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Fra sin tale Å vekke Jesus 63-0117 sa broder Branham sa:" 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
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.
Apostelen Paulus forteller oss i 1 Tessalonikerbrev 2:19 For hva er vårt
håp, vår glede eller krans av ros? Eller er ikke også dere, framfor Herren
Jesus Kristus, i Hans nærvær?
Nå, hvis vi er fokusert på de gale tingene, vil vi ikke motta håp og glede
som det tales om her, fordi det kommer fra å være i Hans nærvær.
1 Tessalonikerbrev 3:12 Og må Herren også gi dere å bli rikere på
kjærligheten til hverandre og til alle, slik som vi også elsker dere,
13 så Han kan styrke befeste deres hjerter til å være ulastelige i hellighet
framfor vår Gud og Far ved vår Herre Jesu Kristi nærvær (Parousia)
sammen med alle Sine hellige.
Nå, hva slags mennesker skulle vi være for å vite at Han er i Sin Parousia,
som skjer nå, at Han er her for å sørge for at ditt hjerte er befeste til å
være ulastelige i hellighet. Hvordan er dette mulig? Fordi "Han som
begynte den gode gjerningen i deg, skal også fullføre den," for "Det er
Gud som virker i dere både til å ville og å gjøre det som er
velbehagelig for Ham."
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1Tessalonikerbrev 1:2 Vi takker alltid Gud for dere alle, og nevner dere i
våre bønner.
3 Vi husker alltid deres gjerning i troen, deres arbeid i kjærligheten og
tålmodighet i håpet på vår Herre Jesus Kristus framfor vår Gud og Fars
åsyn,
4 og vi vet om deres utvelgelse, kjære brødre, dere som er elsket av Gud.
Identifikasjon 63-0123 42 Og så ser du mennesker som var fine
mennesker, men likevel var du alltid glad for å komme vekk fra dem. Det er
bare det at de skaper en slik atmosfære der de er. Ingenting imot dem, de
er hyggelige mennesker, men du liker ikke den atmosfæren som er
rundt dem. Og karakteren deres skaper hva de er, gjør dem til hva de er.
Kolosserne 3:1 Hvis dere da altså ble oppreist med Kristus, så søk de ting
som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd.
2 Ha sinnet rettet mot de ting som er der oppe, ikke mot de ting som er på
jorden.
3 Dere er nemlig døde, og deres liv er skjult sammen med Kristus i Gud.
4 Når Kristus, som er vårt liv, åpenbares, da skal også dere bli
åpenbart sammen med Ham i herlighet.
5 Drep derfor deres jordiske lemmer: hor, urenhet, syndig begjær, ond lyst
og grådighet, som er avgudsdyrkelse.
2 Korinterbrev 2:14 Men Gud være takk som alltid leder oss til seier i
Kristus, og som ved oss gjør duften av kunnskapen om Ham kjent på
ethvert sted.
15 For vi er Kristi vellukt blant dem som blir frelst. Og blant dem som går
fortapt,
16 for disse er vi dødens duft som fører til død. Og for dem som blir frelst
er vi livets duft som fører til liv. Og hvem er verdig til dette?
17 Vi er nemlig ikke som de mange, disse som forfalsker Guds ord. Men vi
taler det som er av renhet, det som er av Gud, framfor Guds åsyn, i Kristus.
Filipperne 2:5 La dette sinn (holdning) være i dere, som også var i Kristus
Jesus.

2

Husk nå at Jesus sa: "Mitt hus skal kalles et bønnens hus." Og hvis vi
har samme natur og liv som Jesus Kristus hadde, vil ikke da våre hjem
også bli kalt et bønnens hus? Vi leser i Kolosserne 3:4 Når Kristus, som
er vårt liv, åpenbares, da skal også dere bli åpenbart sammen med
Ham i herlighet. Så hvis vi blir åpenbart når Han blir åpenbart, og vår
åpenbaring er i den samme Herlighet, eller Doxa eller tankesett. Vil ikke da
våre hjem bli vist frem som Hans hjem også? Skulle vi ikke ha den samme
atmosfæren i vårt hjem som vi har i denne menigheten, som er Hans
bønnens hus?
Vi leser i 5 Mosebok 6 (Fra Amplified versjonen). "Hør O Guds Kongelige
Sæd, Herren Gud er én Herre, den eneste Herren. Og du skal elske Herren
din Gud av hele ditt sinn og ditt hjerte, og av hele ditt vesen, og av all din
makt. Og disse ordene som jeg befaler dere i dag, skal være fremst i deres
sinn og deres hjerte. Du skal du slipe og kvesse dem, slik for å få dem til å
trenge inn, og du skal undervise og innprente dem flittig på dine barns sinn
og hjerter, og du skal tale om dem når du sitter i huset ditt, og når du kjører
nedover veien, og når du legger deg ned og når du reiser deg opp. Og du
skal binde dem som et symbol på dine hender (Med andre ord så er de
knyttet til dine handlinger, hva du gjør), og du skal binde dem på din
panne." (som betyr at de omslutter ditt sinn eller tankesett).
