Avdekking av Gud no 185
Ditt hjem og Guds hus del 2
Oppstandelsens Atmosfære
06. Desember 2020 am
Brian Kocourek, Pastor
Denne formiddagen ønsker jeg å fortsette i vårt studium av William Branhams tale
Avdekkingen av Gud, og også fortsette i vår mini-serie om en studie om atmosfæren i
vårt hjem, slik som også i Guds hus.
Siden vi nærmer oss tiden for når oppstandelsen skal begynne, og ser hvor nødvendig
det er å være i den rette sinnstilstand for å motta oppstandelsen, derfor ser vi på dette
emnet om vårt hus og Guds hus, fordi vi må være i den rette tankegang og atmosfære
for å motta oppstandelsen når den begynner.
2 Peter 1:2 Nåde være med dere og fred i rikt mål i kunnskapen om Gud, og Jesus,
vår Herre.
Hva det betyr, er at hvilken Nåde vi er i stand til å motta, og hvilken fred vi er i stand til
å gå inn i, er avhengig av vår kunnskap om Gud og om Jesus Kristus, vår Herre. Veldig
mange mennesker har ingen grunnvoll i Ordet, og blir derfor revet istykker hver gang
media blir brukt av statlig innblanding, og av storkapitalen, for å skremme deg til å
gjøre eller ikke gjøre visse ting.
De kontrollerer folkets sinn gjennom frykt, som er feilaktig plassert. Enten har vi Den
Hellige Ånd, eller så har vi ikke Den Hellige Ånd. Og Gud ga oss Den Hellige Ånd til å
ta bort vår frykt.
Apostelen Paulus lærte oss 2 Timoteus 1:7 For Gud har ikke gitt oss fryktens ånd,
men kraftens og kjærlighetens Ånd, og et friskt sinn.
Nå, her sier Paulus at hvis du har et friskt sinn, vil du ikke frykte. Og Den Hellige Ånd
er blitt gitt til oss slik at vi kan kjenne de tingene som er gitt oss av Gud. Og derfor, hvis
vi kjenner til de tingene som er gitt oss av Gud, da vil vi ikke ha noen frykt for noen
ting.
Men det som forårsaker frykt, er mangelen på kunnskap. Hvis du vet at Gud
forutbestemte deg til herlighet, da vil du være på utkikk etter herlighet til å bli vist frem i
ditt liv. Og selvfølgelig er denne herligheten Guds doxa, Hans meninger, verdier og
bedømmelser.
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Apostelen Paulus sa også: Romerne 8:15 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!
Han sa også i 1 Korinterbrev 2:12 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.
Og selvfølgelig, det å kjenne de tingene som rikelig er blitt gitt oss av Gud, tillater oss å
gå inn i en atmosfære av nåde og fred, slik Peter uttalte i det vi nettopp leste. Så du ser
at alt passer sammen. Og vi blir stilt i posisjon av ropet, slik at vi kan være rede for den
Røsten som blir hørt i oppstandelsen.
Så vi ser at Gud gir oss sin Ånd slik at vi kan kjenne de tingene som er av Gud. Og det
å kjenne de tingene som er av Gud, bringer en forståelse av Hans nåde, som igjen
skaper en atmosfære av fred.
2 Peter 1:3 Hans guddommelige kraft (og vi vet at Guds kraft er Hans Ord i henhold til
Romerne 1:18. Derfor ser vi at Guds Ord) har gitt til oss alt det som angår liv og
gudsfrykt, gjennom kunnskapen om Ham som kalte oss til herlighet (doxa) og dyd
(mandighet, som er full modenhet).
Derfor, slik som Peter sa, Guds Ord gir oss ikke bare nåde og fred, men det
mangfoldiggjør den nåden og freden for oss. Og ikke bare det, men han sier at det
også gir oss alt det som vi vil ha behov for, det som har å gjøre med liv og Gud-likhet.
Nå, det er denne Gud-likheten som bringer oss inn i Guds bilde. Og siden Jesus
Kristus, den førstefødte sønnen var i Guds bilde, da skal denne Gud-likheten være inni
det samme bildet av Gud som Han ble født inn i. Dermed ser vi hvordan vi blir
likedannet til Hans bilde.
Så sier Peter: 4 Ved dette er vi blitt skjenket de største og mest dyrebare løfter, for at
dere gjennom dem skulle få del i guddommelig natur (Guds natur), etter å ha flyktet
unna fordervelsen som tilhører lysten i denne verden.
Et løfte er et ord som er gitt. Hvis jeg gir deg mitt ord, betyr det at jeg lover deg at jeg
vil gjøre det som jeg har gitt deg mitt ord på at jeg vil gjøre. Så du kan ikke skille Ordet
fra løftet om Ordet.
Og han sier at det er gjennom løftene, eller Ordet, at Guds Guddommelige natur blir
formidlet til oss. Vel, vi vet at ordet Guddommelig, refererer til Gud. Derfor, hvis vi skal
bli delaktige i den Guddommelige natur, da skal vi være delaktige i Guds natur. Og
Han forsikrer oss om at dette kommer gjennom Hans Ord, Hans løfte.
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2 Peter 1:4 Ved dette er vi blitt skjenket de største og mest dyrebare løfter, for at dere
gjennom dem skulle få del i guddommelig natur.
Ordet natur er et ord som betegner de grunnleggende disposisjoner, egenskaper og
attributter som inkluderer måter som man tenker, føler, taler og handler. Derfor,
hvis vi skal motta Guds Guddommelige natur, eller Gud-naturen, gjennom Guds Ord,
som Han kaller de mest dyrebare løfter, da betyr det at du vil motta Guds Liv og Guds
doxa, som er Guds sinn.
Og husk at Bibelen lærer, Ordspråket 23:7 For som han tenker i sitt hjerte, slik er han.
(så du er summen av alle dine tanker)
Matteus 12:34 For ut av hjertets overflod taler nemlig munnen.
Dermed er det å motta den Guddommelige natur, at vi mottar det Guddommelige
liv, og alle attributtene og egenskapene til dette Guddommelige Livet. Og det er hva
Gud lovet oss i 1 Mosebok 1:11 enhver sæd vil frembringe etter sitt slag" eller natur.
