far, vi takker deg for ditt Ord. Vi vet at 
ditt Ord lever og er levende i så mange i denne tiden. Og vi bare ber Far, om at 
dine sønner og døtre bare skal dø til sitt selv, slik som din sønn Jesus gjorde, 
for at du kunne ha overherredømme og herske, og at du kan bruke deres 
legemer til å uttrykke deg selv til denne fortapte og døende verden, vi ber om 
dette i Jesu Kristi navn. Amen. 

 


