Avdekking av Gud no 184
Ditt hjem og Guds hus del 1
29. november, 2020
Brian Kocourek, Pastor
I forrige uke talte vi fra avsnitt 343 og tok den første delen av det broder
Branham sa her og talte med dere søstre der han sa:
64-0614M Avdekking av Gud 343 Riv i stykker de forhengene som
skjuler Ham for deg! Riv i stykker forhengene av stolthet, dere kvinner.
Dere er Kongsdøtre; oppfør dere som det, lev som det. Riv i stykker
hvert eneste forheng..
Denne formiddagen ønsker jeg å ta resten av dette avsnittet, og gi det til
dere brødre, og se på hva han sier til dere.
343 Uansett hva Ph.D. og LL.D. sier. Hvis det er i motsetning til Bibelen,
så riv i stykker det forhenget! For, vi har gått igjennom det revne
forheng. Vi er på den andre siden nå, på den andre siden. Og du vil se,
hvis du bare vil gjøre det, bryte de gamle tradisjonene og slikt, og
komme til Ham, da vil du se Ham stå der, den Mektige Seierherren,
Løftesordet for denne tidsalderen, manifestert. Du vil se den Mektige
Gud avdekket, se Ham rett iblant oss her, avdekket, den Mektige Gud,
ubeseiret av tradisjoner.
Så du har gamle tradisjoner også som hindrer deg fra å se ham. Og husk,
ifølge 2 Korinterbrev 3:15-18 skal vi være i stand til å se ham når vi ser i
speilet av hans Ord.
2 Korinterbrev 3:15 Men helt til denne dag ligger det en tildekning over
deres hjerte når Moses blir opplest. 16 Men når det (hjertet) skal vende
seg til Herren, blir dekket tatt bort. 17 Men Herren er denne Ånd, og hvor
Herrens Ånd er, er det frihet. 18 Men alle vi som med utildekket ansikt
(ingen tradisjoner, ingen trosbekjennelser) ser Herrens herlighet som i et
speil (Speiler oss i Ordet, og vi ser Herrens herlighet, Herrens doxa, hans
meninger, hans verdier og hans bedømmelser, vi) blir forvandlet inn i det
samme bildet (det som vi ser i Hans Ord, og vi blir er forvandlet) fra
herlighet til herlighet, (fra doxa til doxa, fra dine meninger til hans
meninger, fra dine verdier til hans verdier, fra dine bedømmelser til hans
bedømmelser) slik som av Herrens Ånd.
Så noe skjer med deg når du er fokusert på hans doxa, hans tankegang i
Hans Ord. Du blir forvandlet, og den endringen skaper en atmosfære inni
deg som sprer seg rundt omkring deg. Og så, din rolle som mannen i
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huset, lederen av huset skal bringe den nye atmosfæren inn i ditt hjem for
en frelse av din familie.
Husk rådet somPaulus ga til den filippinske fangevokteren. Han sa:"Tro på
Herren Jesus Kristus, og du og ditt hus skal bli frelst."
Broder Branham forklarer dette i sin tale 61-0429B En av de Slemmeste
Mennene i Byen 26 La meg si dette. Da romeren ble omvendt, Paulus...
Den filippinske fangevokteren, nede i Filippi, han sa: "Hva kan jeg gjøre
for å bli frelst?" De fleste av oss ville fortelle ham hva han ikke skal gjøre:
slutte å drikke, slutte å stjele, slutte å lyve, slutte å røyke. Men det var ikke
hans spørsmål. "Hva må jeg gjøre? Paulus sa: "Tro på Herren Jesus
Kristus, og du og ditt hus skal bli frelst." Sier du: "Når en mann blir frelst,
frelser det huset hans?" Nei.
Men hvis han har nok tro til selv å bli frelst, da har han nok tro for at også
huset hans vil bli frelst, den samme troen som frelste ham.
Så sier Broder Branham i sin tale 65-1128M Guds eneste tilveiebrakte
sted for tilbedelse 238 Vi lever i vårt hjem slik som Branhamfamilien lever.
Dere lever i deres hjem, Jonesfamilien, slik som Jonesfamilien lever.
239. Og i Guds Hus lever vi ved Guds Ord, og ethvert Ord som går ut
av Guds munn; og alt annet er bedrageri, vil vi ikke høre på det.
Skjønner?
Derfor i morges vil jeg gjerne ta en kort dedikasjonsmelding til våre brødre.
Og for å begynne, la oss fokusere på det vår profet lærte oss her.
Legg merke til, broder Branham sa: "Vi lever i vårt hjem slik som
Branhamfamilien lever. Og i Guds Hus lever vi ved Guds Ord."