Og husk at pannen din, det er hvor den fremre delen av hjernen ligger, og
det er der minnet ditt er. Når en person har en lobotomi, mister de sitt
minne. Men her ser vi at Ordet skal innta den fremste delen av vår
tenkning. Endog som en front mellom våre øyne, slik at alt som vi kan se, er
Guds Ord. Som et fylakterion (Fylakterion = En jødisk liten
lærkapsel som inneholder pergamentstrimler med bibeltekster)
som går "boing, boing, boing" ettersom vi går videre, og de
spretter ut fra hodet vårt. En konstant påminnelse. Og så
fortsetter han: "Og du skal skrive dem på dørstolpene i ditt
hus og på dine porter." Hvorfor? Slik at enten du kommer eller du går, så
vil det alltid være en konstant påminnelse som er satt foran deg, om Guds
løfter til deg i denne tiden.
2 Peter 1:2 Nåde være med dere og fred i rikt mål i kunnskapen om
Gud, og Jesus, vår Herre,
3 Hans guddommelige kraft har gitt til oss alt det som angår liv og
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gudsfrykt, gjennom kunnskapen om Ham som kalte oss ved herlighet og
guddomskraft.
4 Ved dette er vi blitt skjenket de største og mest dyrebare løfter, for at dere
gjennom dem skulle få del i guddommelig natur, etter å ha flyktet unna
fordervelsen som tilhører lysten i denne verden.
Fordi løftene inneholder selve Guds natur, og ved å motta løftene, eller
Hans Ord, da mottar du selve livet i Ordet, og derfor selve Guds natur.
Men denne atmosfæren fungerer begge veier. Husk den kvinnen som kom
til broder Branham og fortalte ham at hun ikke lenger elsket sin mann. Og
broder Branham spurte henne: "Elsket du ham tidligere?" Og hun sa:
"Ja".
Og dette er tilfelle med så mange par, fordi skilsmisserapportene sier: "De
kan ikke komme overens lenger." Skilsmisserapportene sier:
"Uforenlige" eller "uforsonlige forskjeller". Så hva er "uforsonlige
forskjeller" Det er når to personer er så sta at de ønsker at alle ting skal bli
gjort kun på deres sin egen måte". Med andre ord så er de ikke lenger
fleksible med hensyn til hverandre i ekteskapet, og de har blitt hardhjertet
og stive mot hverandre. Og det er ikke et godt tegn, fordi når du er død da
blir du det de kaller "stiv", fordi når du er død, da settes rigor mortis
(dødsstivhet) i gang, og legemet ditt blir stivt.
Og når dere er slik med hverandre, da viser det at dere er åndelig døde
også.
Så broder Branham spurte henne: Ønsker du å elske ham? Og hun
svarte: "Ja, jeg gjør det, men jeg kan bare ikke se ut til å finne
kjærlighet til ham."
Så spurte han henne: "Hvis du virkelig mener det, så lov meg at du vil
gjøre hva jeg råder deg til å gjøre". Og hun sa: "Ja, jeg vil gjøre hva du
ber meg om å gjøre." Så han sa: "De neste 6 ukene vil jeg at du bare
skal handle som om du elsker ham." " Med andre ord, bare gjør de
tingene for ham som du pleide å gjøre da du elsket ham". Kle deg som
du gjorde da du elsket ham, kok den maten som han likte da du elsket
ham og gjør de små tingene som du pleide å gjøre da du elsket ham."
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Så hun dro hjem, og i løpet av noen få uker var hun tilbake igjen til å elske
ham.
Skjønner dere, hva var det? Hun skapte en atmosfære, og han falt inn i
den. Og han begynte å svare på den atmosfæren som hun hadde
skapt. Og begge var forelsket igjen. Det var hun som skapte
atmosfæren, men det påvirket dem begge.
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, dersom du har
Tegnet, da skaper du en ånd rundt deg, en kraft, så gjennom din
vandring, vil folk vite 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. Krev din husstand. Du må gjøre
det nå. Dette er kveldstiden.
54-0216 Jairus Og Guddommelig Helbredelse 35 Og vi burde komme
oss inn i en slik atmosfære. Skape... Hver og en av dere er en skaper.
Visste dere det? Hver og en av dere som er født på ny, er en skaper. Vi
må skape en atmosfære, som jeg sa her forleden kveld. Noen ganger når
jeg er hjemme, og kona er helt - menneskene går inn og ut, og de bare
kommer og går hele tiden ... Jeg går inn, og kona står der og tørker øynene,
hun gråter og sier: "Bill, barna har ikke engang spist noe mat i dag; huset
har vært fullpakket med folk. ” Der er lille Sarah, min lille to år gamle jente
som sitter der og gråter. Rebekka er kommet hjem fra skolen. Hvorfor? Min
kone er veldig nervøs, hun har fått den atmosfæren inn der. Skjønner?
