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Denne formiddagen skal vi undersøke avsnitt 175 hvor broder Branham sa:
64-0614M Avdekking av Gud 344 De prøvde å gjemme Ham bak der;
de gjorde det i årevis, men tiden for løftet nærmet seg. Gud reiste opp en
Moses en gang, og han satte barna fri fra de tingene. Og Han er fremdeles
… Han kan ikke bli beseiret. “ Himmel og jord skal forgå, men Mitt Ord
skal ikke. " Han er den samme i går, i dag, og for evig.
345 De sier: “Det kan ikke skje.” Men det skjedde. Så, da det skjedde,
sa de: “Det er av djevelen.”
346 Men det forandrer ikke Guds Ord, det minste. Det forblir fremdeles
Gud, for den troende, “den Mektige Seierherren; den samme i går, i
dag, og for evig, ved Sin natur, ved Sitt Ord, Hebreerne 13,8.
Ok, så med det i tankene la oss forbli stående og lese fra Hebreerne 13:8
for vår tekst denne formiddagen.
Hebreerne 13:8 Jesus Kristus er den samme i går, i dag, og for evig.
Hvor tror du apostelen Paulus fikk det fra? Vel, du kan si: "fra Herrens
engel?" Men denne samme Guds budbærer, Denne samme Vår Herre
Jesu Kristi apostel, han sa i Galaterne 1:6-12 Jeg undrer meg over at dere
så snart faller bort fra Ham som kalte dere i Kristi nåde, til et annerledes
evangelium,
7 som slett ikke er et annet. Men det er noen som forvirrer dere og vil
forandre Kristi evangelium.
8 Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere noe
annet enn det som vi har forkynt dere, han være forbannet!
9 Som vi har sagt før, så sier vi nå igjen: Hvis noen forkynner dere noe
annet enn det dere har mottatt, han være forbannet!
10 Skal jeg nemlig nå adlyde mennesker eller Gud? Eller forsøker jeg å
tekkes mennesker? For hvis jeg nemlig skulle tekkes mennesker, da var
jeg ikke Kristi tjener.
11 Men jeg gjør kjent for dere, brødre, at det evangelium som ble forkynt av
meg, ikke er fra noe menneske.
12 For jeg har nemlig ikke mottatt det, eller lært det, fra noe menneske,
men ved Jesu Kristi åpenbaring.
Legg merke til at han sa: "Selv om vi, (det betyr ikke bare ham selv, men
hvis noen mann, noen apostel, og forkynner, og femfoldig tjeneste, eller
noen Guds profet, hvis noen mann) eller en engel fra himmelen skulle
forkynne dere noe annet enn det som vi har forkynt dere, han være

forbannet! 9 Som vi har sagt før, så sier vi nå igjen: Hvis noen forkynner
dere noe annet enn det dere har mottatt, han være forbannet!
Så dette inkluderer ikke bare ham selv, men enhver mann som hevder å
forkynne Jesu Kristi evangelium, enhver mann, og Bibelen bryr seg ikke om
hvem det er. Det står: om noen mann, som også inkluderer
profetbudbærere. Så Paulus fikk det ikke fra en engel, nei, nei, nei, og han
fikk det heller ikke fra noen mennesker.
Så hvor fikk Paulus ordene fra? Jesus Kristus er den samme i går, i dag,
og for evig. Han fikk det fra Guds Ord, det er hvor han fikk det fra.
Og jeg kan vise dere at hver eneste linje av Skriften som du leser, må
stemme overens fra Genesis til Åpenbaringen, ellers har du på en eller
annen måte fått din forståelse forvrengt.
I Malakis 3:6 leser vi: 6 Jeg er Herren, Jeg forandrer meg ikke, og dere,
Jakobs barn, er ikke tilintetgjort.
Vel, hvis Han er Herren og forandrer seg ikke, da er han den samme i går, i
dag og for evig, ikke sant? Så det som Paulus sa, kommer rett fra Den
Hellige Skriften. Han la ikke noe til det, heller ikke tok han noe bort fra det,
han bare ga litt mer lys over hvem denne Herren er, han som ikke forandrer
seg, da han sa at han er Jesus Kristus, Han som er den samme og
forandrer seg ikke.
Ser dere det? Paulus tilføyde ikke noe i tillegg til hva Skriften sa, og William
Branham fortalte oss at han bare forkynte det som Paulus forkynte, og vi
vet at Paulus bare forkynte hva Skriften sa før ham. Så du kan spore dette
helt tilbake til 4. Mosebok hvis du vil, og før det til 1. Mosebok.
Så la oss gjøre det.
4 Mos 23:19 Gud er ikke et menneske så han skulle lyve, heller ikke et
menneskebarn så han skulle angre. Skulle han si noe og ikke gjøre det?