Nå, han sier ikke at disse to stedene skal være forskjellige. Nei, ikke i det
hele tatt. Han sier at den samme atmosfæren vi lever under når vi drar til
Guds hjem, er den samme atmosfæren vi skulle overføre til vårt eget hjem.
Jeg lyttet til et videoopptak av broder Billy Paul Branham da han ble stilt
spørsmål av tenåringer som var blir oppdratt i dette Budskapet. Og det
viktige temaet i hans vitnesbyrd var den måten som hans far, broder
Branham, veiledet sitt hjem, på samme måte som han gjorde fra
talerstolen. Han holdt frem banneret av Guds kjærlighet, nåde og
ærbødighet i deres hjem, og til enhver tid holdt det over sin familie.
Han viste bokstavelig talt frem Tegnet til sitt hjem.
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Vi vet at broder Branham trodde på å skape en atmosfære rundt oss,
uansett hvor vi går. Og han var absolutt et levende eksempel på
kjærlighet, ærbødighet og respekt. Det er noe vi alle trenger mer av i
våre liv.
Jeg tror at vi i dag igjen trenger å ta opp dette spørsmålet om vårt hjem og
Guds hus, fordi jeg tror det er der vi mislykkes idag. Vi skulle være så
oppmerksomme på Guds nærvær at vi ville finne det svært vanskelig å
gjøre ting i vårt eget hjem, vel vitende om at Han er i vårt hjem og ser på alt
vi gjør og sier. Og siden Gud kjenner våre hjerters tanker, skulle vi vite at vi
ønsker å holde selv våre tanker tildekket av Hans Sønns blod. Og således
skulle vi kontrollere våre tanker, vel vitende om at våre tanker skaper den
atmosfæren som vi lever og uttrykker oss selv i.
Broder Branham krevde til og med at hans far aldri skulle komme hjem til
ham hvis han hadde drukket. Han ønsket å opprettholde en viss atmosfære
i sitt hjem.
Nå, i avsnitt 233 leser vi .... "Min handling, og stadfestelsen av Guds
Ord i mitt liv, viser om jeg er et Guds barn eller ikke. Nå, der er Guds
eneste sted. Ser dere det? Det eneste stedet som Gud vil motta ditt offer
(jeg bryr meg ikke hvor oppriktig du er), det er i Kristus. " Og i avsnitt 234 ...
Bibelen sa: Hver den som tror at Jesus Kristus er Guds Sønn, skal bli frelst.
235 Det står det, men husk at det er også skrevet: Intet menneske kan
kalle Jesus for Kristus, uten ved den Hellige Ånd. Ser dere? Du kan si "Han
er", men han er ikke det før den Hellige Ånd selv, Han som gir liv til
Ordet, beviser det ved å bekrefte at du er Guds sønn. Det er Skriften.
La oss nå gå til dette skriftstedet som broder Branham henviser til her, hvor
han siterte: Intet menneske kan kalle Jesus Kristus, uten ved den
Hellige Ånd.
Broder Branham forteller oss her at "bare fordi du sier at du tror det,
betyr egentlig ikke at du tror det." Og det er hva jeg prøver å fortelle
dere. Den eneste måten jeg kan se om du tror det er hvis ditt liv
manifesterer det som du hevder å tro.
Hvis Noah egentlig ikke trodde på Guds Budskap om regnet, da ville han
ikke ha bygget arken. Hvis Moses egentlig ikke trodde Guds Budskap om
en Utvandring, da ville han ikke ha forlatt Egypt sammen med alle disse
menneskene.
Og broder Branham forteller oss at Livet i Ordet må ta tak i våre liv, ellers
er vi ikke engang en del av Budskapet i denne tiden.
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Det er derfor jeg legger vekt på noe så enkelt som tiende og offergave.
Fordi når du vet å gjøre det rette, og du ikke gjør det, da er det synd for
deg, og det viser at du ikke engang er født på ny.
Og du må bli født på ny for å være en del av Bortrykkelsen og arve Guds
rike. Alle andre vil gå gjennom en trengselperiode.
Legg merke til igjen i 235, han sa: " Du kan si "Han er", men han er ikke
det før den Hellige Ånd selv, Han som gir liv til Ordet, beviser det ved
å bekrefte at du er Guds sønn.
1 Johannes 5:1 Hver den som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud.
Og hver den som elsker Faderen, elsker også den som er født av Ham.
2 På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og
holder Hans bud.
3 For dette er Guds kjærlighet, at vi holder Hans bud. Og Hans bud er
ikke tunge å bære.
4 For alle som er født av Gud, seirer over verden. Og dette er den seier
som har seiret over verden, vår tro (vår åpenbaring).
5 Hvem er den som seirer over verden, om ikke den som tror at Jesus er
Guds Sønn?