Det er hva det er. Så jeg går bort og sier: “Vel Kjære, jeg sier deg at du har
rett." Jeg sa: "Åh, jeg trenger å komme hjem en gang iblant, vet du." Men
jeg sier: "Kjæreste," dere vet, prøve å roe henne ned på en vennlig måte.
Da sier jeg i mitt hjerte: “Herre, jeg gir min Guddommelige kjærlighet
til min kone. Nå, Herre, hjelp meg her nå, og jeg vil ha Din Ånd inn her.
Satan ønsker å forvirre oss alle, men jeg vil at Du skal hjelpe meg.”
54-0228a Forventning 60 Jeg krangler aldri med henne. Ser dere? Nei.
"Det stemmer, kjære." Skjønner dere? "Det er veldig ille, men du skjønner
at vi tjener Herren, så vi ..." Ser dere hva jeg gjør hele tiden i mitt hjerte?
Jeg prøver å skape en annen atmosfære. De er alle nervøse, og de er
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oppskaket. Skjønner? Nå tenkte jeg i mitt hjerte: "O Herre, send nå Ditt
Nærvær og Din kjærlighet til min stakkars lille oppskakede kone." Og jeg
sier: “Ja kjære. Det er riktig." Jeg sier: "Hva skjedde her?"
"Å, vi har ikke hatt noe å spise og ..." Jeg sier: "Vel, det kommer nok ingen
andre hit i løpet av de neste to timene. La oss få oss noe å spise. Og jeg
skal hjelpe deg.” Og jeg begynner å brette opp ermene.
Hun sa: "Hør nå her, unge mann, du kan kanskje hjelpe meg med
oppvasken, men du kan ikke lage mat."
Jeg vil si: "Hvem kan ikke lage mat?" Slik som det, vet dere, bare fortsetter
slik. "Vel, du har aldri sett meg steke poteter ennå. Jeg er vokst opp
med dem.” sånn - noe sånt som det. Og jeg vil se et bitte lite smil på den
ene siden, vet dere.
Og aller først, vet dere , jeg går bort og legger hånden på henne. Hun vet
ikke hva jeg gjør ennå. Og jeg sier: ”Velsignet er ditt hjerte, kjære. Jeg skal
si deg, jeg hjelper deg med å gjøre dette." Og deretter, nede i mitt hjerte
sier jeg: "Herre, send din fred som er i meg, inn i henne nå. Gud, ro ned
min familie nå. Jeg er din tjener, Far."
54-0216 Jairus Og Guddommelig Helbredelse 35 Og jeg sier: "Si meg
kjære, jeg ønsker å hjelpe deg med oppvasken." Og jeg kommer bort dit, og
jeg sier: "Du bare begynner med barna og sier noe til dem." Og jeg står der
hele tiden og ber: "Nå, Herre, send din Hellige Ånd; Jeg vet at det vil roe
dem ned her nå. Og jeg sender Den rundt i dette hjemmet, mitt hjem, i
navnet til din Sønn, Jesus.”
Før du vet ordet av det, sier kona: "Jeg ønsker ..." Hun er blitt interessert i å
begynne å snakke om noe. Babyen har noen klosser å leke med der inne.
Alt sammen er over. Ser dere?
55-0610 Tror Dere Nå? 35 Jeg så et lite smil komme frem på siden av
hennes ansikt, og jeg tenkte: "Takk, Herre." Jeg bare fortsatte, og jeg sa:
"Nå, vi vil være klar til kveldsmat ganske raskt." Og jeg sa: “Vi vil raskt ta
oss en tur, og vi vil dra et sted. Og komme oss inn i den gamle bilen og
putle litt rundt nedover på åsen et eller annet sted.” Jeg sa: "Vi vil bare ha
en hyggelig stund."
Og hun begynte å gjøre kveldsmat klar. Av og til gikk jeg bort. Og jeg ba:
"Herre, nå bare la meg skape denne atmosfæren, til å være lykkelig i stedet
for å være slik." Jeg la hendene mine på henne sånn, og jeg sa: "Kjære, vet
du hva?" Hun trodde at jeg bare la på hendene og talte med henne,
men jeg la hendene mine på henne i Jesu navn. Skjønner? Så sier jeg:
"Kjære, vet du hva? Det er bare fantastisk. Du vet, denne kommende
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sommeren, vi kan dra opp i fjellet, så snart jeg får litt tid til ferie." Jeg sa:
"Jeg vil gjerne se de barna fange en av de ørretene. Ville du ikke like det?"
