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Denne formiddagen vil jeg gjerne fortsette med den tanken som vi så på i forrige uke.
Så jeg ønsker å se litt mer på emnet om tjenesten til Toppsteinen, og fortsette videre
inn i denne forståelsen, til vi vil se refleksjonen av Den Hellige Ånds tjeneste i Bruden
i denne sene timen.
Vel, vi vet at Toppsteins-tjenesten var Den Hellige Ånds tjeneste i denne
avslutningstiden. Og vi ser hvordan denne tjenesten fullstendig har avslørt alt det som
er skjult, og har brakt det frem i lyset. Vi så også hvordan denne Toppsteinen, eller
Klippen, er Gud, som er vår Klippe og vår tilflukt. De rettferdige skal fly inn i den og
være trygge. Men den samme Klippen skal også være en Anstøtsklippe. Og alle de
som opponerte mot den, vil bli knust til støv.
Vi så at de utvalgte er hugget ut fra denne Solide Klippen, som er Kristus. Og vi er
ordinert til å bli slik som Han er, i denne verden.
Jesaja 51:1 Hør på meg, dere som jager etter rettferdighet, dere som søker Herren!
Se på Klippen som dere er hugget ut av, og på den brønn som dere er gravd ut av!
Derfor, hvis vi er hugget ut fra denne klippen, som er Gud, da er vi små biter av Ham.
Det er derfor Jesus sa: Peter du er en stein, og på denne Klippen, på denne
åpenbaringen av hvem min Far er, og at Han også er deres Far, vil jeg bygge min
menighet. Og helvetes porter skal aldri seire over den.
5 Mosebok 32:1 Lytt, dere himler, og jeg vil tale! La jorden høre på min munns ord!
2 Min lære skal falle som regnet, og mine ord dryppe som duggen, som regnskur
på grønne spirer, som regnbyger på urter og gress!
3 For Herrens navn vil jeg kunngjøre. Gi vår Gud ære!
4 Han er Klippen! Fullkomment er hans verk, for rettferd er alle hans veier. En trofast
Gud, uten svik, rettferdig og rettvis er han.
Og hvordan kunngjør Gud Sitt Navn? Vel, Han sa at vi er skrevne brev, kjent og lest
av alle mennesker. Og Han har skrevet Sitt Ord inn i våre hjerter.
2 Korinterbrev 3:2 Dere er vårt brev, skrevet i våre hjerter, kjent og lest av alle
mennesker.

3 Det er tydelig at dere er Kristi brev, som er blitt til ved vår tjeneste, ikke skrevet
med blekk, men med den levende Guds Ånd, ikke på steintavler, men på hjertets
kjødtavler.
Så det som Paulus sier, er at de ti budene som var blitt skrevet inn i steintavler ved
Guds finger i Moses sine dagen, de er nå skrevet inn i oss, under Den Hellige Ånds
veiledning, gjennom Paulus sin tjeneste i evangeliet. Det er våre hjerter som nå vil
være det stedet hvor Gud inngraverer sitt Ord, inn i våre hjerter og sinn. Og da, fra det
øyeblikket, ved å leve det ordet, da blir ditt liv et levende brev, kjent og lest av alle
mennesker.
Nå, i forrige uke, da vi så at vi er hugget ut fra den samme Klippen, som er Kristus, da
så vi også at Han kommer i denne tiden for å motta oss som Sine edelstener.
Broder Branham sa: "En gang vil Toppsteinen komme tilbake, Hodet over alt
sammen, og motta Bruden til Seg selv."
Matteus 21:42 Jesus sier til dem: «Har dere aldri lest i Skriften: Steinen som
bygningsmennene forkastet, er blitt hovedhjørnestein Dette var Herrens verk,
og det er underfullt i våre øyne?
43 Derfor sier Jeg til dere: Guds kongerike skal bli tatt fra dere og gitt til et folk som
bærer rikets frukt.
44 Og den som faller på denne Steinen, skal bli knust. Men den som Steinen
faller på, skal den knuse til støv.»