Denne formiddagen ser vi på denne uttalelsen av broder Branham: 239. Vi
lever i vårt hjem slik som Branhamfamilien lever. Dere lever i deres hjem,
Jonesfamilien, slik som Jonesfamilien lever.
239. Og i Guds Hus lever vi ved Guds Ord, og ethvert Ord som går ut
av Guds munn.
Vel, broder Branham var en person med milde manerer. Han prøvde å leve
i fred med alle mennesker. Han var ikke høylytt, og han var heller ikke en
frimodig person, men han var ydmyk og stille. En dag tok broder Branham
med seg Billy Paul og hans kone og to barn til en restaurant. Og mens de
satt der og spiste, kom det inn to røffe menn. De gikk opp til disken og satte
seg på på hver sin stol. En av dem begynte å pøse ut med skitten tale fra
sin munn. Billy sa:"Jeg kunne se at pappa bli urolig, og før jeg visste av det,
reiste han seg fra bordet og dro over mot disse mennene. Billy Paul husker
at han tenkte:"Åh nei, nå var i trøbbel." Broder Branham gikk bort til de to
mennene som spiste og hadde skitten tale, og han sa:"Mine herrer, jeg er
en forkynner av Evangeliet, og jeg er der borte ved det bordet og
spiser sammen med gutten min og hans familie. "
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Han sa:"Nå du har like mye rett til å spise her som jeg har, og jeg har
like mye rett til å spise her som du har. Men kan jeg stille deg et
spørsmål? " Og mannen sa "Ja visst". Han sa: "Skal du putte mat inn i
den samme munnen som all denne skitten strømmer ut fra?
Akkurat da tenkte Billy Paul for seg selv:"Åh nei, nå har du gjort det, jeg
kommer til å bli drept!" Broder Branham fortsatte: "Jeg tror ikke på en slik
tale som det du har. Jeg forkynner ikke slikt, og jeg praktiserer heller
ikke slikt. Min sønns familie er ikke vant til å høre en slik tale, og jeg
ønsker ikke at de skal høre det."
Så snudde han seg og kom tilbake til sin stol. Mannen brukte ikke et stygt
ord mer den kvelden.
Broder Branham sa i talen 63-0630E Er Ditt Liv Evangeliet Verdig 151
Og visste du, at du er selv en liten skaper? Visste du det? Ja visst. Du
har møtt mennesker som du ganske enkelt elsker å være i nærheten av.
Du vet ikke hvorfor. Bare en slik elskverdig type person. Har du opplevd
det? [Forsamlingen sier: “Amen.” - Red.] Like så vennlig der, du liker å
være i nærheten av dem. Det er…De skaper den atmosfæren ved livet de
lever, måten de snakker på, samtalene deres. Så, har du opplevd de som,
hver gang, du - du unngår dem. Hele tiden ønsker de å snakke om noe
ondt og snakke om en eller annen. Sier: “Åh, du store! Der kommer de. De
kommer til å kritisere noen der. Han er her inne nå, han kommer til å
snakke om denne mannen. Alt de vil gjøre er å fortelle skitne vitser, eller
noe om kvinner, eller noe i den duren.” Du bare misliker sterkt å være i
nærheten av dem. Skjønner? De skaper. Tilsynelatende, pene, hyggelige
mennesker, men de skaper den atmosfæren. Og tingene du tenker på,
tingene du gjør, handlingene, tingene du snakker om, skaper en
atmosfære.
5 Mosebok 6:4 Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én.
5 Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel
og av all din makt.
6 Disse ord som jeg byder deg i dag, skal du gjemme i ditt hjerte.
Legg merke til at det aller første, før du selv kan forsøke å bruke tegnet for
familien din, må du bruke det i ditt eget liv. Nå, la oss lese videre ...
7 Og du skal innprente dem i dine barn. Du skal tale om dem når du sitter
i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg, og når du står opp.
NIV oversettelsen sier: "prege dem på barna dine".
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Og Amplified Bibelen sier: "Du skal stimulere og gjøre dem skarpe, for å
få dem til å trenge inn, og undervise og fremme dem flittig til dine barns
sinn og hjerter, og skal tale om dem når du sitter i huset ditt, når du går
langs veien, når du legger deg ned og når du reiser deg opp."
8 Du skal binde dem som et tegn på din hånd, de skal være som en
minneseddel på din panne.
9 Du skal skrive dem på dørstolpene i ditt hus og på dine porter.
Med andre ord da som en del av å bruke tegnet, da ønsker du å ha så
mange minnesmerker i og rundt hjemmet ditt, for å alltid sørge for at
fokuset ditt er på én ting. Og det er hva din jordiske reise her handler om.