Skulle han tale og ikke sette det i verk?
Så hva betyr det? Det betyr at hvis han ikke forandrer seg, da er hans natur
slik at hans natur heller ikke kan forandre seg. Og derfor, hvis Gud sier at
han vil gjøre noe, da er han forpliktet til seg selv, til å sørge for at han gjør
det han sa han vil gjøre.
Legg merke til ordlyden: Skulle han si noe og ikke gjøre det? Eller:
Skulle han tale og ikke sette det i verk?
Og dette løftet går langt tilbake til Guds løfte med Abraham, da han lovet
Abraham tre ting. Den pakten som Gud hadde inngått mellom Abraham og
Ham selv, besto av tre separate deler: Først lovet Gud ham mange

etterkommere, som stjernene på himmelen, og et løfte om å velsigne ham
ved å gi ham et løftesland, og til slutt lovet Gud ham forløsning. Og Gud
overholdt hvert eneste av disse løftene, som viser at hva han sier, det er
han forpliktet til å gjøre, noe som gjør ham til den samme, og han forandrer
seg ikke.
La oss lese 4 Mos 23:19 igjen: Gud er ikke et menneske så han skulle
lyve, heller ikke et menneskebarn så han skulle angre.
Vi finner at apostelen Paulus også siterer dette i flere av sine brever.
Hebreerne 6:18 for at vi ved to uforanderlige ting, og det er umulig for
Gud å lyve, så kunne vi ha en sterk trøst, vi som har søkt tilflukt for å gripe
det håpet som er satt foran oss.
Titus 1:2 i håp om evig liv, som Gud, Han som ikke kan lyve, har lovet før
verdens begynnelse.
Så denne ene som ikke kan lyve, han forteller oss i 4 Mosebok 23:19 Gud
er ikke et menneske så han skulle lyve, heller ikke et menneskebarn så
han skulle angre. Skulle han si noe og ikke gjøre det? Skulle han tale
og ikke sette det i verk?
Så vi ser at det som Gud lover å gjøre, det er han forpliktet til å gjøre, og
han kan ikke forandre det han lovet, ellers ville han ikke være Gud.
64-0411 Åndelig Hukommelsestap 69 Se. Jeg kan ikke få Kristus til å
gjøre noen ting. Kristus trenger ikke å gjøre noe annet enn én ting. Han
må holde sitt Ord. Han må gjøre det for å være Kristus, være Gud. Han
må holde sitt ord.
65-0117 Et Paradoks 53 Et paradoks ble stadfestet, og det er da blitt
Evangeliets Sannhet; et Evangelium som hadde lovet dette, og her skjedde
det og stadfestet hva det var. La meg gi deg et stort edelt paradoks her,
bare et øyeblikk. I Johannes 14:12, Jesus sa,Han lovet at den troende
som trodde på ham, ville gjøre de samme gjerningene. Stemmer det?
Gud, Som gir en lov eller et løfte, må holde dette løftet for å være Gud.
Han må holder det. Så tenk, Gud... Hvorfor, Det er et paradoks i seg selv;
For Gud, han som gir et løfte og ikke kan bryte dette løftet. Og han gir dette
løftet om de tingene som han gjør for sitt folk, og skal fortsette å gjøre
videre gjennom tidsaldrene til han kom tilbake igjen. "Gå ut i all verden,
forkynn evangeliet for enhver skapning (enhver skapning, hele verden.);
den som tror og blir døpt, skal bli frelst, og den som ikke tror, skal bli
fordømt, og disse tegn skal følge dem som tror." Han må holde det ordet.
Og fordi han sa det, det gikk ut fra hans munn, da må det bli oppfylt.
Hele Skriften må bli oppfylt. Så det er et paradoks bare å høre Jesus,
Guds Sønn, komme med en slik uttalelse som det: De tingene som jeg gjør

skal også dere gjøre." Nå, Bibelen sa i Hebreerne 13:8: Han er den
samme i går, i dag, og for evig. Det er et paradoks, for det må bli gjort.
"Himmelen og jorden vil forgå, men ikke ett eneste ord som jeg noensinne
har sagt, vil noensinne feile," Han sa det. Det må bli gjort.
La oss gå tilbake til det som han sa i Malakias, og ikke bare lese igjen fra
vers 6, men også det han sier umiddelbart etter det, og se om vi ikke ser på
samme projeksjon av Gud som en uforanderlig Gud hele veien igjennom.
Malakias 3:6 Jeg, Herren, har ikke forandret meg, og dere, Jakobs barn,
er ikke tilintetgjort.
7 Helt fra deres fedres dager har dere veket av fra mine lover (mine
befalinger, mine ord) og ikke holdt dem.