Og hun sa: "Å, det var mye moro." Vel, det begynte å roe seg. Jeg sa: "Ja,
kjære, det er helt greit." ("O Herre Gud, vær så snill ...") Og jeg bare ... Og
før du vet ordet av det, hadde hun latter og sang. Barna hadde klossene
sine der og var i lek. Og de hadde det kjempegøy.
57-0305 Guddommelig Kjærlighet 19 Så jeg hadde hånden min på
hennes lille skulder, og jeg begynner med å prøve å skape, i mitt hjerte.
"Herre, jeg er lykkelig. Det er ikke noe galt med meg. Jeg elsker deg, du vet
jeg gjør det, og må du bare ordne opp i min lille familie." Og etter en stund
sa jeg: "Si deg kjære, jeg skal vise deg hvor de kjolene er." Da skal jeg...
Da hun var blitt rolig, kikket jeg nedover, og Sarah og Becky hadde signert
en fredsavtale, og de lekte; og lille Joseph bare ristet på den lille
skramleboksen og hadde det bra. Dere forstår, du må komme inn i den
rette type atmosfære.
54-0216 Jairus Og Guddommelig Helbredelse 36 Du må komme deg
vekk fra den gamle forvirringen, men du er redd. Det er det som er i veien.
Du skal steke kjøttet ditt til frokost, og du er fylt med Den Hellige Ånd. Nå
skal jeg sjokkere dere litt. Dere har ikke noe imot det, har dere? Ja vel. Et
eksempel: Kjøttet er på steking, og plutselig skvetter det fett ut over
hånden din. Hvis du bare ville riste det av deg og fortsette å steke
kjøtt, da ville det ikke plage deg. Jeg vet at du ikke fikk det helt riktig. Se
nå. Det første du sier: "Åh, hvor er salven?" eller noe sånt, og du tar tak i
hånden din. Skjønner? Du blir veldig skremt. Det er det som gjør det. Det er
frykt.
55-0610 Tror Dere Nå? 36 Det er sånn det er. Men, du må bare fortsette å
tro, skape den atmosfæren. La aldri tvil komme rundt deg. Tro hele tiden.
Ikke begynn å ta følge sammen med tvilen i det hele tatt. Nei, sir. Uansett
hva omstendighetene er, skyve bort din tvil. Gå rett videre, og gjennom
den. Bare avslå den. Ja, sir. Gi den ikke noen grobunn i det hele tatt.
La meg bare skjære inn her med et skriftsted før vi fortsetter å lese.
1 Johannes 4:17 Ved dette er kjærligheten gjort fullkommen blant oss: At vi
kan ha frimodighet på dommens dag. For som Han er, slik er vi i denne
verden.
7

18 Det er ingen frykt i kjærligheten. Men den fullkomne kjærligheten driver
frykten ut, for frykten regner med straff. Men den som frykter, er ikke gjort
fullkommen i kjærligheten.
La oss åpne våre bibler til 1 Johannes 4:17-18 Heri er vår kjærlighet gjort
fullkommen, så vi kan ha frimodighet i dommens dag: fordi som han er, så
er vi i denne verden. 18 Det er ingen frykt i kjærlighet, men fullkommen
kjærlighet kaster ut frykt, fordi frykt har pine. Den som frykter ikke blir
fullkommen forelsket. (Frykt = Kolasis = straff, og hva er straffen? Det har
å gjøre med at den får til å holde tilbake, til å dobbeltsjekke, gjøre
begrensninger eller med andre ord: Så lenge du er under frykt, ønsker du
ikke å bevege deg videre. Du strammer inn og stopper opp i din fremgang).
Nå, tilbake til hva broder Branham sa i sin tale 54-0216 Jairus Og
Guddommelig Helbredelse 36... Peter går på vannet. Han gikk helt greit
frem til han så de bølgene som kom imot ham, og han ble redd. Jesus sa:
"Hvorfor ble du redd?" Det er det som er i veien med folket som har Den
Hellige Ånd i dag. De har så mye som de er redde for...
37 37 Djevelen prøver bare å skremme dere bort fra noe. Han prøver å
legge noe bort til en annen tid, og si: "En av disse dagene vil du bli dette."
Du er det nå. Nå er vi sønner av Gud. Nå sitter vi sammen i himmelske
steder. Nå har vi fått all makt i himmelen og på jorden. Skjønner? Vi har det
nå. Ikke i tusenårsriket, vi trenger det ikke da. Vi har det nå. Vi er… Rett nå
er vi Guds sønner. "Og det er ennå ikke blitt åpenbart hva vi skal bli, men vi
vet at vi skal bli lik Ham.