Det er derfor vi satte opp bilder av Hoffmans hode av Kristus, og Kristus i
Gethsemane og mange andre slike bilder, for å hjelpe oss å huske hva vår
livsreise handler om. Selv William Branham hengte opp et kors i bilen sin,
ned fra speilet, for alltid å minne ham om Jesus offer som Han gjorde for
våre synder.
Malakias 3:16 Da talte de med hverandre, de som frykter Herren. Og
Herren lyttet og hørte det. For hans åsyn ble det skrevet en minnebok
for dem som frykter Herren og høyakter hans navn.
17 De skal være mine, sier Herren, hærskarenes Gud, min eiendom, den
dag jeg gjør mitt verk. Og jeg vil være mild mot dem, likesom en mann er
mild mot sin sønn som tjener ham.
18 Da skal dere igjen se forskjell mellom den rettferdige og den ugudelige,
mellom den som tjener Gud og den som ikke tjener ham.
NIV 17 "Den dagen da jeg handler," sier HERREN den Allmektige, "vil de
være min verdifulle eiendom. Jeg vil spare dem, slik som en far har
medfølelse og sparer sin sønn som tjener ham. (han taler om sønnekår
her) 18 Og du vil igjen se skillet mellom de rettferdige og de ugudelige,
mellom dem som tjener Gud og dem som ikke gjør det.
Malakias 4:1 For se, dagen kommer! Den brenner som en ovn. Da skal
alle overmodige og hver den som gjør ondt, være som halm, og dagen som
kommer skal sette dem i brann, sier Herren, hærskarenes Gud, så den ikke
levner dem rot eller gren.
2 Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med
legedom under sine vinger. Og dere skal gå ut og springe som kalver når
de slipper ut fra fjøset.
3 Da skal dere tråkke ned de ugudelige. De skal være som aske under
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fotsålene deres på den dag jeg skaper, sier Herren, hærskarenes Gud.
4 Kom i hu Mose lov, min tjeners lov, den jeg gav ham på Horeb for hele
Israel, både lover og bud!
5 Se, jeg sender dere Elias, profeten, før Herrens dag kommer, den store
og forferdelige.
6 Han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres
fedre, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann.
Så Malaki 4 er en tid med barnetrening, få bruden til å oppføre seg som en
dame og komme inn under lederskapet til hennes ektefelle, Herren Jesus
Kristus.
Og vi ser det samme blir talt til oss av apostelen Paulus i
Efeserne 4:21 så sant dere virkelig har hørt Ham, og er blitt opplært i
Ham, i samsvar med sannheten i Jesus,
22 at dere avlegger det som tilhører deres tidligere framferd (den
tidligere levemåten), det gamle menneske, det som er blitt forurenset ved
de forførende lystene.
23 Og bli fornyet i deres sinns ånd,
24 Og bli ikledd det nye menneske, det som er skapt etter Gud, ved
sannhetens rettferdighet og hellighet.
25 Legg derfor bort løgnen og hver av dere skal tale sannhet med sin
neste, for vi er hverandres lemmer.
26 Blir dere vrede, så synd ikke! La ikke solen gå ned over deres vrede,
(det er ok å være sint, men ikke vantro mens du er i sinne, og faktisk sier
han) la ikke solen gå ned på din vrede:
Med andre ord: det er ok å bruke sinne for å få til et riktig resultat, et
resultat som er rettferdig, men ikke å strekke ut det sinne, og la derfor ikke
solen gå ned over ditt sinne, fordi da er det ikke lenger sinne, men det er
blitt vrede.)
Så legger han til: 27 og gi heller ikke djevelen rom! Hvorfor skulle han si at
sinne er ok, og deretter advarer han oss om ikke å holde fast på det så
lenge at hele dagen er brukt, og solen går ned, og du holder fortsatt fast på
det? Fordi det ville være å gi rom for djevelen. Det ville være å gi djevelen
seier over ditt sinne, og det tillater ham å bruke det mot deg.
28 Den som stjal, skal ikke stjele mer, men heller arbeide og gjøre det gode
med hendene sine, for at han kan ha noe å gi til dem som trenger hjelp.
29 La ikke et eneste råttent (eller verdiløst) ord komme ut fra deres munn,
men bare ord som er gode til nødvendig oppbyggelse, for at ordene kan gi
nåde til dem som hører på.
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Med andre ord: "kontroller din tunge". og eventuelle ord som ikke tjener til
nåde for den som hører, bare la den gå, og tale det ikke.
30 Og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, i Ham ble dere beseglet, til
forløsningens dag.
Så hvordan kommer vi til det punktet hvor vi ikke gjør Den Hellige Ånd
sorgfull? Han forteller det til oss i det neste verset.