Så han sier, Jeg har ikke forandret meg, Jeg gjør det jeg har lovet å
gjøre, (Men det er dere som ikke holder deres forpliktelser, og dere går
bort fra deres forpliktelser. Men så kommer Guds nåde ut, og han sier)
Vend om til meg, så vil jeg vende meg til dere, sier Herren,
hærskarenes Gud. Men dere sier: Hva skal vi vende om fra?
Og hvis dere fortsetter å lese, vil dere finne ut hva de hadde sluttet å gjøre,
og unnskyldningene for ikke å gjøre det som de hadde forpliktet seg til å
gjøre.
La oss nå gå tilbake til Hebreerne 13:7 og lese hva Paulus sier før og etter
vers 8, for å få en bedre forståelse av hva han sier i vers 8.
7 Husk på deres veiledere, de som har talt Guds ord til dere. Følg etter
deres tro (deres åpenbaring) og legg merke til utgangen (eller utfallet) av
deres ferd! (dette ordet ferd betyr deres oppførsel og hva de gjør. Med
andre ord: På deres frukter skal dere kjenne dem.) Derfor, hvis de virkelig
forkynner Guds Ord, og Jesus sa: "Mine Ord er ånd og de er sannhet", da
vil de ordene som er ånd og sannhet, produsere i disse som forkynner, den
samme natur fra livet til dette Ordet. Og det vil vise seg i deres oppførsel.
Og dette ordet, ferd, betyr deres oppførsel. Og han sier: Legg merke til
utgangen eller utfallet på deres oppførsel, og du vil se at... 8 Jesus Kristus
er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Og så sier Paulus: 9 La dere
ikke bli ledet omkring av de mange forskjellige og fremmede lærdommer.
For det er nødvendig at hjertet (forståelsen) blir grunnfestet i nåden, ikke
i lære om forskjellig slags mat, som ikke har gagnet dem som har vært
opptatt av slikt.
La oss da gå tilbake for å undersøke ordene broder Branham sa i avsnitt
344 De prøvde å gjemme Ham bak der; de gjorde det i årevis, men tiden
for løftet nærmet seg.

Så hvordan prøvde de å skjule ham? Ved å sette frem noe annet, som ikke
var ham. Som vi nevnte i forrige uke; ved å ofre til Gud sine læresetninger
og trosbekjennelser som de satte inn i sine egne religiøse seremonier til
Gud. Alt Gud ønsker, er at hans Ord blir gitt tilbake til ham, og at ingen ting
blir lagt til det, og ingenting blir tatt bort fra det.
Og så fortsatte broder Branham:"Gud reiste opp en Moses en gang, og han
satte barna fri fra de tingene. Og han er fortsatt... Han kan ikke bli
beseiret. "Himmel og jord vil forgå, men mitt ord skal ikke." Han er den
samme i går, i dag, og for evig. De sier: "Det kan ikke bli gjort." Men
det ble gjort. Da det var gjort, sa de: "Det er fra Djevelen." Men det
forandrer ikke Guds Ord det minste; Det forblir fortsatt Gud for den
troende, den Mektige Seierherren, den samme i går, i dag, og for evig;
av hans natur, ved hans ord, Hebreerne 13:8.
Så vi ser på Guds natur og hans Ord, fordi Han er Ordet.
Bibelen lærer oss:"Som en mann tenker i sitt hjerte, slik er han." Men
det står også, "og ut av hjertets overflod taler munnen."
Derfor, hva en mann tenker, det er hva han er. Og når han taler det ut, da
er det talte ordet et uttrykk for hvem den mannen er. Og det vil derfor være
nøyaktig hva han er. Hvis ikke er han en hykler.
Så vi kommer rett ned til tingenes natur. En mann tenker i sitt hjerte, og
hans natur uttrykker hva som er i hans hjerte. Og slik er alt hva han gjør,
bare en refleksjon av hva han er til å begynne med.
Jesus sa i Johannes 6:63 " Det er Ånden som gir liv. (det er ånden som
levendegjør) Kjødet gagner ingenting. Ordene som Jeg taler til dere, er
Ånd, og de er Liv. Og siden det er Ånden som levendegjør, sier han:
Ordene som jeg taler til dere, gjør ikke bare levende, men de gir liv, for de
er livet, Mitt liv. "for som en mann tenker i sitt hjerte, slik er han", det er
hva han er. Og siden det er hva han er, dermed: " ut av hjertets overflod
taler munnen."
Broder Branham sa fra 65-0822M Kristus Åpenbart i Sitt Eget Ord 66
Han sa: "Mine ord er Ånd og liv." Jesus sa det. Igjen: "Ordet er sæden
som en såmann sådde." Vi vet at det er sant. Det er Gud i Word-form,
og det kan bare bli tolket av Ham selv. Det menneskelige sinn er ikke i
stand til å tolke Guds sinn. Hvordan kan et lite begrenset sinn tolke det
uendelige Guds sinn, når vi ikke engang kan tolke hverandres sinn. Og
dere legger merke til at Han er den eneste som kan tolke det, og han
tolker det til hvem han vil.