Så kan du da se at kilden til naturen, er Løftesordet. Det er derfor det blir kalt Livets
Ord, fordi Ordet er en sæd som såmannen gikk ut for å så. Og fordi det er en sæd,
derfor er det en bærer av liv, Guds Liv.
Så hvis vår forvandling kommer via det iboende Ordet, derfor, det Livet som er i det
Ordet, er det som produserer den Guddommelige naturen i deg.
Som vi sa i forrige uke, så er vi små Messiasetter, og vi er små skapere. Og det som vi
skaper, er den atmosfæren som vi befinner oss i.
Slik vi leste i forrige uke fra broder Branhams tale 63-0630E Er Ditt Liv Verdig
Evangeliet 151 Og visste du, at du er selv en liten skaper? Vet 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 de tingene du tenker på, de tingene du gjør, dine
handlinger, de tingene du snakker om, det skaper en atmosfære.
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La meg gjenta det fordi det er her vi skal fokusere all vår tenkning i dag.
Han sa: de tingene du tenker på, de tingene du gjør, dine handlinger, de tingene
du snakker om, det skaper en atmosfære.
Og hvis vi skal motta oppstandelsestjenesten, og alt som følger med det, da må vi
skape en atmosfære som ønsker den oppstandelsen velkommen til oss. Vi må skape
den atmosfæren for å falle rett inn i den. Og han sa at vi kan gjøre det ved de tingene
vi tenker på, de tingene vi taler om, de handlingene vi gjør.
En gang til sa han: og de tingene du tenker på, de tingene du gjør, dine
handlinger, de tingene du snakker om, det skaper en atmosfære.
Ord 23:7 For som han tenker i sitt hjerte, slik er han.
Matt 12:34 For ut av hjertets overflod taler nemlig munnen.
Husk at vi blir fortalt av apostelen Paulus at Herren selv vil gjøre tre ting når han
kommer ned. Og så lister han opp hva det er, et Rop, en Røst og en Basun.
1 Tessalonikerbrev 4:15 For dette sier vi til dere med et Herrens ord, at vi som lever
og blir tilbake til Herrens nærvær, skal på ingen måte komme i forveien for dem som er
innsovnet.
16 For Herren Selv (og husk at det er bare Én Herre og Én tro, så denne Herren) skal
komme ned fra himmelen med et rop, (og broder Branham sa at det Ropet er
Budskapet. Og den samme som kommer ned med et Rop, kommer også ned) med en
overengels røst (og han sa at Røsten er oppstandelsen) og med Guds basun (og han
sa at Guds basun er for å bli samlet sammen og bli rykket bort. Fordi en basun i
Bibelen er alltid brukt for å samle sammen folket). Og de døde i Kristus skal stå opp
først.
17 Deretter skal vi som lever og er tilbake, bli rykket samtidig opp i skyer sammen
med dem, for å møte Herren i luften. Og så skal vi alltid være med Herren.
18 Derfor skal dere trøste hverandre med disse ord.
Hvordan kan noen trøste hverandre med disse ordene hvis de ikke aner hva disse
ordene betyr? Og jeg beklager å si at de fleste ikke forstår at Ropet er et Budskap. Det
greske ordet er Kalusma, som betyr en militær kommando, med andre ord: slik som i
visjonen, der han ropte ut: "Hold dere på linje."
Det var det som profeten ropte under brudens prosesjon da hun marsjerte til sangen
"Fremad Kristi Stridsmenn", da hun paraderte foran ham og Herrens Engel, som er
kapteinen for Herrens Hær. Legg merke til at dette er alt sammen militære betegnelser.
4

Noen tror på en falsk lære om at bruden er Guddommens fylde. Det er en falsk lære. Vi
har fått et mål av det, og bare én person i Skriften hadde Guddommens fylde i seg, og
det var Guds førstefødte sønn.
Men noen lærer at bruden vil være den røsten som reiser opp de døde. Og igjen, det
er bare enda en falsk lære. Men du ser hvordan den ene falske læren avler en ny, inntil
all deres tenkning er villedet bort fra Ham som er opphavet og fullenderen for vår tro,
og det er Gud selv. Så de legger sin tro på et redskap, og ikke på Gud som bruker
redskapet.
Broder Branham sa i talen 65-1204 Bortrykkelsen 152. Et rop; og så en røst; og så
en basun. Rop: en budbærer gjør folket rede. Det andre er en oppstandelsesrøst:
den samme røsten som, en høy røst i Johannes 11:38-44, som kalte Lasarus ut av
graven. Samler Bruden sammen; og deretter oppstandelsen fra de døde, ser dere;
for å bli tatt opp sammen med Det. Se nå de tre tingene som skjer. Det neste er hva?
Var en basun. Et rop; en røst; en basun.
Husk, da Jesus ble fortalt at Lasarus var død, gråt han. Det var Guds Sønn, mannen
Jesus, han gråt. Men da han rettet opp sine skuldre og sa: Lasarus komme frem! Det
var mer enn en mann, det var Gud som bodde inni mannen Jesus.
Broder Branham sa i talen 61-0521 Vis oss Faderen 74 Jeg sa: "Ja vel, la oss bære
videre frem emnet. Jeg skal innrømme at han var et menneske. Men han var et
Gud-menneske." Jeg sa: "Han gikk til Lasarus sin grav. Han gråt som en mann.
Men da han sto der og trakk de små skuldrene sammen og sa: 'Lasarus, kom
frem.' Og en mann som hadde vært død i fire dager, nesen hans hadde allerede
sunket inn, hudormer spiste i legemet hans. Hans sjel var på en fire dagers reise
avgårde et eller annet sted." Jeg vet ikke, og jeg tror ikke du gjør det heller. Men hans
sjel hadde vært borte fra ham i fire dager. Kroppen hans... Fordervelse hadde satt
igang. Og han sa: 'Lasarus, kom frem.' Og en mann som hadde vært død i fire dager
sto på beina og levde igjen." Broder, det skal mer enn en mann til for å gjøre det.
Det var Gud i en mann. Ja visst, Han var en mann da han kom ned fra fjellet den
dagen, sulten, ser seg rundt på trærne for å finne noen fiken å spise. Han var sulten.