31 La all bitterhet og raseriutbrudd og langvarig vrede og skrik og
bespottelse være langt fra dere, sammen med all ondskap.
Med andre ord: alle ord som er sårende, enten i sinne eller fra bitterhet, la
det bli satt bort fra deg. Med andre ord: skill deg av med sinne, skill deg av
med ondskap, skill deg av med bitterhet, i stedet for å skille deg fra kona.
Dere menn, vi har alle et valg, vi kan svare tilbake, sinne med sinne, vrede
med vrede og ondskap med ondskap, eller vi kan kvitte oss med sinne,
vrede, ondskap og bitterhet. Det er ditt valg. Hvis du ønsker å gå gjennom
dette livet med konstant vrede og bitterhet hele tiden. Det vil overta deg, og
du vil miste din familie og venner. Eller du kan i stedet velge å kvitte deg
med sinne, vrede, bitterhet og ondskap. Og Han overlater dette til oss.
Bare tenk på det. Du har kontroll over din egen skjebne. Så hva gjør vi i
stedet? Han forteller oss videre her...
32 Og vær gode mot hverandre, vær ømhjertet og tilgi hverandre, slik
som også Gud har tilgitt dere i Kristus.
Med andre ord, vær som Ham. Mens du var en sta gammel fyr, da tilga han
deg dine synder, og ga deg en ny fødsel. Så hvorfor ikke ta hans eksempel
og gjøre akkurat det motsatte av hva situasjonen sier at du skal gjøre.
Når kona er sint, vær øm. Når hun er vanskelig, vær vennlig. Gjør akkurat
det motsatte, og det vil kjøle ned situasjonen. Og dette er ikke en enkel ting
å gjøre, fordi det krever en død til seg selv for å kunne gjøre det.
Og så forteller apostelen Paulus i Efeserne 5:1 Vær derfor Guds
etterfølgere, som Hans kjære barn.
2 Og vandre i kjærlighet, slik også Kristus (på samme måte som
Kristus) elsket oss og gav Seg Selv for oss, en offergave og et offer for
Gud, som en velbehagelig duft.
3 Men hor og all slags urenhet eller grådighet skal ikke en gang nevnes
blant dere, slik det sømmer seg for de hellige,
4 heller ikke skammelig snakk, tåpelig snakk eller lettsindig spøk, som ikke
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sømmer seg, men heller takkebønn.
5 For dette vet dere, at enhver horkar, eller en som er uren, eller grådig han er jo en avgudsdyrker -, har ikke arvedel i Kristi og Guds kongerike.
6 La ingen forføre dere med tomme ord, for på grunn av disse ting
kommer Guds vrede over ulydighetens barn.
7 Bli derfor ikke delaktige med dem!
8 For dere var en gang mørke, men nå er dere lys i Herren. Vandre som
lysets barn,
9 for Åndens frukt er nemlig i all godhet, rettferdighet og sannhet,
10 og den utforsker hva som er velbehagelig for Herren.
11 Og ta ikke del i mørkets ufruktbare gjerninger, men avslør dem heller!
12 For selv bare å tale om det de gjør i det skjulte, er en skam.
13 Men alt som blir refset, blir åpenbart av lyset, alt det som er
åpenbart, er lys.
14 Derfor sier Han: «Våkn opp, du som sover, stå opp fra de døde, og
Kristus skal lyse for deg.»
15 Se derfor til at dere vandrer på en rett måte (vaktsom og diskret), ikke
som uvise, men som vise,
16 så dere kjøper den lagelige tid, for dagene er onde.
17 Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje!
18 Og bli ikke fulle av vin, for der er det en stilling av å være fortapt, men bli
fylt av Ånden,
19 til å tale til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige viser, til
å synge og spille i deres hjerter for Herren
20 og alltid takke Gud Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn
21 og underordner dere under hverandre i Guds frykt.
22 Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn, som under
Herren.
Med andre ord, hustruer, når dere underordner dere under deres menn,
gjør det da som mot Herren.
23 For ektemannen er hode for hustruen, slik også Kristus er hode for
menigheten. Og Han er Frelser for legemet.
24 Men slik som menigheten underordner seg Kristus, slik skal også
hustruene underordne seg under sine egne menn i alle ting.
Dere vet at noen kvinner vil underordne seg sine ektemenn i visse ting,
men ikke i andre ting, men Guds Ord sier dere skal underordne dere
under din ektemann i ALLE TING. Og glem nå aldri dette: "Hvis du tar ett
ord bort, da vil du måtte gå til den store trengselen."