Det sto ikke skrevet slik: "De dødelige som i tidligere tider mange ganger

og på mange måter.. Me slik: Gud, Han som i tidligere tider mange ganger
og på mange måter talte til fedrene i profetene." Skjønner?
62-1111E Hvorfor Jeg er Imot Organisert Religion 42 Så, la du merke til
at Jesus ikke svarte på spørsmålet hans, Han bare irettesatte ham for hans
blindhet. Mer enn en Profet, Han var Ordet og det skinnende Ordets Lys!
Han var Gud som skinte gjennom et redskap, som stadfestet at det var
Gud i Mannen. Han var Ordet. 1 Johannes, det 1. kapitlet … Johannes 1.
kapitlet, rettere sagt, sier: “I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos
Gud, og Ordet var Gud. Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss”. Og
her skinte Guds Ord gjennom denne lille, skrøpelige skikkelsen av en
Mann, og Det forblindet organisasjonen. Men Han kom for å få tak i
individer. Mer enn en Profet, Han var Ordet! Han er Livet. Ikke … Han
trengte ikke å lære dere om et Liv som skulle komme, Han var Livet
Selv! Han var Livet. Han var Lyset. Han var Livet. Han var Evig Liv, det
var i Ham, og Han alene er Giveren av Evig Liv. “Den som har Sønnen,
har Livet.” Så du har… du kan ikke bare ha Ordets lære om Ham, du er
nødt til å ha Ham.
La meg stoppe her et øyeblikk og forklare dette for dere. Han siterer 1.
Johannes kapittel 5 her, "Den som har Sønnen, har livet", så vi trenger å
lese det fra Guds Ord og vise dere nøyaktig hvordan dere har liv når dere
har Ham.
1 Johannes 5:12 Den som har Sønnen har livet, og den som ikke har
Guds Sønn, har ikke livet.
Vel, hvis de hadde utelatt det greske ordet og ikke oversatt det, ville
betydningen bli lest helt annerledes. Det greske ordet for "har", er ordet
"ekko", og det er det samme på engelsk, fransk, spansk, portugisisk, og
også på tysk. Men i noen språk er det stavet eco, mens i andre er det
stavet echo, eller på norsk er det ekko, men det er det samme ordet "ekko"
og det betyr det samme på alle språk. Det betyr å reflektere tilbake eller å
gi tilbake den samme lyden.
Så hvis vi nå leser det slik det faktisk ble talt av Johannes, han sa:
1 Johannes 5:12 Den som gir ekko av Sønnen, gir ekko av livet; og
den som ikke gir ekko av Guds Sønn, gir ikke ekko av livet.
Og hvorfor er det slik? Fordi Paulus forteller oss i 1 Korinterbrev 2: "Ingen
kan forstå det som er av Gud uten at Guds Ånd er i ham." Og siden
Guds Ånd er Guds Liv, da kan ingen forstå det som er av Gud, Guds Ord,
uten at han har Den Hellige Ånd.

Det er årsaken til at du kan få folk til å følge Guds Budskap i 30 eller 40 år,
og fortsatt har de ikke noen anelse om hva Guds budskap er, fordi hvordan
kan de forstå manifestasjonen av Ordet hvis de ikke kan forstå Selve
Ordet.
1 Korinterbrev 2:9 Men, som det er skrevet: Det øyet ikke har sett, og
det øret ikke har hørt, det som ikke kom opp i menneskets hjerte (tanker
eller forståelse), det som Gud har forberedt for dem som elsker Ham.
10 Men Gud har åpenbart det for oss ved Sin Ånd. For Ånden (Guds
Ånd) ransaker alle ting, ja, også Guds dybder.
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.
Nå, noen ganger blir Guds Ord sagt på en slik måte for å distrahere en
person som ikke er ment å skulle forstå det, slik som her når vi leser, Men
vi fikk ikke verdens ånd... Vel, jeg er ikke så interessert i å vite hva vi ikke
har fått, men heller hva vi har fått, det som tillater oss å forstå det som er
av Gud. Så hvis vi ville lese dette på en måte som legger vekt på hva vi
skal motta, og som gjør at vi kan forstå det som er fra Gud, da ville vi lese
det slik:
12 Men vi har mottatt, den Ånden som er av Gud; for at vi skal kunne
forstå det som rikelig er gitt til Oss av Gud, og ikke av verdens ånd. (fordi
det å ikke ha hans Ånd, ville holde oss uvitende om det som er gitt av
Gud.)
Paulus fortsetter, 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.