Han var sulten slik som en mann. Men da han tok fem små brød og to fisker, og matet
fem tusen mennesker, det var mer enn en mann. Det var Gud i en mann, Hvem
kunne bryte det brødet og multiplisere brød og skape fisk, skape det. Det stemmer.
Han var mer enn en mann.
Ja vel, så det burde gi svar på spørsmålet om hvem som skulle bringe frem den
Røsten. Men glem aldri at Herren selv gjør alle de tre tingene selv, i Sitt ParousiaNærvær.
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Nå er det også andre steder hvor broder Branham sa det samme. Faktisk ser vi i talen
60-1231 Åpenbaringen kapittel 4, pt 1, 148 Den samme Røsten som kalte på
Johannes: "Kom opp", Den samme Røsten som sa til Johannes: "Kom opp", er den
samme Røsten som vil kalle sammen menigheten en dag (Amen.), kalle sammen
menigheten. Og den samme Røsten som kalte på Johannes til å komme opp, er
den samme Røsten som kalte den døde Lasarus ut av graven, den samme
Røsten til erkeengelen. Kristus er erkeengelens Røst, "erkeengelens røst." Ser
dere? Åh, den basunrøsten til Kristus kalte på Johannes til å komme opp, den samme
røsten kalte på Lasarus. La dere merke til det, ved Lasarus sin grav, der talte han
med en høy røst. (Ikke bare sa: "Lasarus, kom frem." [Broder Branham imiterer
svakhet--Red.]) "Lasarus, kom frem!" Det kalte ham opp fra de døde. Og han svarte:
"Her er jeg." Og han kom opp fra de døde, etter at han hadde vært død og legemet
hans var blitt råttent.
63-0127 Et Absolutt 297 Hva var det? Det samme Lyset, den samme røsten talte og
sa: "Jesus Kristus er den samme i går, i dag og for evig." Det er den samme røsten
for meg. Det er den samme Ildstøtten som var der tilbake, fordi den gjør de
samme gjerningene. Jesus sa: "Jeg kommer fra Gud og jeg går til Gud. En liten
stund og verden ser meg ikke mer." Han kom... Han sa, da han var her på jorden,
ved høytiden, han sa: "Jeg er den Jeg er." De sier: "Vel, du er ikke over femti år
gammel, men du sa, og du sier at du så Abraham?" Han sa: "Jeg Er før Abraham var."
Der var han. Hva var det? Det Lyset, den Ilden, den Gud, den Ånden er... Gud er en
brennende ild. Han er et Lys. Og der var Den manifestert inni Jesus Kristus. Den
kom tilbake da Jesus oppsto fra graven. Men den dagen Han møtte Paulus, som kom
ned til Damaskus, da hadde Han vendt tilbake til Gud igjen, for han sa: "Jeg er
Jesus, han som du forfølger." Brødre, ikke sov. Ser dere ikke at den samme Gud er
blant oss rett nå, beviser Seg Selv at Jesus Kristus er den samme i går, i dag, og for
evig? Der er mitt Absolutt.
60-1204E Patmosvisjonen 78 Ja vel, den første av alle åpenbaringer er den Høyeste
Guddomen til Jesus Kristus. Du må vite hvem Han er når du hører røsten (Ja vel.),
den samme røsten som ble hørt på Sinai-fjellet, er den samme røsten som ble
hørt på Forklarelsens Berg, den samme Ene, En slik som Menneskesønnen. Se nå
i dette neste verset. Ja vel. Og jeg snudde meg... (kapittel 12 nå) Vi skal vente med
disse menighetene bare et øyeblikk, fordi hele denne uken kommer vi tilbake til disse
menighetene. Så vi skal nå bare gå forbi det. Men han sa: "Disse... Jeg skal veilede
deg til å sende disse brevene som jeg skal vise deg." Hvem er det? "Jeg er den Første
og den Siste. Jeg er den Høyeste. Jeg er Den Allmektige. Og Jeg har kommet for å
fortelle deg at Jeg skal gi deg et Budskap til hver av de syv menighetene. Jeg vil at du
skal skrive det, få det klart." Skjønner? "Og de syv menighetene som er i Asia..." Nå,
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de var menigheter der nede da, og de hadde den naturen i dem som representerte
disse menighetstidene som skulle komme senere.
Og hvis deres natur representerte de syv menighetstidene, hva vil da brudens natur
være når oppstandelsen kommer? Nå, tenk igjennom dette. Hvis Elias sin ånd skal
vende barna tilbake til fedrenes hjerter, eller forståelse, da vil det kreve den samme
Ånd, og den samme naturen må være i bruden i denne tidsalderen, lik den som vi fant i
fedrene, for å komme frem i den samme oppstandelsen. Det vil ikke være to
forskjellige naturer der, det vil være én natur forenet av den samme Ånd. For "Ved én
Ånd blir vi alle døpt inn i ett legeme. "
De måtte motta den samme Ånd, og dermed den samme natur som vi må motta, hvis
vi skal bli rykket opp sammen. Så det må være en viss natur som vi kommer inn i,
ellers vil vi ikke ha en oppstandelsesnatur.
Nå, en annen ting, la oss gå tilbake og se hva som skjedde på den tiden ved den første
oppstandelsen. For vi må kjenne til det, for å vite og forstå hva som vil skje på den
tiden når denne neste oppstandelsen skal finne sted.
Det er tilstrekkelig å lese i Matteus 27:50-53 for å kunne vite hva vi skal se etter på
den tiden da oppstandelsen vil begynne.
50 Og Jesus ropte igjen med høy røst og oppgav ånden.
51 Og se, forhenget i templet revnet i to fra øverst til nederst. Og det var et jordskjelv,
og fjellene revnet,
52 og gravene ble åpnet, og mange av de hellige som var døde, fikk sine legemer
oppreist.
53 Og de kom ut av gravene etter Jesu oppstandelse, og de gikk inn i Den hellige
stad og viste seg for mange.