Derfor vil du enten knuse deg selv på Hans Hodestein og bli ydmyket inn i Hans bilde,
ellers vil Den falle på deg og fullstendig ødelegge deg.
Fordi denne store steinen, som ble kuttet ut uten hender, er her for å ødelegge
hedningenes riker med den ene hånden, mens med den andre hånden skal Han
samle inn sine edelstener, Hans juveler, for å bygge Sitt Rike med dem,
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 dagen jeg
skaper mine juveler. (Og hva er en juvel? Det er en edelstein som har stor verdi.) 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.

Legg merke til at disse steinene er sønner. Og Jesus taler om dette i Lukas 6:40 En
disippel står ikke over sin lærer, men hver den som er fullt utlært, blir som sin lærer.
Nå, kommer dette ordet utlært (på engelsk blir det oversatt med "perfekt") fra et gresk
ord som ikke betyr perfekt, som om du har nådd en slags perfekt tilstand hvor du ikke
gjør noen feil. Men ordet betyr ganske enkelt å være utrustet.
Derfor skulle vi lese denne uttalelsen fra Jesus slik: Lukas 6:40 En disippel står ikke
over sin lærer, men hver den som er fullt utrustet, blir som sin lærer. Og hvorfor er det
det slik? Fordi det har en betydning hvem den læreren er, som lærer deg. Og det er
fordi, hvis du sitter under en falsk lærer, vil du høre en falsk undervisning, og dermed
vil ditt sinn bli fylt opp med en villfarelse.
Apostelen Paulus sa i Romerne 10:13 For hver den, nemlig, som påkaller Herrens
navn, skal bli frelst.
14 Hvordan skal de da påkalle Ham som de ikke tror på? Og hvordan skal de tro på
Ham som de ikke hørte på? Og hvordan skal de høre uten at det er en som
forkynner?
15 Og hvordan skal de forkynne hvis de ikke blir utsendt? Som det står skrevet: Hvor
deres føtter er fagre, som forkynner fredens evangelium, som forkynner det gode.
16 Men ikke alle var lydige mot evangeliet. For Jesaja sier: «Herre, hvem trodde det
budskapet han hørte av oss?»
17 Så kommer altså troen av det en hører, og det en hører kommer gjennom Guds
ord.
Og jeg har flere ganger lest hvor Martin Luther kommenterer disse versene i
Romerne, og han sier: "Selv om de sier at de hører, er deres skryt forgjeves, hvis
ikke de hører på sanne predikanter. For det å høre på falske profeter, betyr ikke
noe annet enn at du ikke hører i det hele tatt. De hører, og de hører ikke. "De har
ører, men hører ikke. Og det er heller ikke det sanne Guds Ord som de forkynner.
Det er fire uttalelser som følger etter hverandre på en slik måten at den ene leder til
den andre, men det er slik at den siste danner det grunnlaget som de andre hviler
på. Da ser det slik ut:
1. Det er umulig at disse kan forkynne, som ikke er blitt utsendt.
2. Det er umulig at de kan høre, hvis det ikke er en predikant der.
3. Det er umulig at de kan tro, hvis de ikke hører.
4. Det er umulig at de kan kalle på Ham som de ikke tror på.

Til disse må vi legge til en femte: Det er umulig at de som ikke kaller på Herrens
navn, skal bli frelst.
Martin Luther fortsetter: Så, da hviler hele kilden og opprinnelsen til frelse på dette, at
Gud sender ut noen, (en sann forkynner i Ordet). Hvis Han ikke sender ut noen,
da vil de som forkynner, forkynne falskt, og deres forkynnelse er ingen
forkynnelse i det hele tatt. Faktisk ville det være bedre for dem å ikke forkynne.
Og, de som da hører på det, de hører en villfarelse. Og det ville være bedre for
dem å ikke engang høre det.
Det er derfor jeg alltid advarer dere om å ikke lytte til disse falske treenighetslærerne
på YouTube og på radio. Fordi, på utsiden av et stadfestet Ord har de ikke noe annet
ord enn sitt eget ord, som er en villfarelse.