Hva du er her, er en refleksjon av hva du er et annet sted. "De som han har
kalt, har han rettferdiggjort." Er det riktig? "De som han har rettferdiggjort,
har han herliggjort." Allerede i Faderens nærvær, og vi har et herliggjort
legeme. Puh! Var ikke det dypt? Ja vel. Vi skal finne ut om det stemmer
eller ikke. "Hvis dette jordiske tabernaklet blir oppløst, da har vi allerede et
som venter." Er det riktig? Det er riktig. Slik er det akkurat nå. Og hva vi er
der, er en refleksjon. Her, hva vi er her, er en refleksjon av hva vi er et
annet sted. Så hvis dine gjerninger er onde, da vet du hvor de kommer fra.
Du vet hvor den andre kroppen din ligger og venter.
55-0302 Den Oppstandne Herren Jesus 80 Og legg merke til at mens de
talte om Ham, da kom Han tilsyne. Det er en god måte å få Ham til å
være omkring deg: Snakk om Ham hele tiden. Amen. Hold samtalen i
gang, ikke om hvem som er hvem, eller hvilken serie som går på hvilken
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TV-kanal, eller den neste filmen som skal komme, eller hvem som skal blir
valgt til president. Tal om Jesus.
81 De kristne snakker om alt annet enn Kristus i disse dager. Gå ut derfra,
de har alltid en masse med tull og tøys og alt mulig som de ønsker å
snakke om, og slikt, men de snakket aldri om Kristus. Snakk om Ham;
syng om Ham. Elsk Ham. Hold Ham på ditt hjerte og ditt sinn hele
dagen og natten.
82 David sa om det... Han ville binde Hans lover på sine fingrer og på
sengestolpen, og slik ville Han være foran ham hele tiden. Det er riktig.
Hold Ham foran deg i ditt minne, dine tanker, i lovprisning og tale. I alt
du gjør, hold Kristus foran deg. Det er måten å holde Ham nær deg.
54-0724 En Personlig Opplevelse Med Gud 48 Nå skal jeg gi dere en liten
hemmelighet. Hvis dere elsker mennesker, da vil folk vite det. Visste
dere at mennesket er selv en skaper? Hvor mange tror det? Han er en sønn
av Gud i sin falne tilstand.
Han er en skaper. Var du noen gang i nærheten av noen, og du bare elsker
å være i deres nærvær? Du har hatt disse menneskene. Hva er det? Det er
på grunn av deres atmosfære, som de skaper rundt seg. Og så har du
vært rundt hyggelige mennesker, men du kunne ikke tåle å være rundt dem.
Det er deres atmosfære. Det er kjærlighet. Kjærligheten går dypt ut; den
gjør gode ting. Og Jesus Kristus er Guds kjærlighet.
55-0610 Tror Dere Nå 33 Nå, la meg fortelle dere noe: Hver mann som er
født på ny og Guds Ånd er i ham, han er en miniatyrskaper. Nå, det kan
ryste deg litt, men det er sannheten. Vi er i Guds bilde. Gud er en Skaper.
Det er grunnen til at du kan tro at Gud kan helbrede en person, fordi Gud er
i deg, og Gud skapte denne verden. Han bare talte det, og Ordet ble
materialisert. Selve grunnen som du står på, den er dette Guds Ord som ble
manifestert. Hvis Han ikke gjorde det, hvor får Han det da fra? Skjønner?
Han bare talte det, og det kom inn i eksistens. Han trodde på Sitt eget Ord.
Og hvis et menneske er født av Guds Ånd, da er han et avkom fra Gud;
og den delen av Gud er inni ham, og han tror at ethvert Ord som Gud
sier, vil bli materialisert. Skjønner? Og det gjør ham til en del av Gud.
Den Hellige Ånd i mannen gjør ham til en del av Gud.
Og nå, så du noen gang mennesker, hyggelige mennesker, men du klarte
nesten ikke å være i nærheten av dem? Ja visst har du det. Du har ikke noe
imot dem, men du kan ikke tåle å være rundt dem. Og så, du så en person
som er, åh, kanskje en liten gammel, radmager fyr, eller en liten gammel
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kvinne som var bøyd over en vaskebalje, men du bare elsker å være rundt
den personen. Du bare, på en måte elsker dem. Det er den atmosfæren
som de har hatt rundt seg, slik de lever; de skaper en atmosfære som
du liker å være i. Det er herlige mennesker å være sammen med.
55-1110 Et Skjult Liv I Kristus 42 Nå, det er noe fra Herrens forfriskende
nærvær, det er noe med dem, noe omkring en ekte kristen som dere
elsker å være i nærheten av. Gjør dere ikke det? Og det er en kraft der.
Du skaper din egen atmosfære rundt deg.
Husker dere den kvelden da den galningen løp opp til plattformen for å
drepe meg her oppe i Portland, Oregon? Dere har helt sikkert lest historien.
Åh du, det er overalt. Hva skjedde? Vel, den stakkars fyren ... Jeg ble ikke
sint på ham. Jeg elsket ham. Noe skjedde. Jeg elsket ham.