Igjen hvis vi skulle legge vekt på det vi taler og underviser, da ville vi lese
det slik.
13 Dette taler vi også om, i opplæring av Den Hellige Ånd, for det som
har med Ånden å gjøre, blir forenet åndelig, og ikke i opplæring av
menneskelig visdomsord.
Så spikrer han det fast i neste vers hvor han sier: 14 Men det naturlige
menneske (mennesket som ikke er født ovenfra) 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 blir bedømt åndelig. ( eller det blir bedømt (oppfattet,
anerkjent og forstått) fullt ut av Ånden).

15 Men den som er åndelig (den som er fylt av Ånden) bedømmer (samme
greske ord brukt for å skjelne) alle ting, men selv blir han ikke bedømt
(skjelnet) av noen.
Med andre ord: Fordi de ikke har den samme Guds Ånd inni seg som du
har, kan de ikke skjelne hvor du kommer fra, ikke noe mer enn de kan
forstå det som er av Gud.
16 For hvem har kjent (hvem har ginosko eller hvem har kjent gjennom
erfaring) Herrens sinn, så han kunne belære Ham? Men vi har Kristi sinn
(forståelse) .
Igjen ser vi i Johannes 3:36 Den som tror på Sønnen har (gir ekko av) evig
liv, og den som tror ikke Sønnen skal ikke se livet; men Guds vrede blir
over ham.
Branham sa i talen 62-0318 Det Talte Ord er den Originale Sæd 25 Der
er hvor krysningen kommer fra, kom ikke gjennom Adam. Skam dere som
ikke ser det. Skjønner? Det er ikke Adams feil. Han hadde ingenting med
det å gjøre. Hvis døden kommer gjennom Adam, da kommer den gjennom
Gud. Døden kommer gjennom en krysning. Døden kan ikke komme
gjennom Guds Ord. Døden kommer gjennom å krysse Ordet med
kirkesamfunn og trosbekjennelser. I stedet for Kristus, dogme i stedet
for Ordet. Det kommer ikke gjennom Ordet. Ordet er liv. Jesus sa: "Mine
ord er liv"og Ånden levendegjør Det Ord og gir det liv. Når du krysser
det, der er hvor døden kommer fra. Og hvis Adam, han er Guds ord,
hans talte ord, Hans originale Sæd (for han var den første, gjennom en
skapelse), så hans andre Adam var også gjennom skapelse, et talt
Ord. Følger dere meg? Adam ble Ikke forført, men hans brud ble forført.
Kristus i dag er ikke forført. Ordet forfører ikke. Det er bruden som
forfører gjennom Ordet. Ser dere det?
Skjønner dere, alt sammen går tilbake til Faderen som er livet, slik vi leser i
Johannes 5:26 For som Faderen har (gir ekko av) liv i seg selv; slik har
han også gitt til Sønnen å ha (gi ekko av) liv i seg selv;
Og det er slik han er den samme i går, i dag og for evig. Som broder
Branham sa:
Den samme i går, i dag, og for evig; gjennom hans natur, gjennom
hans ord, Hebreerne 13:8
Så det er Ordet som er livet, og livet blir uttrykt gjennom åndens natur, og
Åndens natur er derfor den du er, det er din sjel. Din Zoe.
64-0830E Spørsmål og Svar COD 35 Dette er en døende ånd i en døende
kropp; men nå, du kan ikke være i to kropper på en gang, men det kan

være to naturer i deg på en gang. Nå, naturen til Herrens Ånd... Når du
blir født på ny, blir du ikke født fysisk, slik som babyen ble. Men det som
har skjedd, er at den åndelige fødselen har kommet til deg. Og mens
denne ån lige fødselen vokser inn i ditt hjerte, av Gud, er det et
fysisk eller et celestialt legeme som vokser for å motta denne ånden.
Og når livet forlater denne kroppen, går det til den kroppen. Akkurat
som når kroppen presenteres for jorden, da kommer ånden inn, og når
ånden går ut av den kroppen, er det en annen kropp som venter. "For
vi vet at etter at dette jordiske tabernaklet er oppløst, har vi allerede et som
venter." Ser dere? Det er det hele, folkets åndelige legeme.
Og fra 64-0308 Tegnet 15 Nå, sjelen er åndens natur, selvfølgelig.