La meg bare lese for dere hva broder Branham sier om disse treenighetslærerne, og
hvor de får sin inspirasjon fra.
65-0725m De Salvede i Endetiden 236 Legg merke til noe her, ganske raskt nå,
mens vi avslutter… vår prat. Legg merke til Åpenbaringen 16,13 til 14, om dere
ønsker å notere det ned. Jeg vil kanskje ikke ha tid til å gå til det. Jeg ønsker at dere
blir sikre og ser det. Nå, legg merke til at dette blir hørt mellom den Sjette og den
Syvende Vredeskålen.
237 Nå vil vi avslutte om bare et øyeblikk, hvis dere bare kan holde ut noen få
minutter til. Avslutter nå.
238 Legg merke til Åpenbaringen 16,13 til 14, mellom den Sjette og Syvende
Vredeskål, Tre urene ånder lik frosker (La dere merke til det?) kommer ut av munnen
til en eller annen.
Dette var tre urene ånder, og de var urene ånder slik som frosker er urene. Det sto
ikke at det var tre frosker som kom ut, men det sto "tre urene ånder kom ut," og
disse ånden var urene, slik som frosker er urene. Det er slik du leser det. Og hvor
kom de fra? Broder Branham sa: "Og de gikk ut av munnen til en eller annen."
La oss bare se på det. Åpenbaringen 16:13 Og jeg så tre urene ånder som lignet
frosker, komme ut av dragens munn, ut av dyrets munn, og ut av den falske
profetens munn.
14 For de er demoners ånder som gjør tegn, de går ut til kongene på jorden og til hele
verden, for å samle dem til krigen på Guds, Den Allmektiges store dag.
Så hvem er Dragen? Vel den røde dragen er Satan, ifølge Åpenbaringen 12.

63-0321 Det Fjerde segl 172 Og jeg så et av hodene hans, som om det var blitt
dødelig såret, og hans dødelige sår ble legt. Og hele verden undret seg og fulgte etter
dyret. Bare vær på vakt! Ikke vær på vakt for kommunismen! Den er ikke annet enn
et redskap som er i Guds hånd, for å hjelpe dere en dag å få hevnet blodet, som vi
vil komme til i morgen kveld. Skjønner? Så tilbad de dragen …
173 Hvem var dragen? Satan. Stemmer det? Den røde dragen. Ja vel. …som ga
makt til dyret. (Hvor han får sin makt fra, ser dere) Og de tilbad dyret og sa: «Hvem er
som dyret? Hvem er i stand til å føre krig mot ham? Og han ble gitt en munn som talte
store ord og bespottelser, og han ble gitt makt til å holde på med det i førtito måneder.
Så åpnet han sin munn til bespottelse mot Gud, (Der har dere det, ser dere. Ja
vel.)…for å spotte hans navn, (gav ham en tittel)…hans bolig (som er den Hellige
Ånds bosted)…
174 For å gjøre det til en plass i Rom, Vatikanstaten. Dere kan bare fortsette videre
nedover: …og dem som bor i himmelen. (Spottet dem, ved å si at de var forbedere)
63-0319 Det 2. Segl 202 Men i tiden etter at Menigheten drar Hjem, da blir han et dyr.
Han blir djevelen inkarnert, den røde dragen i egen person. Åh, du! Kan dere ikke se
hva jeg mener? Han er inkarnert i sitt folk da. Han har sitt folk bundet med sin
makt. Den falske profet har profetert dem rett inn i det. Overgir dem til sterk
villfarelse, slik at de tror en løgn og blir dømt ved det. Fornekter Ordet; med et skinn
av gudfryktighet.
Og så ser vi også at Roma er Dyret som Satan var inkarnert i, som sitter på toppen av
disse syv høydene. Og der er den falske profet, som er paven. Og der er alle Satans
forkynnere som vises frem som lysets engler, eller evangeliets engler. De lærer bare
det som paven lærer, og det er en treenighetslære, en falsk hedensk ideologi og
dogme.