Så hva var det første som skjedde da Jesus ropte med en høy Røst? Fjellene revnet
og det var et stort jordskjelv. Derfor, hvis alfa skal bli gjentatt i omega, da må dette skje
når vi beveger oss fra Ropet og inn i Røsten. Det er det første som jeg vil at dere skal
være klar over. Se etter det store jordskjelvet, og vær rede for oppstandelsen til å skje
når tid som helst rett etter jordskjelvet. Ikke få tankene dine ut av fokus, tro at
oppstandelsen nå er for hånden. Få fokus over på Ham, Han som er oppstandelsen.
Husk at den samme som ga oss ropet, er den samme som gir oss den høye Røsten,
den som skal reise opp de døde.
Men før de døde kan komme frem, må det være et stort jordskjelv. Hvis ikke, er Han
ikke det samme i går, i dag og for evig.
Hør nå på dette, hvordan broder Branham plasserer jordskjelvet i California.
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Fra sin tale 64-1227 Hvem Sier Dere at Dette Er? 47 Vi finner ut at vi, denne julen,
befinner oss i omtrent den samme stilling som de hadde den første julen, at Verden er
i ferd med å falle fra h randre. Jeg forkynte dette en gang et eller annet sted, som
et julebudskap: "Verden Faller Fra Hverandre." Og verden er igjen i ferd med å falle fra
hverandre. Se på jordskjelvene her borte i California. Jeg forutsier at før Herren
Jesu komme, at Gud vil senke det stedet. Jeg tror at Hollywood, og Los Angeles,
og de skitne stedene der borte, at Gud Den allmektige vil senke dem. De vil gå
ned under havbunnen. Og det er så mye synd (Dere skjønner?), det er barrieren.
Siv
onen har reist med solen, fra... Og den startet i øst og har beveget seg
vestover. Og nå er den på vestkysten. Hvis den går videre, vil den være tilbake i
øst igjen. Så det er barrieren. Og synd har reist sammen med sivilisasjonen, og det
er nå blitt den verste svinestien gjennom alle tidsaldre. Ting blir gjort nå, som ingen
mennesker i noen annen tidsalder ville ha tenkt på å gjøre. Kvinner har kastet seg selv
ut i en slik fordervelse, og ingen kvinne i noen tidligere tidsaldre ville ha tenkt på noe
slikt som vi gjør i dag. Og så kaller vi oss fortsatt kristne. For en skam.
65-0429E Å Velge En Brud 229. Det er en alvorlig
advarsel. Vi vet ikke hvilken time, og dere vet ikke
hvilken time, at denne byen en dag kommer til å bli
liggende her ute på bunnen av dette havet.
230. “Åh, Kapernaum”, sa Jesus, “du som opphøyet deg
inn i himmelen, vil bli brakt ned i helvete. For, hvis de
mektige gjerningene hadde blitt gjort i Sodoma og
Gomorra, ville de ha blitt stående til denne dag.” Og
Sodoma og Gomorra ligger på bunnen av Dødehavet.
Og Kapernaum er på havets bunn.
231. Du by, som hevder å være Englenes by, som har opphøyet deg selv inn i
himmelen, og sendt ut alle de skitne, tilsmussede tingene av moter og slikt, inntil de
andre landene til og med kommer hit for å plukke opp vår umoral og sende det videre.
Med dine fine menigheter og kirketårn, og så videre, og slik du gjør. Husk, en dag vil
du ligge på havets bunn, du har en stor summende bikube plassert rett under deg
akkurat nå. Guds vrede bryter ut rett under deg. Hvor mye lenger vil Han holde tilbake
denne sandbanken som henger over der? Når dette havet der ute, en mile dypt, vil
renne inn der, rett tilbake til Salton Sea. Det vil bli verre enn den siste dagen i Pompeii.
Vend om, Los Angeles.
232. Vend om, resten av dere, og vend dere til Gud. Tiden for Hans vrede er kommet
over jorden. Flykt mens det ennå er tid til å flykte, og kom inn i Kristus. La oss be.
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65-0822E En Tenkende Manns Filter 144. Blinde Laodikea! Hvor ofte Gud ville ha gitt
dere en vekkelse! Men nå har deres time kommet; det er for seint nå. Hvordan dere lo
og gjorde narr av menneskene som Gud sendte til dere! Men nå har deres time
kommet. Åh, Forente Stater, Forente Stater, hvordan Gud ville ha våket over dere som
en høne gjør med sin flokk, men dere ville ikke.” Nå går
denne Røsten fra kyst til kyst, fra nord til sør, og øst til vest.
Hvordan Gud ville ha våket over dere, men dere ville ikke!
Nå har deres time kommet.
145. Nasjoner går i stykker. Verden faller fra hverandre. Et
område som er Femten hundre miles stort, av den, tre eller
fire hundre miles bred, vil synke, hundre…eller kanskje førti
miles ned, inn i den store forkastningen der ute, en av
disse dagene, og bølger vil fosse frem helt ut til staten Kentucky. Og når det skjer, vil
det ryste verden så hardt at alt på toppen av den vil rystes ned.
1129-53 Den Tro som En Gang ble Overlevert Til De Hellige 37. Kristne venner, jeg
vet at Florida er et vanskelig sted å fange. Jeg fortalte det til dem der inne. Jeg gjorde
virkelig det, men en av disse dagene vil det ikke lenger komme til å finnes noen
Florida. Hun kommer til å bli senket ned, og de tingene som du virkelg tilber nå, vil
gå til grunne. Det er bare en evig Gud som kan frelse deg. Så hvis du ikke befinner deg
der hvor du mener at du burde være, eller der hvor Gud sier at du skulle være, det er
saken. "Det er en måte som virker rett for en mann, men enden på det er dødens
vei."
Husk at da Jesus var her i begynnelsen, da advarte han dem om å ikke bli værende i
byen når de romerske legionene kom. Han sa at når dere ser ødeleggelsens
vederstyggelighet, hvis dere da er i byen, så flykt til fjellene.
Matteus 24:15 Når dere da ser ødeleggelsens styggedom, som profeten Daniel har
talt om, stå på det hellige sted - den som leser, han forstå det.
Dere vet det, men jeg lurer på hvor mange mennesker som har hørt William Branhams
profetier om hva som kommer til å skje med California og Florida, og Carolinas, hvor
mange av dem forstår at det vil skje før Herrens komme?