56-0826 Guddommelig Kjærlighet 50 Nå, hva du ønsker å gjøre, er å bli
løftet opp av Kristus, inn i en atmosfære, der du er glad og fredfull. Og
så, inni der, skaper du et forhold. Og atmosfæren som du lever i, du vil
vise frem til dine venner hva du er.
Hebreerne 10:22 så la oss komme nær med et sannferdig hjerte i troens
fulle visshet, etter at vi har fått våre hjerter badet og renset fra en ond
samvittighet, og fått våre legemer vasket med rent vann.
23 La oss uten å vakle holde fast ved bekjennelsen av vårt håp, for Han
som gav løftet, er troverdig.
24 Og la oss se til hverandre for å tilskynde til kjærlighet og gode
gjerninger.
25 Og la oss ikke forlate vår egen forsamling, slik noen pleier å gjøre, men
la oss formane hverandre, og det så mye mer som dere ser at Dagen
nærmer seg.
26 For dersom vi synder med vilje etter at vi har fått erkjennelse av
sannheten, da gis det ikke lenger noe offer for synder,
Legg merke til at han sa: 24 tilskynde til kjærlighet. Og Paulus lærte oss i
1 Korinterbrev 13:13 "Så blir de da stående disse tre: tro, håp og
kjærlighet. Men den største av dem er kjærligheten. Hvorfor? Fordi Tro
er en åpenbaring, det er der det hele begynner. Og håp er en oppriktig
forventning om åpenbaring, det er den energien som bygger seg opp inni
deg som følge av åpenbaringen. Og kjærlighet er den ytre uttrykkelsen for
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åpenbaringen. Kjærlighet er tilkjennegivelsen av åpenbaringen. Det er
tolkningen av åpenbaringen. Den ytre fremvisningen av åpenbaringen.
Og vi vet at vi blir vår åpenbaring, ved å gå helt tilbake til Abel. Hans
åpenbaring var et blødende døende lam. Og han ble et blødende døende
lam. Jesus talte om den samme tingen.
Åpenbaringer 13:8 forteller oss at lammet ble drept før verdens
grunnleggelse, og i Johannes 12:27 sa Jesus: "Av denne grunn er Jeg
kommet inn i verden". Og hvilken grunn var det? For å dø for våre synder
som det uskyldige lammet som ble forutbestemt fra før verdens
grunnleggelse. Så du blir til din åpenbaring. Det er derfor jeg har undervist
så hardt for folket å gå til Gud for å få en åpenbaring angående Guds
sønner, at de vil bli adoptert (få sønnekår) og vil manifestere seg som Guds
sønner, og vil bli likedannet med bildet av den første fødte sønnen. For hvis
det er din åpenbaring, da er det hva du vil bli.
Lærte ikke Guds Ord oss dette: "Som en mann tenker i sitt hjerte, slik er
han? " Og sa ikke Ordet også: "og ut av hjertets overflod taler munnen?
" Så du er hva du tenker, og du blir hva din åpenbaring er.
Og apostelen Paulus sa også i 1 Tessalonikerbrev 1:2 Vi takker alltid Gud
for dere alle, og nevner dere i våre bønner.
3 Vi husker alltid deres gjerning i troen (åpenbaring), deres arbeid i
kjærligheten (arbeid I kjærligheten? Ja, deres uttrykkelse av deres
åpenbaring er deres arbeid i kjærligheten) og tålmodighet i håpet (oppriktig
forventning) på vår Herre Jesus Kristus framfor vår Gud og Fars åsyn,
4 og vi vet (ordet eido, som betyr å være klar over,) om deres utvelgelse,
kjære brødre, dere som er elsket av Gud.
5 For vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord, men også i kraft og i Den
Hellige Ånd og i full visshet, da dere vet hvordan vi var hos dere for deres
skyld.
6 Og dere ble våre og Herrens etterfølgere, etter at dere hadde tatt imot
ordet i stor trengsel og med Den Hellige Ånds glede,
7 slik at dere ble forbilder for alle de som tror i Makedonia og Akaia.
Så de ble eksempler på deres tro manifestert.
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La meg vise dere hvordan din tro arbeider seg selv inn i en manifestasjon.