63-0114 Trompet Gir En Usikker Lyd 63-0114 P:50 Men når det gjelder
Jesu Kristi menighet, er det bare én vei. Det er fødsel: en fødsel. Det er
akkurat som en person, som jeg har sagt mange ganger, som en svarttrost
som sitter på en gren, prøver å sette påfuglfjær inn i sine vinger, og sier:
"Du skjønner, jeg er en struttende påfugl." Skjønner? Han stakk de fjærene
inn i seg selv. Hvis han var ekte påfugl, ville hans natur sette frem den
slags fjær. Hvis den levende Guds menighet er den levende Guds
menighet, vil den sette frem Ord til Den levende Gud. Du trenger ikke å
sette inn påfuglfjær noen steder. Og hver eneste fjær der inne vil bli forenet
sammen til en påfugl. Du kan tro det. Og enhver fjær som er forenet
sammen inn i Guds menighet vil være Guds Ord, Han vil aldri injisere noe
annet enn Ordet. Amen. Fordi Åndens natur vil bare legge ut Ordet.
Amen. Jeg begynner å føle meg religiøs. Ja visst.
61-0117 Messias 18 Nå, hvis for eksempel en mann blir frelst, da er han
omtrent slik som ... det Lyset som kommer inn i ham, er omtrent som
denne lille hvite knappen på skjorten min. Det er når Gud kommer inn i
den indre delen av en mann. I den indre delen av en mann eller... En mann
er laget slik som et tabernakel: først de ytre korridorene, deretter et
hellig sted, og så det aller helligste; Shekinah herligheten på innsiden,
tildekningen. Nå, portene på utsiden av en mann er hans fem sanser, som
går inn i kroppen hans. På innsiden, som er hans sjel, eller... Sjelen er
åndens natur som er på innsiden av hans hjerte; det utgjør hans sjel,
noe som lager atmosfæren rundt ham. Han har også fem innganger. Så
på innsiden har han bare en port, en inngang til å gå inn i Shekinah
herligheten, hvor Gud kan gå inn i ham og ta over i kontrolltårnet. Og den
måten det skjer på, er gjennom din egen vilje. Om du vil eller ikke, det er
opp til deg. Men det er den eneste veien som er åpen for mannen, hvor
Gud kan komme inn i hans hjerte, det er ved hans egen vilje. Det setter
ham rett tilbake slik som Adam og Eva, på en fri moralsk handlefrihet igjen.
Du kan velge rett eller galt, den veien du ønsker.

61-0108 Åpenbaringen kapittel 4 pt 3, trone, barmhjertighet 96 Hvordan
blir denne kroppen kontrollert? Følg nøye med nå, og bare ha blyantene
klare. Her er porten på denne siden som går inn i kroppen: en, to, tre, fire,
fem. Har dere tegnet det? Nå, den første porten her borte, er se, lukte,
høre, smake, og berøre eller føle (en av de to, spiller ingen rolle). Det er
sansene i kroppen. Stemmer det? Hvor mange vet det? Seks sanser styrer
kroppen. Vi har en sjel, etter at du kommer gjennom dette. Sansene er på
utsiden; det er det ytre systemet. Her inne er det en, to, tre, fire, fem,
fem attributter i sjelen. Vil du skrive dem ned? Den første er fantasi,
fantasi. Den andre er samvittighet. Og den tredje er minne. Og den
fjerde er resonering. Og den femte er hengivenhet. Fikk dere alle
sammen? Hvis dere ikke fikk det, bare gi meg beskjed nå. Fikk dere alle
skrevet ned? Se, smake, føle, lukte og høre: kroppen, det er det
inngangene inn til kroppen. Sjelen er fantasi, samvittighet, minne,
resonering og hengivenhet, det er sansene eller egenskapene, eller slik
som sansene i sjelen. Og sjelen er åndens natur som er på innsiden, for
sjelen setter bare ut en atmosfære av hva som er på innsiden av deg. Den
tar plassen for en helliggjørelse, sjelen gjør det, sitter i den samme
kategorien der. Greit, nå, alle fikk skrevet det ned? Ja vel.
61-0101 Åpenbaringen kapittel 4 pt 2 24 eldste 104 Nå vel, på dette
systemet av kropp, sjel ... Nå, hvis dere får ordet "sjel" og slår det opp, da
vil det fortelle dere i Bibelordboken eller Webster, i begge to, at det er
"åndens natur." Her er en mann, la oss si, her er John Doe. Greit, John
Doe, og her er Sam Doe. greit. John Doe er en mann, har en kropp, han er
en bror til Sam Doe. John en ånd, sjel, kropp;og Sam Doe er det
samme, kropp, sjel, ånd. Ser dere? Det er, kropp, sjel, ånd. Nå, denne
mannen er ond, slem, jukser, stjeler, lyver, begår utroskap og enhver ond
ting som han kan gjøre. Mens denne mannen er full av kjærlighet, fred og
glede. Begge har sjel, kropp og ånd. Vel, hva er forskjellen? Denne
mannen kan gå tilbake og si: "Jeg husker mamma. Jeg husker ting vi
gjorde da vi var gutter"; begge kan det. Begge fikk ånder; begge fikk
sjeler; de begge fikk kropper. Men naturen til denne mannens ånd er
ond; naturen til denne mannens ånd er god. Skjønner? Så åndens
natur er menneskets sjel. Ser dere? Så nå prøver Gud å komme inn, i
hva da? Menneskets ånd og hjerte. Hvor ligger ånden? Den er i hjertet.