Er disse menneskene dumme nok til å tro at det ikke vil skje så lenge de befinner seg
på disse stedene? Han sa: "Før Herrens komme", og folk drar til disse stedene på
grunn av at temperaturen er varmere der enn den er oppe i nord. Men krisen vil skje
før Herrens komme, og han har allerede gitt dere advarselen, folk.
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Og Jesus advarte dem i begynnelsen: 16 Da må de som er i Judea, flykte opp til
fjellene.
17 Den som er på hustaket, må ikke gå ned for å ta noe ut fra huset sitt.
18 Den som er ute på marken, må ikke gå tilbake for å hente klærne sine.
19 Men ve dem som er med barn og dem som ammer spedbarn i de dager!
20 Og be om at deres flukt ikke må skje om vinteren eller på sabbaten.
Og hvorfor ikke på sabbaten? Fordi byens porter ble stengt på sabbaten, og de ville bli
sittende fast inni byen når beleiringen fant sted. Men de kristne lyttet til advarslene, og
ingen ble funnet tilbake i den byen da Roma beleiret henne. Jeg sier at hvis du bor
hvor som helst langs kysten, da må du flytte til en høyere grunn, fordi han sa at
California ville synke før Herrens komme.
Josefus sa at det ikke var en eneste kristen fanget inne i byen Jerusalem, da
beleiringen kom over henne, men en million jøder døde der, mange som spiste sine
egne barn for å holde seg i live. Så hvor dro alle de kristne? Til fjellene og ut av byen.
Ja vel, så han taler om at Gud er den samme både i Alfa og i Omega, og Hans lys har
gått fra øst og har nå kommet til vest. Han var alfa og Han er Omega og Han endrer
seg ikke. Og hva han gjorde i Alfa, det må Han gjenta i Omega, ellers er Han ikke den
samme i går, i dag og for evig.
Menighetstidsboken Kapittel 2 – Patmosvisjonen 23 Åpenbaringen 1:11: Den sa:
«Jeg er Alfa og Omega, Den Første og Den Siste,» og: «Det du ser, skriv det ned i en
bok og send det til de sju menighetene som er i Asia: til Efesos, Smyrna, Pergamon,
Tyatira, Sardes, Filadelfia og Laodikea.» Her er det. Den Første og Den Siste, Alfa
og Omega: Det er ALT som er av det. Den ene og sanne Gud. Røsten og Guds
Ord. Realiteten og sannheten er for hånden.
Hvilken ting det er å være i Ånden. Du verden, å være i Guds nærvær og høre fra
Ham! «Det du ser, skriv det ned i en bok og send det til de sju menighetene.» Røsten
som lot Hans Ord lyde i Edens Hage og på Sinaifjellet, den røsten som også ble
hørt i den fantastiske herligheten på Forklarelsens Berg, lød på ny. Og denne gang til
de syv menighetene med en fullstendig og endelig åpenbaring om Jesus Kristus.
Legg merke til at det er den samme Røsten hele veien gjennom, Guds røst. Derfor,
den samme Røsten som ga det Ropet, er den samme Røsten som gir den høye
Røsten, som er oppstandelse. Så hvis Han er den samme i den første tidsalderen, som
Han skal være i denne siste tidsalderen, og Han advarte folket i den første tidsalderen
om å flykte når de så ødeleggelsens vederstyggelighet komme på scenen, og de ga
akt på det og forlot byen. Så hva da med denne tidsalderen når Gud har kommet ned
og vist en stadfestet profet de dommene som kommer til å inntreffe? Da Gud sa at han
vil senke California før Herrens komme. Det er "SÅ SIER HERREN", ved en visjon fra
Gud, og det vil skje nøyaktig på den måten. Og det vil komme før Herrens komme.
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Jeg har sagt dette tidligere, og jeg fortalte dette til de søramerikanske forkynnerne i
vårt møte lørdag morgen, jeg kan bare ikke forstå hvordan noen kunne hevde å tro
Budskapet, og fortsatt bo i California. Da Br. McHughes var pastor i California, og han
hørte broder Branham uttale dom over det, innen omtrent en måned hadde han flyttet
til Tucson, og de fleste i hans menighet flyttet også dit. hvorfor? Fordi han trodde på en
stadfestet profet.
Og Gud ga ham en visjon om at California skal synke, og en tidevannsbølge som er 1
mile høy kommer feiende rett inn i ørkenen. Og jeg sa til dere brødre som bor i Lima,
Peru, som ligger på samme havnivå som California, at dere bør ha en evakueringsplan
opp til et høyere bakkenivå i samme øyeblikk som dere hører dette jordskjelvet i
California, fordi den tidevannsbølgen vil feie bort Lima og Santiago og hele
Søramerikas vestkyst.
Forskerne sier at dette vil ramme 85% av jordens befolkning, fordi det vil feie 100 til
200 miles innover landområdene over hele verden. Og han sa at det vil skje før
Herrens komme. Åh, du store!!!! Men tar folk noe hensyn til SÅ SIER HERREN? Den
første menigheten gjorde det, og ble frelst.
Søster Betty Collins reiste sammen med broder Branham og hans datter Becky, etter
at han hadde forkynt Bortrykkelsen i Yuma Arizona. Og da de kjørte gjennom ørkenen
på vei tilbake til Tucson, påpekte han dette til henne,
og sa:"Det vil være haier som svømmer her en
dag." Br. Hickerson vitnet om at broder Branham
fortalte ham og flere brødre i Tucson at vannet ville
komme rett opp til Tucson. Og det ligger en halv mile
over havet. 2380 fot over havnivå. Jeg kan ikke forstå
hvorfor noen ønsker å bo der. Og hva med Phoenix?
Den er bare 1000 fot over havnivå. Og hvis dere ser på
kartet over fremtidens Amerika, da vil dere se hvordan
forskerne tror at USA vil se ut etter at dette har skjedd. Og hvis Tucson er 1380 fot
høyere enn Phoenix, da vil Phoenix være minst så mye under vann.
Han sa at tidevannsbølgen ville komme opp Ohio-elven. Forskere spår at det vil gjøre
Mississippi-elven 300 miles bred ved bukten, og vil feie videre helt opp for å bli forenet
med Michigan-innsjøen. Og Chicago, den onde byen, vil ligge på bunnen av innsjøen.