Apostelen Paulus sa i 2 Korinterne 11:13 For disse er falske apostler, (så de er
falske fordi deres lære er falsk. Og så legger han til at de er) svikefulle arbeidere,
Hvorfor kaller han dem svikefulle arbeidere? Fordi de vil at du skal tro at de
underviser sannhet, når de vet at det de underviser, er en løgn. Og så legger han til:
som forvandler seg til Kristi apostler.
Vel, enten har Gud kalt deg til å være en apostel, eller så har Han ikke. Og du kan
absolutt ikke være noe som du ikke er. Så de må late som de er det, og derfor sier
han at de forvandler seg til Kristi apostler.

Det er ikke Gud som virker i dem til å ville, og deretter å gjøre. Det er dem selv som
forvandler seg selv til hva de ikke er. Og derfor, disse mennene er onde arbeidere
som bedrar og blir bedratt. Og hva er deres bedrag? Få folk til å tro at de er Guds
tjenere når de faktisk er tjenere av urettferdigheten.
Og Paulus fortsetter: 14 Og det er ikke noe å undre seg over. For Satan selv
omskaper seg til en lysets engel.
15 Derfor er det ikke noe stort om tjenerne hans også omskaper seg til
rettferdighetens tjenere. Men deres ende skal bli i samsvar med deres gjerninger.
Men la oss se hva Guds profet sier om dem. 65-0725m De Salvede I Endetiden 238
Legg nå merke til, raskt. Er dere klare? Si: Amen. [Forsamlingen sier: Amen.—Red.]
En treenighet av ånder!
239 Nå denominelle broder, sitt bare stille et øyeblikk. Ikke stå opp og gå ut av
rommet, der ute på radioen, telefon-tilkoblingene. Ikke slå av din båndopptager.
Sitt bare stille et øyeblikk, og lytt. Er du født av Gud, så vil du det.
Men hvor mange av disse forkynnerne som underviser sin treenighetslære på
YouTube, har hørt om William Branhams tjeneste? De sjekket inn i det, og deretter
gikk de bort fra det. Omtrent 99% eller mer gjorde det. Jeg antar at kanskje 1% er
tilbake, som er en sjenerøs antakelse. Jeg bruker YouTube, og jeg underviser hva
profeten underviste. Og vi har lagt ut profetens taler på YouTube, så det er to til oss.
Og vi arbeider med broder Vayles taler, så det vil være tre fra oss. Så det er noen få
som er på rett linje med profeten.
240 En treenighet av frosker! En frosk er et dyr som alltid ser seg tilbake. Han
ser aldri hvor han går; han ser hvor han kom fra. Skjønner? Ser dere ikke? Hvor
var treenighetslæren født? Husk, tre urene ånder, individuelle ånder. Får du tak i
det? [Forsamlingen sier: Amen.—Red.]
241 Legg merke til, de så seg tilbake til Nicea Konsilet der treenighetslæren ble
født, ikke i Bibelen. Det finnes ikke en slik ting. De så tilbake til Nicea konsilet
ved Nicea, Rom, der hvor treenigheten ble født. Legg merke til hvor den kom fra.
Legg merke til det. Og treenigheten av frosker kom ut fra en gammel treenighet,
ga fødsel til en ny treenighet, deres mor. Hva kom det ut av? En treenighet, dragen
ser dere, dyret og den falske profet. En treenighet, ny. For når kom disse frosker
kom ut? Når kom det? Legg merke til, de var der hele tiden, men det ble ikke
manifestert før mellom den Sjette og den Syvende Vredeskålen, rett før Seglene
ble åpnet for å åpenbare det. For i Budskapet til den syvende engel, Guds
hemmeligheter vil bli gjort kjent, Alle disse treenighet ting, og falsk dåp, og alle
ting skal bli manifestert. Gud hjelpe oss til å se hva som er Sannheten!

65-0725m De Salvede i Endetiden 236 Nå, Bileams lære, ikke Bileams profeti.
Det var helt i orden. Det var Gud. Hvor mange tror det? [Forsamlingen sier:
Amen.—Red.] Bileams profeti var helt riktig, fordi han ikke kunne tale noe annet.