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Nå, til dere ektemenn, Han sier: 25 Dere ektemenn, elsk deres hustruer,
slik som (på samme måte som) også Kristus elsket menigheten, (og
hvordan elsket Han menigheten? Han forteller oss det her) og gav Seg
Selv for den, Din plikt er å elske din kone. Det står ikke at du er nødt til å
like alt det som hun gjør eller ikke gjør, men din kjærlighet vil bli uttrykt ved
at du gir deg selv for henne, til det som er best for henne.
I Bibelen blir Kjærlighet alltid uttrykt gjennom å gi. Johannes 3:16 for så
høyt har Gud elsket verden at Han ga... ga hva? Det som Han holdt som
det kjæreste Han hadde, Sin egen Sønns liv. Hans eget Gud-Liv i Sin
Sønn, som ble gitt for vår skyld. Det viste Hans store kjærlighet til oss.
26 for at Han kunne hellige den, etter å ha renset den ved vannbadet i
ordet,
27 for at Han kunne føre menigheten fram for Seg Selv i ære, uten flekk
eller rynke eller noe slikt, men at den skulle være hellig og ulastelig.
28 På samme måte skylder ektemennene å elske sine egne hustruer
som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv.
29 For ingen har noen gang hatet sitt eget kjød, men han gir det mat og
har omsorg for det, slik Herren gjør med menigheten.
Så mannens rolle er å elske sin hustru, og gi sitt eget selv for henne, for å
helliggjøre og rense henne og forberede henne til Kristi lederskap.
30 For vi er lemmer på Hans legeme, av Hans kjød og av Hans bein.
31 Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin
hustru, og de to skal være ett kjød.
Ikke de fire, far, mor mann og hustru, men mannen skal forlate far og mor,
og bli forenet sammen med sin kone, og de to skal være ett kjød. Jeg har
sett så mange unge menn som var så nær knyttet til sine mødres forkle, at
de ødela sitt eget ekteskap fordi de ikke kunne forlate mor.
32 Dette er en stor hemmelighet, jeg taler her om Kristus og menigheten.
33 Men hver enkelt av dere skal elske sin egen hustru som seg selv,
og hustruen skal ha frykt for sin ektemann.
Hebreerne 12:12 Derfor, styrk de slappe hender og de matte knær,
13 og gjør stiene rette for føttene deres, slik at det halte ikke skal gå ut av
ledd, men heller bli legt.
14 Jag etter fred med alle mennesker, og etter hellighet; uten den skal
ingen se Herren.
15 Se til at ikke noen kommer bort fra Guds nåde, for at ikke noen
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bitterhetens rot skal vokse opp og gjøre skade, så mange blir smittet
av den
Bitterhet vil holde deg ute, så vær forsiktige, la aldri bitterhet styre livet ditt.
Jeg har sett ekteskap som var gode. Men så begynner kona å skvaldre
med noen som ikke behandlet sin mann med skikkelig respekt, og så, før
du vet ordet av det, begynner kona å gjøre det samme mot sin egen mann.
Det er galt, og det vil sette deg ut av Guds rike en dag. Så hva holder deg
inne i Kongeriket? Paulus sier, ...
Hebreerne 12:28 Derfor, siden vi får et kongerike som ikke kan rokkes,
så la oss ta vare på nåden. Ved den kan vi tjene Gud på en
velbehagelig måte, (hvordan?) med ærbødighet og gudsfrykt.
Br. Billy Pauls kone, Loise, satt noen ganger barnevakt for broder Branham
og Meda. Og en dag kom hun hjem til dem i blå jeans. Søster Meda tok
henne til side og sa:"Nå, Loise, jeg er sikker på at du ikke vil forstå hva jeg
prøver å fortelle deg akkurat nå, men vi har mange mennesker som
kommer for å besøke vårt hjem, og som ser til Bills tjeneste for veiledning
og hjelp. Nå tror ikke vi at våre menn og kvinner skal være kledd i shorts og
kvinner kledd i bukser og sånn som det. Vi tror på at våre kvinner kler seg
sømmelig. Og siden du og Billy Paul er sammen, hvis folk ser deg her iført
jeans og slikt, da vil de ikke forstå, og det kan føre til at noen tviler og stiller
spørsmål. Så jeg ber om at du ikke kommer rundt her kledd på den måten."
Og Billy sa: "Loise tok aldri mer på seg bukser."
1 Peter 2:9 Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig
folk, et eiendomsfolk, så dere skal forkynne (så dere kan manifestere)
Hans underfulle storverk, Han som kalte dere ut av mørket og inn i Sitt
underfulle lys.
10 Dere som før ikke var et folk, men som nå er Guds folk. Dere som ikke
hadde funnet barmhjertighet, men som nå har fått barmhjertighet.
11 Dere elskede, jeg formaner dere som fremmede og utlendinger til å
avstå fra de kjødelige lyster som fører krig mot sjelen.