De sier at det vil komme oppover Ohio elva og være 50 fot over den vannlinjen den har
i dag. Flommen i 1937 var 22 fot over gatenivå, og Br. Branham kjørte båten sin over
taket til Tabernaklet den gangen. Hvordan vil det da være ved 50 fot?
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Men broder Branham fortalte broder Vayle at Ohio vil være et av de tryggeste stedene.
Men det sikreste stedet er å være i Kristus, men du er nødt til å tro det som Han sier,
for å være i Ham, for Han er Ordet.
64-0705 Mesterverket 173. Alpha og Omega er den samme. Han sa: "Jeg er Alpha
og Omega." Han talte aldri om noe imellom de to. "Jeg er Alpha og Omega, den første
og den siste." Det er det hele. Den første tjenesten og det siste tjenesten er den
samme. Det første Budskapet og det siste Budskapet er det samme tingen."Jeg
var i Alpha; Jeg er i Omega." "Det vil komme en dag som ikke vil bli kalt verken dag
eller natt, men ved aftenstid skal det bli Lys." Skjønner? Alpha og Omega; det er blitt
den første og den siste. Å, mine, brødre, vi kunne bli en time til på det.
54-0512 Syv Menighetstider 92 "Se Han kommer med skyer." La meg stoppe her et
øyeblikk. Skyer betyr ikke at han kommer på en stor tordensky, slik som mamma sa,
velsignet være hennes hjerte - hun sitter her et sted. Jeg husker stemmen hennes, hun
pleide å sitte og fortelle meg, sa, Han kommer på en kjempestor sky, kommer til å reise
seg en dag, og Gud skal komme på den. Den skyen som han kommer med, hvis vi
bare hadde tid til å få gitt dette tilbake, og få den virkelige bakgrunnen, og alt sammen.
Nå, den skyen som Han kommer med, er ikke en sky, som en tordensky, men han
kommer i en sky av herlighet. Skjønner? Nå, da Jesus ble overskygget av Gud på
Forklarelsens Berg, var det Skyer som overskygget ham og hans kledning. Ser dere?
Og da Elias, ville komme ned, en sky komme ned og tok ham opp, ikke en tordensky,
men en Sky av Herlighet. Hans store strålende nærvær vil treffe jorden. Han
kommer i Skyer! Å, jeg elsker det. Skyer, det vil være bølge etter bølge av Hans
herlighet som vil komme over jorden, og oppstandelsen av de hellige skal
komme. Den velsignede Hellige Ånd som har levd i deres hjerter, og de er et
inntørket lik som ligger der, og gjennomboret av årer over kinnene og ting som
det, og de er plassert der tilbake på kirkegården. En stor bølge av den samme
Ånd og en sshhewww, bølge etter bølge - Den siste skal bli den første. Den
første skal bli den siste. Jeg ser at det er på den måten... det er rekkefølgen i
oppstandelsen. Jeg vil ikke kjenne noen i generasjonen før meg eller
generasjonen etter meg. Jeg vil kjenne de i den samme generasjonen som meg.
Hver generasjon vil komme opp i den rekkefølgen som de gikk ned. De siste vil
være de første. Ja visst, der er jeg. Skjønner? Jeg vil kjenne mitt folk, de neste er min
far og hans folk, min bestefar og hans folk, videre nedover slik, bølge etter bølge etter
bølge etter bølge. Og de hellige vil oppstå rundt om overalt. Vil ikke det bli fantastisk,
Amen. Det får de gamle til å føle seg unge igjen, ja. Legg nøye merke til dette, fordi:
Jeg kommer til dere i en sky, og hvert øye skal se ham, uansett hvor langt tilbake de
døde, så vil de se Ham.
58-1005M Hør Hans Røst 13 Og når sjelen forlater legemet, da tar den sin reise inn i
et hvilested, inn i et legeme som har en form og skikkelse som dette legemet, men det
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er ikke denne typen legeme. Du vil møte igjen dine kjære. Du kan ikke håndhilse på
dem. Du kan tale med dem; Du kan se på dem. De ser ut akkurat slik som de gjør her.
For da Peter og Johannes og Jakob så Moses og Elijah, gjenkjente de dem på der på
Forklarelsens Berg.
Men det er et legeme. Men så, når dette legemet, et slags himmelsk legeme, når det
kommer tilbake til jorden, plukker det opp den substansen som det en gang bodde
i, og da blir det til et herliggjort legeme. Det er i det legemet at vi vil se Herren
Jesus i Hans oppstandne legeme.
Nå, de som ikke har Den Hellige Ånd, når de kommer opp i den andre oppstandelsen,
da vil de ikke bli gitt et herliggjort legeme.
De vil komme opp i et oppstandelseslegeme, slik som Lasarus, som tilslutt døde igjen
etter å ha blitt oppreist fra de døde. For Jesus Kristus sa:"Jeg er oppstandelsen og
livet. "
Og apostelen Paulus sa i: Romerne 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.
1 Korinterne 15:35 Men noen vil si: «Hvordan blir de døde oppreist? Og hva slags
legeme står de opp med?»
36 Du dåre! Det du sår, blir ikke gjort levende uten at det dør.
37 Og det som du sår, du sår ikke den skikkelsen som skal bli, men et nakent
korn, om det nå er hvete eller noe annet.
38 Men Gud gir det en skikkelse slik Han vil, og til hvert frø en egen skikkelse.
39 Alt kjøtt er ikke det samme slags kjøtt, men det er ett slags kjøtt i mennesker, et
annet slags kjøtt i dyr, et annet i fisk og et annet i fugler.
40 Det er også himmelske legemer og jordiske legemer. Men de himmelske har én
herlighet, og de jordiske har en annen herlighet.
41 Det er én glans fra solen, en annen glans fra månen og en annen glans fra
stjernene. For en stjerne skiller seg fra en annen stjerne ved sin glans.
42 Slik er det også med de dødes oppstandelse. Legemet blir sådd i
forgjengelighet, og det blir oppreist i uforgjengelighet.
43 Det blir sådd i vanære, og det blir oppreist i herlighet. Det blir sådd i svakhet,
og det blir oppreist i kraft.
44 Det blir sådd et naturlig legeme, og det oppstår et åndelig legeme. Det er et
naturlig legeme, og det er et åndelig legeme.