Guds salvelse kunne ikke tale noe annet, og Gud stadfestet det ved å bevise at det
var Sannheten. Men det var, Bileams lære.
71 Nå sammenlign det med Matteus 24,24. Salvede, men deres lære er falsk.
Treenigheten, og alle slike ting som det; feil, antikrist! Jeg håper ikke at dine
følelser blir såret. Og ikke slå det av, de telefonene. Og ikke stå opp og gå ut. Bare
sitt rolig, og la oss se om ikke den Hellige Ånd vil åpenbare det til oss, og bevise det
til oss. Si: Men det… Bare hva enn dere tror, sitt bare rolig og hør. Og be Gud om å
åpne ditt hjerte, da finner dere ut om dere er en tornebusk, eller en tistel, eller hvor
enn dere står. Forstår dere?
Så det er ikke bare en falsk lære, men det er en antikrist-lære. Og den fikk sin
inspirasjon fra helvete. så den som elsker det, det viser hvilken skjebne du er på vei
til? Jeg håper du fanger opp det som jeg forteller deg her. Hvordan kan du elske en
løgn?
Han sa at den gamle treenigheten ga vei for den nye treenigheten. Den gamle
treenigheten startet i Babylon, det var Anu, gudenes far, og så, ea og enlil.
Anu, var den mesopotamiske himmelguden, og medlem av triaden av guddommer,
fullendt av Enlil og Ea (Enki). Anu var gudenes far. Som himmelguden var Anu den
høyeste guden, og han var far til ea, Gud for visdommen, og enlil var vinden.
Og denne babylonske triade, eller treenighet, gikk så videre inn i alle andre hedenske
nasjoner, inkludert Egypt, Hellas og Roma.
Denne læren om treenighet ble gitt en ny fødsel inn i kristendommen, i Nicearådet i
325 e.Kr. Men den har fortsatt hatt sitt fundament i hedenskap, som hadde sin kilde i
satan.
Hvis du går til Wikipedia, vil du lese "Hva er den egyptiske treenigheten? Skriften: 1
Krønikerne 16:26."
Så la oss lese selv hva de refererer til: 1 Krønikerne 16:26 For alle folkenes guder er
avguder, men Herren har gjort himmelen.
"Denne spesielle treenigheten består av Osiris, faren; Isis, moren; og Horus,
barnet. Men det fantes flere andre også i Egypt. Begrepet Treenigheten er ikke

funnet i Bibelen, men nesten alle kirkene i kristendommen lærer at Gud er en
treenighet. "
Så endog forfatterne av Wikipedia vet at treenigheten er ikke funnet noen steder i
Bibelen.
Wikipedia sier også: En trippel guddom (noen ganger referert til som tredelt,
tredoblet, trefoldig, tresidig, triadisk eller treenig, eller som en treenighet), er tre
guddommer som tilbes som en. Slike guddommer er vanlige i hele verdens mytologi.
Nummeret tre har en lang historie med mytiske assosiasjoner. Carl Jung betraktet et
slikt arrangement av guddommer i en gruppe på tre, som et urbilde i religionens
historie.
Og hva er den greske treenigheten? Den olympiske triaden besto av Zevs (gudenes
konge), Athena (gudinne for krig og intellekt) og Apollo (solgud, gud for kultur og
musikk) http://en.wikipedia.org/wiki/Athena
I den greske kulturen var Zevs navnet på Nimrod, Athena for Semiramis, og Apollo for
Tammuz. Disse navnene er nevnt i Bibelen som avgudene til de frafalne jødene.
Den romerske treenigheten var Jupiter, gudenes far og gudenes konge, og Juno, som
var hans søster, og mor til Herkules, mannen som var halvt gud og halvt mann. Han
ble også betraktet som menneskehetens frelser.
Så dere ser denne fordervelsen av hedenskap, som også er satanisme, tilbedelse av
den store dragen. Og vi ser at den samme krigføringen skjer i dag, etter som det har
forlatt det religiøse området og har nå omsluttet det politiske området, der satanistene
ønsker å drive verden. Det er virkelig blitt til Satans Eden, som profeten advarte oss
om at det hadde blitt.