59-0415E Trofaste Abraham 25 Men Abrahams barn hadde løftet. Se nå,
Abraham var bare en vanlig mann, kanskje kommet ut av en familie som
drev med avgudsdyrkelse. Fordi de kom ned fra Babylon, Shinars land hvor
de tilba alle slags forskjellige ting og røtter og så videre, og hadde alle
slags "ismer." Disse åndene fra der tilbake i 1. Mosebok lever fortsatt i
dag. Det er det som utgjør disse kultene og så videre. Hvis dere vil gå
tilbake til 1. Mosebok, hvis noen av dere noen gang leser Hislops "Two
Babylons", eller noen av de gamle historieforfatterne, da vil dere se

naturen fra mange av disse kultene som er i landet i dag. Deres natur
stammer fra helt tilbake i begynnelsen, i 1. Mosebok. Og Guds natur
beveger seg fortsatt videre i dag, akkurat som de falske tingene og de
rette tingene; legg merke til naturen av det. Nå, hvis du er av den
naturen til Guds Ånd som var på Abraham, da tror du Guds løfter. Og
hvis du ikke har den Ånden inni deg, da vil du sette spørsmåltegn ved
Gud.
Men Abraham betraktet ikke engang på sin egen kropp, som nå var død,
og heller ikke Sarahs døde livmor. Han tvilte ikke på Guds løfte gjennom
vantro, men var sterk, og ga Gud ære. Nå, når... Og hvis dere er
Abrahams ætt, da tenker dere på samme måte. Den samme type
natur, du er din Fars natur.
Og det er hva Jesus sa i Johannes 8:38 Jeg taler det som jeg har sett
(opplevd) hos min Far, og dere gjør det dere har sett (opplevd) hos deres
far. 39 De svarte og sa til ham: Abraham er vår far. Jesus sier til dem: Hvis
dere var Abrahams barn, ville dere gjøre Abrahams gjerninger.
Dere skjønner, der har dere det, den samme tingen som William Branham
sa: Og hvis dere er Abrahams ætt, da tenker dere på samme måte.
Den samme type natur, du er din Fars natur. Og Jesus sa: Hvis dere
var Abrahams barn, ville dere gjøre Abrahams gjerninger.
40 Men nå forsøker dere å drepe Meg, et Menneske som har fortalt dere
sannheten som Jeg har hørt fra Gud. Abraham gjorde ikke slikt.
Legg merke til at Jesus går tilbake til egenskapen til deres natur, som er
deres liv, som er deres sjel-liv. Dere vet at "På deres frukter skal dere
kjenne dem."
Noen ganger vil folk si: "Åh ja, den personen er veldig religiøs". Som om
det betyr noe som helst for Gud. Husk, da vi forkynte serien om Tvillinger,
for en god stund tilbake, og vi viste dere egenskapene til begge Tvillingene,
begge født av samme kvinne, av den samme vekkelsen, men begge er
religiøse, begge tilber, begge synger fra den samme sangboken, begge er
fundamentale, gir offer til Gud. Begge satt på de samme benkene. Men den
ene har Guds natur og den andre har satans natur. Som broder Branham
sa:"Enhver vekkelse produserer tvillinger."
Og Jesus sa til dem: 41 Dere gjør deres fars gjerninger. Da sa de til ham:
Vi er ikke født ut av hor; (de sa, vi er ikke slangens sæd.) Vi har én Far,
Gud. 42 Jesus sa til dem: Hvis Gud var deres Far, ville dere elske meg
(Legg merke til at han taler her om egenskaper av deres natur) for jeg er
utgått fra Gud og kommet hit. Jeg er heller ikke kommet av Meg Selv, men
Han sendte Meg. 43 Hvorfor forstår dere ikke (ginosko, å vite gjennom
erfaring) min tale? Fordi dere ikke er i stand til å høre (dere kan ikke

forstå) Mitt ord. (Hvorfor kunne de ikke forstå hans tale? På grunn av
deres natur, det hindret dem i å gjøre det, og så sier han hvem de er ...) 44
Dere er av deres far, djevelen,og dere vil følge deres fars lyster.