45 Og slik er det skrevet: Det første mennesket, Adam, ble til en levende sjel. Den
siste Adam ble til en livgivende Ånd.
46 Det åndelige er imidlertid ikke det første, men det naturlige, deretter det åndelige.
47 Det første mennesket var av jorden, jordisk. Det andre Mennesket er Herren fra
himmelen.
48 Slik den jordiske var, slik er også de jordiske. Og slik Den Himmelske er, slik er
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også de himmelske.
49 Og slik vi var kledd i bildet av den jordiske, slik skal vi også være kledd i
bildet av Den Himmelske.
50 Men dette sier jeg, brødre, at kjøtt og blod kan ikke arve Guds kongerike.
Forgjengelighet arver heller ikke uforgjengelighet.
51 Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli
forvandlet,
52 i ett nu, på et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal nemlig lyde, og
de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet.
53 Det er nemlig nødvendig at dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet,
og dette dødelige må bli ikledd udødelighet.
54 Når så dette forgjengelige er blitt ikledd uforgjengelighet og dette dødelige er
blitt ikledd udødelighet, da skal det gå i oppfyllelse, det ord som er skrevet: Døden er
oppslukt til seier.
Nå, jeg kunne ta feil i dette, men da Gud viste broder Branham visjonen om teltet, da
så han folk i køen som var krøplinger, og med manglende lemmer etc. Men da de gikk
inn i det lille rommet ble de gjort helt friske. Er det mulig at de hellige kommer tilbake
slik de gikk ned? Med det samme legemet som de hadde med seg i graven? Og når de
blir reist opp, kommer de opp med et oppstandelseslegeme, og deretter, i teltet mottar
de sitt herliggjorte legeme? jeg vet ikke. Paulus synes å henvise til at legemet som dør,
er sådd i forgjengelig, men når det er blitt reist opp, er det uforgjengelig. Så kanskje de
eneste som får en forandring, er de som er i live på den tiden for oppstandelsen.
Jehova Jireh 56-0224 P: 50 Når vi får vårt store telt her ute et sted, da vil vi ta oss god
tid og gå gjennom dem, inn imellom linjene. Følg med på oppstandelsen, hvordan
den beveger seg der inne, bare herlig. Bare bli forelsket i Ham, og Han vil åpenbare
det for deg. Og så la jeg merke til at... Vet dere hva Gud gjorde med Abraham og
Sarah der? Jeg skal fortelle dere hva Han gjorde. Han fikk dem til å bli en ung mann og
kvinne igjen? "Åh", sier du, "Broder Branham, det er latterlig." Men det var det Han
gjorde. Han vendte dem tilbake til å bli en ung mann og kvinne. Han laget...
62-0518 Lette på trykket 112 Ønsket jeg kunne komme og være her i to eller tre uker,
bare på en bibelundervisning om profeti og slike ting. Se hvor vi lever, venner. Hva er i
veien med folk? Ser dere ikke at vi er ved enden? Det er over. Det neste vil være
et sveip, vil ... den lille gruppen sammen. Om en måned vil hun være borte, så
snart som hun er samlet sammen. Vel, vi er ved enden. Det er ikke noe håp igjen
noen steder. Løp til Kristus, folk.
Så det er en atmosfære som vi må være fokusert på å komme inn i, som bare vil trekke
oss rett inn i oppstandelsestjenesten av Guds Røst.
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Broder Branham sa i talen: 63-0901 Tegnet 374 Anvend Det, og skap den atmosfæren
rundt deg, slik at de bare vil gli rett inn i Det. Skjønner? Åh, du er, du er, dersom du har
Tegnet, skaper du en ånd rundt deg, en kraft, så når du vandrer, vet folk at du er en
kristen. De ønsker inderlig at du skal si noe til dem. De tror ditt ord. Det du sier, det
holder de fast ved. Skjønner? Slik er det.
375 Anvend Tegnet, deretter vandre i Det. Gjør krav på din husstand. Du må gjøre det
nå. Dette er aftenstiden.
Johannes 1:3-7 Alt ble til ved Ham, og uten Ham ble ingenting til av det som ble til.
4 I Ham var liv, og livet var menneskenes lys.
5 Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det.
6 Det var et menneske sendt av Gud, hans navn var Johannes.
7 Han kom for å avlegge vitnesbyrd, for å vitne om Lyset, for at alle kunne tro gjennom
ham.
Legg merke til at Jesus forteller oss hvor livet vårt kommer fra? Lyset, Belysningen
på Ordet, Han sier at det er Livet. Men de som er i mørket, kan ikke forstå lyset.
Vel, i Johannes 3 forteller Jesus oss hvorfor mørket ikke kan komme til lyset, fordi
Lyset - Guds Ord - avslører synd. Og hvis det avslører synd, avslører det også deres
kilde til hvilket liv de har, at livet ikke er fra Gud. Så her ser dere en med en rett
adskillelse av Livet, fra Guds Liv til naturlig liv. Det ene er Gudgitt mens det andre er
overlevert fra deres biologiske far.
Johannes 3:16 For slik har Gud nemlig elsket verden at Han gav Sin Sønn, Den
enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
17 For Gud sendte ikke Sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden
skulle bli frelst ved Ham.
18 Den som tror på Ham, blir ikke dømt. Men den som ikke tror, er allerede dømt,
fordi han ikke har trodd, på Guds enbårne Sønns navn.
19 Og dette er dommen, at lyset er kommet inn i verden og menneskene elsket
mørket framfor (eller enda mer enn de elsket) lyset, for gjerningene deres var
onde.
20 For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at ikke
gjerningene hans skal bli avslørt (og irettesatt).
Glem aldri at Guds Ord er en skjelner av hjertets tanker og hensikter, og vil derfor
overbevise, irettesette og formane med all langmodighet. Faktisk forteller apostelen
Paulus oss at det er det Ordet som vi forkynner, som overbeviser og irettesetter.
2 Timoteus 4:2 Forkynn Ordet! Vær rede i tide og utide! Overbevis, irettesett, forman
med all langmodighet og lære.
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Men Johannes fortalte oss at synderen ikke vil komme til lyset fordi han ønsker ikke å
bli fortalt hvor han tar feil. Korreksjon er for vanskelig for ham å takle.