Nå, hvis beviset for å ha mottatt Den Hellige Ånd, er at du hører, gjenkjenner og
handler på Guds Ord, eller som noen sier: Å høre og forstå Ordet for den dagen du
lever i, da vil disse mennene som underviser Treenighet, ikke ha Den Hellige Ånd, og
dermed har de ikke heller noen forståelse i det hele tatt. Og i realiteten så er de
faktisk hedninger.
Så ved å lytte til dem, er du garantert for at du selv vil åpne opp din sjel, og plukke
opp deres falske ånd, som er en antikristens ånd. Og når du gjør det, da vil du først
og fremst bli brakt inn i en forvirring. Og da vil du begynne å lure på dette, og lure det.
Og når det begynner å skje, da vil du også vandre bort fra sannheten og gå fortapt.

62-0311 Det Største Feltslaget Som Noen Gang Er Blitt Utkjempet 55. Som
Bibelen sier: “Flakkende stjerner,” over i Judas brev, “som skummer av sin egen
skam.” Og vi ønsker ikke å være flakkende stjerner; som undrer om dette er rett,
undrer på om det er rett, undrer på om det vil skje, undrer på hvordan det kan
skje. Ikke undre deg på ting. Stå som disse himmelens stjerner, som en virkelig
soldat på sin post. Stå der, og tro! Liv og død.
Med andre ord så sier han: Ikke undre deg på ting, men stå på din post.
Og det var det som Martin Luther også advarte oss om.
"Så da, hele kilden og opprinnelsen til frelse hviler på dette, at Gud sender ut
noen,(en sann forkynner av Ordet). Hvis han ikke sender ut noen, da vil de som
forkynner, forkynne falskt, og deres forkynnelse er ingen forkynnelse i det hele
tatt. Faktisk ville det være bedre for dem ikke å forkynne. Og de som hører, vil
høre en villfarelse,og det ville være bedre for dem at de ikke engang hørte det.
"Og de som tror, ville da tro en falsk lære, og det ville være bedre for dem ikke å
høre på det. For slike predikanter, de forkynne ikke; og slike lyttere, de hører
ikke; slike troende, de tror ikke; slike som påkaller, de gjør ikke en påkallelse;
de vil bli fordømt fordi de ville bli frelst av en løgn. Og vi leser i Ordspråkene
1:28 "Da skal de påkalle meg, men jeg vil ikke svare; De skal søke meg tidlig, men
de skal ikke finne meg: for de hatet kunnskap, og de valgte å ikke frykte Herren".
Da kan bare de forkynne med sikkerhet, som forkynner uten feil. "
Og hvordan kan du forkynne uten å være feil? Du må ta Det Talte Ordet til en
stadfestet profet, og stille det opp sammen med apostelen Paulus sine skrevne Ord?
Husk at Paulus sa: Enhver mann som underviser i strid med det som jeg lærer, han
være forbannet. Og William Branham fortalte oss at han underviste nøyaktig slik som
Paulus lærte, og han avvek aldri på én eneste ting fra det som Paulus lærte. Og det
er slik det er nødt til å være. Ellers er du fortapt, og du forkynner en annen Jesus.
Vel, vi vet hva Paulus sa i Romerne 10, og vi vet hva han sa i 2 Korinterne 11, og
igjen i Galaterne, at hvis de mottar et feil ord, da vil de motta en feil ånd. Hvordan
kan vi da tro at alle de som sitter under en feil forkynnelse, og de har en feil
oppfatning av Budskapet, at de skulle ha den rette ånd, som er Den Hellige Ånd?
En feil oppfatning er et feil liv. En unnfangelse betyr å gi et nytt liv.
Vi vet at apostelen Peter sa i 1 Peter 1:23 Vi er gjenfødt, ikke av forgjengelig sæd,
men uforgjengelig, ved det levende Guds Ord som forblir til evig tid.