Broder Branham sa i talen 56-0422 Vis Oss Faderen og Det er Nok For
Oss 83 Du er selv en skaper, en miniatyrskaper. Lytt nå. Så du noen
gang mennesker som var hyggelige mennesker, og likevel, du kunne bare
ikke klare å være rundt dem, det var noe med dem som du bare ikke kunne
tåle? Har du noen gang sett folk som du bare elsker å være sammen
med? Så du noen gang slike mennesker? Det er atmosfæren de skaper
rundt seg selv. Og la meg fortelle dere i dag, mine kjære venner, den
største tingen som er på denne siden av himmelen, er kjærlighet,
Guddommelig kjærlighet. Gud er kjærlighet. Dere leste i boken da en
galning løp frem for å drepe meg på plattformen den kvelden. Jeg hatet ikke
mannen; Jeg elsket ham, ja visst, jeg syntes synd på ham. Det var det som
drepte ham på plattformen. Det var det som drepte de heksedoktorene som
sto der den dagen ...? ... mennesker som Gud døde for, de sto der og
prøvde å kaste forbannelser på meg, hekser og slikt. De sto der foran Ham,
og du ser dem falle til jorden, kaste sine hoder ned slik som det, og gi sine
hjerter til Kristus. Det var kjærlighet som gjorde det. Kjærlighet er den
mektigste kraften som finnes. Selv fileo-kjærlighet vil få en mor til å hoppe
gjennom en ild for å ta tak i den brennende babyen hennes. Hun vil ikke
tenke på seg selv.
Han sa i talen 23 Love 56-0726 Og når Guddommelig kjærlighet er blitt
vist frem og kommer til sin ende, da vil suveren nåde ta dens plass.
Nå, det er min tekst. Når Guddommelig kjærlighet er blitt vist frem ... Vis
frem Guddommelig kjærlighet, og når den kommer til sin ende, når
den ikke kan gå noe lenger, da vil suveren nåde komme inn og ta dens
plass.
Nå, innser du, fordi du er en sønn eller datter av Gud, at du er en liten
skaper? Vet du at du skaper den atmosfæren som du lever i? Skjønner
du at ved den atmosfæren som du lever i, at du har innflytelse på noen
andre? Hva får folk til å handle slik de gjør? Det er fordi ... Hva er det som
gjør at fylliker liker å være sammen med andre fylliker. Som min mor pleide
å si, det gamle ordtaket, og jeg tror det finnes her sør også: "Like barn leker
best." Det er fordi de har ting til felles.
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57-0305 Guddommelig Kjærlighet 17 Og du vet at det finnes en slags
mennesker som er virkelig gode mennesker, men du kan nesten ikke tåle å
være rundt dem. Det er riktig. Hvorfor er det slik? De skaper den
atmosfæren. Og så finnes det en slags mennesker som du bare elsker
å være sammen med. De skaper den atmosfæren som de lever i. Nå,
det er en overnaturlig ting. Når Herrens nærvær kommer ned, da skaper
det en atmosfære for tro. Og da ... tenkte jeg, "Herre Gud, Du må hjelpe
meg."
57-0305 Guddommelig Kjærlighet 18 Nå, du må skape en atmosfære,
og din tro vil gjøre det. De var alle samlet sammen på øvresalen, da kom
det plutselig fra himmelen liksom en lyd av en stormende mektig vind;
atmosfæren var rett. Det krever en atmosfære for å gjøre noe.
Dere vet, den vanlige prosedyren for å klekke kyllinger, er å legge dem
under høna. Men bare få egget i den rette atmosfæren, og det vil
uansett klekkes. Hør her, broder: Hvis en mann elsker Gud, og han kunne
komme inn i den rette typen atmosfære, da vil det produsere en nyfødt baby
like sikker som at jeg er her. Det er atmosfæren som teller. La denne lille
håndfulle mengden av mennesker som sitter her i kveld, komme inn i
den perfekte atmosfæren, se da hva som skjer. Det vil ikke være en
eneste svak person i vår midte. Krøplingene vil gå; de blinde vil se; de
døve vil høre; de stumme vil tale eller hva som helst annet. Det er
atmosfæren.
Det var slik at tjuefem tusen ble helbredet ved én bønn i Afrika. Da de så
Herren gjøre noe, da skapte det en atmosfære, og de trådte inn i det.
Det er bassenget, når vannet flyter riktig.
58-0313 Kjærlighet E-38 Det er noe med en mann eller en kvinne, du er en
liten skaper. Har du noen gang sett mennesker som du bare elsker å være
sammen med? Det er den atmosfæren som de skaper rundt seg. Andre er
hyggelige mennesker, men du kan bare ikke tåle å være rundt dem. De
skaper dette ved den måten de lever og hvordan deres tankegang er.
Det er en liten atmosfære som du lever i.
57-0519E Kjærlighet 15 Har du noen gang sett en person som er en god
person, du synes de er hyggelige. Men det er bare noe med personen. Du
liker bare ikke å være rundt dem? Det gjør du sannelig ikke. Og så har du
sett folk som du bare elsker å være sammen med. hva er det? Det er den
kreative kraften som er på menneskene, som skaper en atmosfære
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rundt der de er. Hvis de er fulle av kjærlighet, ikke tilgjort tro, men ekte
kjærlighet, da kan du føle det. Du vet at de er kristne. De håndhilser på
deg og sier: "Jeg er din venn, John." Du kan føle det.