Salomo fortalte oss i Ordspråket 9:8 Vis ikke spotteren til rette, for at han ikke skal
hate deg! Tilrettevis den vise, så skal han elske deg.
Så Ordet bærer med seg en atmosfære av korreksjon og irettesettelse, og de kloke
ønsker så mye som de kan få av det, men synderen ønsker så lite korreksjon som
mulig. Og det er derfor han unngår lyset.
Ønsker du å teste noens karakter, bare gi dem ordtesten, og se hvordan de takler en
korreksjon av Ordet. De vil uten tvil reagere på en bibelsk måte. En vil ære Ordet, en
annen vil vanære det.
Men Johannes forteller oss i Johannes 3:21 Men den som gjør sannheten (ikke han
som sier at han tror sannheten, men den som gjør sannheten. Det er den som oppfyller
og iverksetter sannheten), kommer til lyset, for at gjerningene hans skal bli åpenbare
(det ordet er phaneroo, og det betyr å manifestere seg i sin sanne karakter), at de (det
som han manifesterer) er gjort i Gud.
Nå, la oss se hva som skjer når lyset kommer til en Guds sæd, selv om denne sæden
har levd i synd.
Vi plukker opp historien i Johannes 4:7 En kvinne fra Samaria kom da for å hente
vann. Jesus sa til henne: «Gi Meg å drikke!»
8 Disiplene Hans hadde nemlig gått inn i byen for å kjøpe mat.
9 Den samaritanske kvinnen sier da: «Hvordan kan Du som er jøde be om drikke fra
meg, en samaritansk kvinne?» Jøder omgås nemlig ikke samaritanere.
10 Jesus svarte og sa til henne. «Hvis du kjente Guds gave og visste hvem Han er
som sier til deg: Gi Meg å drikke, da ville du ha bedt Ham, og Han skulle gitt deg
levende vann.»
11 Kvinnen sier til Ham: «Herre, Du har ikke noe å øse opp med, og brønnen er dyp.
Hvor har Du så det levende vannet fra?
12 Du er vel ikke større enn vår far Jakob, som gav oss brønnen og selv drakk av den,
slik som hans sønner og buskapen hans også gjorde?»
13 Jesus svarte med å si til henne: «Hver den som drikker av dette vannet, vil tørste
igjen.
14 Men hver den som drikker av det vannet som Jeg gir ham, skal aldri inntil evigheten
tørste. Men det vannet Jeg gir ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram inn i
evig liv.»
15 Kvinnen sa til Ham: «Herre, gi meg dette vannet, så jeg slipper å tørste og
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heller ikke behøver å komme hit for å hente opp vann.»
16 Jesus sier til henne: «Gå og rop på mannen din og kom tilbake hit!»
17 Kvinnen svarte og sa: «Jeg har ingen mann.» Jesus sa til henne: «Du gjorde rett i å
si: Jeg har ingen mann.
18 For du har hatt fem menn, og den du har nå, er ikke din mann. Der talte du sant.»
19 Kvinnen sier til Ham: «Herre, jeg forstår at Du er en profet.
20 Våre forfedre tilbad på dette fjellet, og dere jøder sier at Jerusalem er det stedet
hvor man skal tilbe.»
21 Jesus sier til henne: «Kvinne, tro Meg, den time kommer da dere ikke skal tilbe
Faderen verken på dette fjellet eller i Jerusalem.
22 Dere tilber den dere ikke kjenner. Vi tilber den vi kjenner, for frelsen kommer fra
jødene.
23 Men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i Ånd og i
sannhet. For Faderen søker dem som tilber Ham slik.
24 Gud er Ånd, og de som tilber Ham, må tilbe i Ånd og i sannhet.»
25 Kvinnen sier til Ham: «Jeg vet at Messias kommer,» Han som kalles Kristus. «Når
Han kommer, skal Han forkynne oss alt.»
26 Jesus sier til henne: «Jeg er Han, Jeg som taler med deg.»
27 I det samme kom disiplene Hans, og de undret seg over at Han snakket med en
kvinne. Likevel sa ingen: «Hva ønsker Du?» eller: «Hvorfor snakker Du med henne?»
28 Så lot kvinnen vannkrukken sin stå igjen og gikk inn i byen. Hun sier til folket:
29 «Kom, se et Menneske som fortalte meg alt jeg har gjort. Kunne Han være
Kristus?»
30 Så gikk de ut av byen og kom til Ham.
Legg merke til i Johannes 3, at Han forteller oss at de som har sin kilde i Gud, vil
reagere på lyset og komme til lyset. Men de som har gjerninger som er onde, vil flykte
fra lyset. Og så, rett etter dette, gir han oss eksempelet om kvinnen ved brønnen, og
hvordan hun hadde levd i synd. Men når Ordet traff henne og avslørte hennes synd, da
avviste hun det ikke. Men hun anerkjente heller lyset som å være fra Gud, og faktisk så
visste hun at Messias, når Han kom, skulle Han vise dette tegnet, som var
Messiastegnet. Så hva gjorde hun? Hun gikk inn i byen og fortalte alle de som hun
møtte, om hva Gud hadde gjort for å avsløre hennes synd.
Det er ikke mørkets handlinger, det er handlingene til en som har mottatt korreksjonen
av Ordet, og som ønsker at alle skal få vite det. Så Ordet, Lyset, skaper en atmosfære
av Guds liv rundt det. Og de som er villige til å dø til sitt selv, de løper inn i det og er
trygge.
Broder Branham sa i talen: 63-0117 Å vekke Jesus 24 Og vi skaper vår atmosfære
rundt oss, hver og en av oss. Du har vært sammen med folk som var hyggelige
mennesker, men du kunne knapt være sammen med dem. Og så har du vært sammen
med andre mennesker, og du bare elsket å være rundt dem. Du skaper den
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atmosfæren. Og, Åh, ville du ikke elsket å kunne vært rundt Jesus, bare litt?
Vidunderlig! Se hva den atmosfæren som Han skapte, ville ha vært. Jeg ser for
meg at det var bare en eneste stor bunt av kjærlighet, respekt og Gudfryktighet.
La oss be...
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