Jesus fortalte oss at såmannen sådde en sæd, som er Guds Ord. Og den sæden vil
produsere et liv i henhold til reproduksjonsloven, som sier: "Hvert frø må frembringe
etter sitt eget slag".
Så det å motta et feil Ord, er å motta en feil sæd ,og derfor må det produsere en
feil ånd eller et feil liv. Hvordan kan det være på noen annen måte.
Visste dere at broder Branham sa at vi må ha en rett lære for å motta Den Hellige
Ånds dåp, for å motta Guds segl? Og hvis du ikke mottar Guds segl, da står det
bare ett segl tilbake, og det er satans segl, som er dyrets merke.
Nå, Jesus sa i Lukas 6, Han hadde talt om å ikke følge en som er blind, fordi du kan
kanskje følge en som er like blind som du er. Og så forteller Han oss at hvis læreren
din har utstyrt deg riktig, da vil du bli slik som den læreren. Med andre ord, vil du
tenke som ham, tale som ham, oppføre seg som ham. Nå, det er ikke slik at du skal
se på kjødet, men vi blir veiledet av én ting, og det er Guds Ord.
Jesus sa i Johannes 5:19 Sønnen kan ikke gjøre noe av Seg Selv, men bare det
Han ser Faderen gjøre. For det Han gjør, gjør Sønnen likedan.
Da vil sønnen gjøre og handle og tale og tenke slik som Faderen tenker og taler
og handler.
La oss nå innse dette. Den Hellige Ånd er læreren. Og hvis et menneske er overgitt til
Guds Ånd og kalt til å undervise dette Ordet, da vil han gjøre det som Faderen har
vist ham å gjøre. Og de som er vendt mot denne tjenesten, vil gjenspeile de samme
prinsippene, og vil på en måte bli slik som læreren er for disippelen. 40 En disippel
står ikke over sin lærer, men hver den som er fullt utlært, blir som sin lærer
Nå, hør hva Jesus sier videre her. Lukas 6:41 Og hvorfor ser du på flisen i din brors
øye, men du merker ikke planken i ditt eget øye?
42 Eller hvordan kan du si til din bror: Bror, la meg ta ut flisen som er i ditt øye, når du
selv ikke ser planken som er i ditt eget øye? Hykler! Ta først planken ut fra ditt eget
øye, så kan du se klart nok til å ta ut flisen som er i din brors øye.
Nå, hvis du er blitt ett med læreren din, hvordan har det seg da at du leter etter feil i
den læreren. Det gir ingen mening for meg, men de gjorde det mot Moses. Han
ledet dem ved å følge Kristus, og de fulgte ham slik som han fulgte Kristus. Og likevel
ville de steine ham. Og Paulus sa: Etterfølg meg slik som jeg etterfølger Kristus. Og

likevel ønsket de å steine ham. Og det samme med William Branham. Og jeg har
sett det for broder Vayle, og til og med i min egen tjeneste. Så vi ser Jesus som
advarer disiplene mot å få sitt fokus feil.
Legg merke til det neste som Jesus forteller oss her. 43 For et godt tre bærer ikke
dårlig frukt, og et dårlig tre bærer heller ikke god frukt.
44 For ethvert tre kjennes av sin egen frukt. For en plukker ikke fiken fra torner, heller
ikke plukker en druer av en tornebusk.
Og vi vet at William Branham lærte oss i Budskapet 65-0725M De Salvede I
Endetiden 59 Hva er frukten? Det er læren for den rette årstiden. Med andre
ord, frukten er det som de lærer. Frukten av deres tjeneste. Og han forteller oss
at hvis du er et godt tre, da kan du ikke lære villfarelse. Din lære vil være rett på
målet. For ordet, synd, betyr å bomme på målet. Men ordet, rettferdig, betyr å
være vis på en rett måte. Og hvordan kan du være en rettferdig mann hvis du
ikke er rett i din tenkning.
45 Det gode menneske bærer fram av det gode ut fra sitt hjertes gode skatt. (husk nå
at hjertet representerer forståelsen,) Og det onde menneske bærer fram av det onde
ut fra sitt hjertes onde skatt. For munnen hans taler nemlig ut fra den overfloden som
er i hjertet.