(hvorfor? Fordi dere har deres fars liv og hans natur) Han var en morder
fra begynnelsen, (en egenskap av hans natur) og står ikke i sannheten,
(en annen egenskap av hans natur) for det er ingen sannhet i ham. (en
annen egenskap av hans natur)Når han taler en løgn, taler han ut fra sitt
eget, for han er en løgner og løgnens far. (flere egenskaper som
erklærer hans natur) 45 Og fordi jeg forteller dere sannheten, tror dere
Meg ikke. (enda flere egenskaper av hans liv, hans natur) 46 Hvem av
dere kan overbevise meg om synd? Og hvis jeg sier sannheten, hvorfor
tror dere ikke på meg? 47 Den som er av Gud, hører Guds ord. Derfor
hører dere ikke, fordi dere ikke er av Gud. (så Jesus legger her ut veldig
tydelig egenskapene til Guds sæd versus slangens sæd. Guds sæd tror
Hans Ord, slangens sæd gjør det ikke)
Tørst Etter Liv 58-0611 P:15 Har dere noen gang lest slike ord? "Hvor
min sjel lengter etter deg i et uttørket land, hvor det ikke er vann."
Dette er en veldig uvanlig tekst, men Gud er uvanlig; Gud gjør uvanlige
ting ,og han arbeider på mystiske måter for å utføre Sine underverk.
Og vi lever på en uvanlig dag og i en uvanlig tid, men vi tjener den Gud
som har vært i alle tider. Og da jeg tenkte på dette... Dere vet, min sjel
tørster etter Deg... Hvis din sjel er hva som leder deg, er det den som
gjør deg til den du er. En forvandling er ... En sjel er åndens natur. Og
når en mann blir forvandlet, da får han ikke en annen ånd. Han får en
ånd som er forandret, en forvandling betyr å endre sin tenkning,
endre sin levemåte og så videre. Så min sjel tørster etter deg.
57-0804A Det Store Oppdraget 25 Når du er syk i din fysiske kropp, frem
til denne kroppen er forløst, er den gjenstand for nye sykdommer.
Nøyaktig riktig. Men den må dø. Den må gå til grunne. Og slik måtte
også sjelen dø, gå til grunne, dine tanker. Sjelen er åndens natur. Og
disse tankene og så videre, i deg, måtte dø, før det nye mennesket
kunne bli født inn i deg og gjøre deg til en ny skapning i Kristus.
54-1003M Ordet blir kjød, og India-tur 83 Vi er et trefoldig vesen: sjel,
kropp, ånd. Vi vet hva dette kjødet er. Vi innser at det er her. Vi vet hva
ånden er; den styrer kjødet. Men hva er sjelen? Sjelen er åndens natur
54-0216 Jairus og Guddommelig Helbredelse 23. Mange ganger
dømmer vi folk etter deres handlinger, og noen ganger dømmer vi ikke
hjertet. Jeg har ofte tenkt at bak her er en manns ånd, den neste er hans
sjel, den neste er hans sinn, og så hans kjød. Ja vel. Satan frister ikke ned
inni her, han frister her ute i kjødet. For eksempel: Du går nedover gaten
en morgen, du går bortover og synger kristne sanger, og noen sier: "Du

vet at hun eller han, de er bare en hykler (taler til deg.); Det er ingenting der
..." Det første er at kjødet ditt plukker det opp i øret, og det foreslår for ditt
sinn: " Ta et oppgjør med ham." Når det kommer tilbake hit, sier han, dette
tilbake her sier: Hevnen er min, sier Herren. Jeg vil betale tilbake. Ser du?
Det er det. Så Satan frister oss her ute. Ser dere? Han kommer ikke ned i
sjelen, for den er udødelig. Skjønner? Det er kjødet han frister. En ung
mann går nedover gaten, en ung kristen gutt, og en ung dame kommer
umoralsk kledd. Øyet plukker det opp; kjødet foreslår noe ondt for
sinnet. Så når det kommer til sinnet, og det går til sjelen, og hvis naturen
der er god ... Menneskets sjel er naturen til ånden, selvfølgelig. Og så,
når sjelen kommer dit, og Ånden sier,"Den som ser på en kvinne for å
begjære henne, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte." Den unge
mannen snur hodet en annen vei og går bort. Skjønner? Det er her
nede hvor det ligger, ikke her ute. Det må være nede i hjertet ditt, hvor
det må komme fra , hvor Gud bor.
53-0403 Syndens Grusomhet 20 Han skapte ham ut av jordens støv, nå,
ikke i sitt eget bilde. Han hadde allerede skapt mannen. Deretter pustet
han livets ånd inn i ham, og han ble en levende sjel. Så menneskets
sjel er åndens natur. Når du blir gjenfødt, får du ikke en ny ånd. Du får
en ny natur til den ånden. Det er den samme ånden, men med en ny
natur. Du kan ta to menn, la dem stå sammen, begge ser like ut; og en av
dem er en synder, og en av dem er en kristen. En mann sier: "Jeg har en
ånd akkurat slik som du har. " Ser dere? Men en av dem er forskjellig,
hans sjel, hans natur er annerledes. Han er blitt forandret.
La oss be