12 La deres ferd (måten du oppfører deg på) blant hedningene være god,
for at de, når de baktaler dere som slike som gjør ondt, ut fra de gode
gjerningene de får se, kan prise Gud på besøkelsens dag.
13 Derfor skal dere underordne dere all menneskelig ordning for Herrens
skyld, enten det er under kongen som den øverste
14 eller under landets ledere (det er derfor vi holder sosial avstand og
bære disse verdiløse maskene, selv om vi vet at de ikke beskytter deg mot
noen ting, de kan beskytte andre fra ditt eget spytt, men de kan absolutt
ikke beskytte deg mot et virus som er så lite det kan lett pustes inn
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gjennom maskefilteret. Men vi underordner oss, vi gir etter), som er sendt
ut av ham til straff for dem som gjør ondt, men til ros for dem som gjør
godt.
15 For det er Guds vilje at dere, ved å gjøre det gode, skal bringe de
uforstandige menneskers uvitenhet til taushet,
16 som frie, men som likevel ikke bruker friheten til å dekke over
ondskapen, men bruker den som Guds tjenere.
17 Vis alle ære! Elsk brodersamfunnet! Frykt Gud! Vis kongen ære!
18 Dere tjenere, vær deres herrer underordnet med all frykt, ikke bare de
gode og milde, men også de strenge.
19 For dette er prisverdig, hvis noen på grunn av sin samvittighet overfor
Gud holder ut i smerte når en lider urettferdig.
(og i alle mine år som en kristen har jeg aldri sett noen eksemplifisere dette
slik som Steve Gray gjorde alle de 45 årene han jobbet for et selskap som
ga ham de verste jobbene i fabrikken, men han gjorde dem uten å klage.
Jeg spurte ham hvorfor, og han sa: "Jeg jobber ikke for dem, jeg gjør dette
som for Herren.")
Jeg vil gjerne si at jeg virkelig beundrer det i en mann. Han er en mann
som var en MP i hæren, så jeg er sikker på at han ble lært opp til å forsvare
seg. Og jeg har spilt mot ham på basketballbanen, og la meg si at han ikke
så lett lar seg dytte over ende. Men broder Steve er en av de mildeste
menn som jeg noensinne har kjent. Og jeg beundrer ham for det, og jeg
skulle ønske jeg kunne være mer på den måten. Og jeg har ofte lurt på det,
fordi han alltid har gått med disse Clark Kent-brillene. Så jeg har liksom
gjemt det bak i mitt sinn. Ikke supermann, men en Guds sønn.
La oss fortsette å lese, 20 For hvilken vinning er det om dere er tålmodige
når dere blir straffet fordi dere har syndet? Men når dere gjør godt og
likevel må lide, hvis dere da kan være tålmodige, er det prisverdig for
Gud.
21 For til dette ble dere kalt, fordi Kristus også led for oss og etterlot oss
et eksempel, for at dere skulle følge i Hans fotspor:
22 Han som ikke gjorde synd, heller ikke ble det funnet svik i Hans munn.
23 Da Han ble hånet, hånte Han ikke igjen. Da Han led, truet Han ikke,
men overlot Seg Selv til Ham som dømmer rettferdig.
Jeg vil at dere alle skal be for meg at jeg kan bli mer på den måten, når
Han ble hånet, hånte Han ikke igjen. Jeg er fra den gamle skolen, slår du
meg, da slår jeg hardere tilbake, men jeg er nødt til å dø til det. Jeg er bare
nødt til å dø til det. Jeg må dø til mitt selv hvis jeg skal regjere.
1 Peter 4:1 Derfor, når Kristus har lidd for oss i kjødet, så skal også
dere væpne dere med den samme tanken: At den som har lidd i
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kjødet, har brutt med synden,
2 slik at han ikke skal leve etter menneskers lyster, men etter Guds vilje, i
den tiden han ennå får i kjødet.
3 For vi har brukt nok av vår tidligere levetid på å gjøre hedningenes vilje,
da vi levde i skamløshet, seksuelt begjær, drukkenskap, festing, drikkelag
og avskyelig avgudsdyrkelse.
4 Nå undrer de seg over at dere ikke løper sammen med dem i den samme
strøm av fortapthet, og spotter dere.
5 Men de skal avlegge regnskap for Ham som er rede til å dømme levende
og døde.
6 Av denne grunn ble evangeliet forkynt også for døde, for at de vel skulle
bli dømt slik som mennesker i kjødet, men leve slik som Gud i Ånden.
7 Men avslutningen på alle ting er kommet nær. Vær derfor sindige og
edruelige i deres bønner!