57-0519E Kjærlighet 16 Jeg vet at det er sannheten, at mennesket
skaper i seg selv den atmosfæren han lever i. Og rundt omkring ham
er han salvet med en ånd. Jeg har sett folk, og du kunne bare ikke komme
vekk fra dem; du bare elsket dem. Det er noe som tegnes rundt dem. Det
er fordi de lever i den atmosfæren, de lever under Den Hellige Ånds
Kraft.
58-0328 Hør Ham 44 Og det er nå kommet inn blant pinsevennene,
skuespill og kledning, mote, utseende, snakk, spott, latterliggjøring,
likegyldighet. Det er hardt, men du trenger å høre det. Det er sannheten.
Men det er grunnen til at verden ikke kan se noe ekte. Når folket kommer
til en stilling at de vil glemme alle de små forskjellene de har, og Guds
kjærlighet vil bli utgytt i våre hjerter av den virkelige læreren, Den
Hellige Ånd. Du vil bli saltholdig, og verden vil ønske å være som deg.
Du lager en skapning rundt deg. Du har sett folk som du ikke kunne tåle å
være sammen med, men de var hyggelige mennesker. De skaper dette
inni seg selv. Du har også sett folk som du elsker å være sammen med,
fordi de skaper den atmosfæren rundt seg. Din ånd er din sjel. Du kan ikke
skjule det; du kan ikke hykle med det. Det er hva som er saken i dag. Det er
så mange trosretninger i kristenheten.
60-1127M Det Var Ikke Slik Fra Begynnelsen 8 Har du noen gang møtt
mennesker som du bare elsket å være sammen med? Du har sett det, og
hvorfor? De skaper den atmosfæren gjennom sitt liv, måten som de
lever på, og de tingene som de tenker på og kjærligheten som de har
til deg. Dere har hørt mitt Budskap om pungrotta, vet dere, og om biene
som prøver å stikke meg, og oksen som prøver å drepe meg, dyr ... Ser
dere? Det vil gjøre ... Du skaper en atmosfære, og det er den
atmosfæren du må være i for å be for de syke. Skjønner? Det er den
samme tingen. Det er kjærlighet som kaster ut onde ånder.
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
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med andre mennesker, og du bare elsket å være rundt dem. Du skaper
den 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.
63-0123 Identifikasjon 40 Nå, Jesus ga eksemplet på hva vi burde se på,
da Han reflekterte Sitt Liv for oss gjennom Ordet, hva vi skulle se på. Når vi
ser inn i Guds speil, da skulle vi se oss selv identifisert sammen med Ham.
Det er et perfekt Eksempel.
41 Nå, men vi finner ut at når vi går gjennom livet, at vår karakter
former det bildet som vi er. Det vet vi alle. Du, slik som du lever, slik er
din karakter, og den former deg til hva du er. Nå, dere har sett mennesker
som dere bare elsker å være sammen med, men de befinner seg kanskje
ikke i din samfunnsgruppe. Og igjen, de kan være av en annen rase, de
fargede eller de brune eller de gule. Men det er bare noe med den
karakteren, at du bare elsker å være i deres nærvær. Fordi hver person
er en liten egen dynamo, og du legger ut en atmosfære.
42 Og så ser du mennesker som var gode mennesker, men likevel var du
alltid glad for å komme vekk fra dem. Det er bare det at de skaper en slik
atmosfære rundt seg. Ingenting imot dem, de er hyggelige mennesker, men
du liker ikke den atmosfæren som er rundt dem. Og karakteren deres
skaper hva de er, gjør dem til hva de er.
63-0901M 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, da skaper du en ånd rundt deg, en kraft, så gjennom din
vandring, vil folk vite 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. Krev din husstand. Du må
gjøre det nå. Dette er kveldstiden.
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.
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18 Da skal dere igjen se forskjell mellom den rettferdige og den
ugudelige, mellom den som tjener Gud og den som ikke tjener ham.
Høres ut som de samme prinsippene som burde være i våre ekteskap, ikke
sant. Og hvorfor ikke, Han er vår brudgom og vi er Hans brud.
63-0123 Identifikasjon 42 den atmosfæren som er rundt dem. Og
karakteren deres skaper hva de er, gjør dem til hva de er.
Filipperne 4:4 Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!
5 La deres milde sinnelag bli kjent for alle mennesker! Herren er nær.
6 Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner
komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takksigelse.
7 Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og
deres tanker i Kristus Jesus.
8 For øvrig, brødre, alt som er sant, alt som er sømmelige, alt som er
rettferdige, alt som er rent, alt som er verd å elske, alt som det tales vel
om, om det er et ærbart liv, og om det er noe som er rosverdig, så ha
dette i tanken.
9 Alt det som dere lærte og tok imot og hørte og så i meg, det skal dere
gjøre. Og fredens Gud skal være med dere.
La oss be.

16