8 Og ha framfor alle ting inderlig kjærlighet til hverandre, for:
Kjærligheten dekker over en mengde synder.
Og når du blir slått og slår tilbake, da viser det at du mangler kjærlighet. Og
jeg ber om at denne kjærligheten skal manifestere seg i meg.
9 Vær gjestfrie mot hverandre uten å klage!
10 Ettersom enhver har fått en nådegave (åndelig begavelse), så tjen
hverandre med den, som gode forvaltere over Guds mangfoldige
nåde.
11 Hvis noen taler, skal han tale slik som Guds ord. Hvis noen tjener,
skal han gjøre det ved den kraft Gud gir, slik at Gud kan bli æret i alle
ting gjennom Jesus Kristus. Ham tilhører æren og herredømmet i all
evighet. Amen.
Med andre ord, ikke prøv å etterligne noen andre, bare være det du er ved
Guds nåde, og godta dine begrensninger og være takknemlig for
muligheten som Gud sender din vei, fordi tross alt er det ikke du som gjør
det, men "Gud som virker i deg både å ville og å gjøre".
1 Peter 5:1 De eldste blant dere formaner jeg, jeg som er en medeldste og
et vitne om Kristi lidelser, og en som også har del i den herlighet som skal
åpenbares:
2 Vokt den Guds hjord som er blant dere, og gjør tjeneste som
tilsynsmenn, ikke av tvang (ikke fordi du er presset inn i det), men frivillig,
ikke for skammelig vinnings skyld (ikke med økonomiske motiver), men
med iver (det betyr med villighet),
3 heller ikke som om dere er herskere over dem som er tildelt dere, men
ved å være forbilder for flokken.
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4 Og når Overhyrden åpenbares (ved tilsynekomsten, når Han kommer for
å lønne ethvert menneske for det som han har gjort i kjødet i henhold til
Matteus 24, da), skal dere få ærens uvisnelige krone. (en krone av doxa,
som er hans meninger, hans verdier og hans bedømmelser. Og selvfølgelig
er dette en uvisnelig krone.)
5 På samme måte skal dere unge underordne dere de eldste! Ja, dere
skal alle underordne dere hverandre, og være kledd i ydmykhet! For:
Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir Han nåde.
6 Ydmyk dere derfor under Guds mektige hånd, for at Han kan opphøye
dere når tiden er inne. (på den tiden når dere er rede.)
7 Og kast all deres bekymring på Ham, for Han har omsorg for dere.
8 Vær edrue, vær årvåkne! For deres motstander, djevelen, går omkring
som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke.
9 Stå ham imot, faste i troen, og vit at deres brødre rundt i verden utstår de
samme lidelsene.
Med andre ord, hans angrep er universelt, og dere er ikke de eneste, men
deres brødre over hele verden blir også angrepet.
10 Men må all nådes Gud, som kalte oss til Sin evige herlighet i Kristus
Jesus, etter en kort stunds lidelse, dyktiggjøre, grunnfeste, styrke og
befeste dere!
Hvorfor? Fordi hvis du ikke lider med Ham, vil du ikke regjere med Ham.
Menighetstidsboken Kapittel 8 - Filadelfia Menighetstid 91 Det er midt
i en tid med store vanskeligheter at Jesus vil komme. Og sammen
med Hans komme er det en oppstandelse. Mange skal stå frem fra
støvet og stige opp med dem som lever, men venter på Hans gjenkomst.
Og disse vil bli gitt kroner. Hvorfor? Fordi de er Guds Sønner. De er
konger sammen med Ham. De regjerer sammen med Ham. Det er hva
kronen er et symbol på – regjere og herske med Den Store Kongen
Selv. Det er løftet til alle dem som lider med Ham her på jorden – alle
de som holdt ut i tålmodighet, vel vitende om at Gud, Den rettferdige
Dommer, vil belønne dem. De som ga opp alt for Ham, og overga alt til
Ham, vil sette seg på Hans trone og ta del i Hans herlige
kongedømme.
Menighetstidsboken Kapittel 4 - Smyrna Menighetstid P:18 Hvorfor står
Han bare og ser på? Årsaken står i 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
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ingenting å regne sammenlignet med den herligheten som skal bli åpenbart
i oss. Hvis vi ikke lider med Ham, kan vi ikke regjere med Ham. Du må lide
for å regjere. Årsaken til dette er ganske enkelt at karakter aldri kan dannes
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 med Ham. Og den lille midlertidige lidelsen vi går gjennom nå er for
ingenting å regne sammenlignet med den herligheten som skal bli åpenbart
i oss når Han kommer. Å, hvilke skatter som er samlet for dem som er
villige til å gå inn i Hans rike gjennom stor trengsel.
La oss be...
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