Nå, i lys av hva Jesus sier her, han sier at hvis din forståelse er god, da vil du
bringe frem gode frukter, eller en god lære. Men hvis din forståelse er ond, da vil
du bringe frem en ond frukt, eller lære.
Ditt sinn er som en hage. Og inn i den hagen planter du mange frø. Og de frøene som
er plantet inn i ditt sinn, er de tingene som vil bli manifestert i livet ditt. Derfor "Hva
enn du sår, det vil du sannelig høste." Og derfor, de tingene som du mater inn i
tankene dine, er frø, og de vil bli manifestert i livet ditt.
Dette er endetiden, og folk må manifestere hvilken sæd de er. Og vi vet at alt det
som er manifestert, er lys. Det er Efeserne 5:13.
Så, da må vi forstå at all sæd på jorden må komme til en manifestasjon av hva den er.
Og den arten som sæden er av, vil manifestere seg åpent frem når lyset treffer
sæden.
Og så fortsetter Jesus, idet vi leser fra vers 46 Og hvorfor kaller dere Meg Herre,
Herre, og gjør ikke det Jeg sier? Og hvordan kan du si at du tror dette Budskapet hvis

du ikke lever det? Hvordan kan du si at du tror Tegnet, hvis du ikke bruker det i livet
ditt?
Nå skal vi komme til kjernen i denne lignelsen 47 Hver den som kommer til Meg og
hører Mine ord og gjør etter dem, Jeg skal vise dere hvem han er lik:
48 Han er lik et menneske som bygde et hus, som gravde dypt og la grunnmuren på
Klippen. (husk nå at Klippen representerer åpenbaring, så denne mannen bygget sitt
hus på åpenbaring) Og da vannflommene steg, og vannstrømmen brøt voldsomt mot
huset, kunne den ikke rokke det, for det var grunnlagt på Klippen.
49 Men den som hører og ikke gjør etter det han hører, er lik et menneske som bygde
et hus på jorden uten grunnvoll. Og vannflommen brøt voldsomt mot det (og husk at
Bibelen forteller oss at djevelen vil komme inn som en flom), og straks falt det. Og
dette husets fall var stort.»
Legg nå merke til at den eneste forskjellen er at den ene hørte, og han gjorde etter
det han hørte. Og den andre hørte også, men han gjorde ikke etter det han hørte.
Dermed, den åpenbaringen som den ene hadde, var å gjøre det som Ordet sa han
skulle gjøre. Mens åpenbaringen til den andre, var at han ikke trengte å gjøre det som
Ordet sa at Han skulle gjøre.
Se nå! Hva reddet Noah og hans husstand? Var det hans tro på Gud at det skulle
regne? Eller var det hans handlinger som kom som en følge av hans tro på Gud?
Med andre ord: Det var dette at han gjorde det som Gud hadde instruert ham til å
gjøre, og det var å bygge arken. Og vi er blitt befalt å bruke Tegnet. Og jeg forstår
bare ikke hvordan folk kan tenke at det bare betyr å ganske enkelt tro det. Hvis jeg ba
deg å bruke malingen, da ville du finne en rulle eller en pensel, åpne kannen og
begynne å male. Det er slik du bruker den, du tar den i bruk. Og broder Branham sa
at vi må bruke den.
63-0901M Tegnet 248 Dere skulle elske hverandre. Troende skulle atskille seg fra
verden. Ikke bare ta lett på det nå.
249 Nå, dere som lytter til Dette, på lydbånd, dere kvinner, dere menn, lytt et øyeblikk.
Dersom dere noen gang trodde meg, tro Det nå.
250 Det er på tide å slutte med å krangle med hverandre. Tro Bibelens Budskap!
Tro Jesus Kristus! Og elsk, og hedre, og respekter hverandre. Menn, respekter
konene deres. Respekter hjemmene deres. Bring hjemmet deres sammen, for,
husk, dette Lammet var for hjemmet, ikke bare én. Hele hjemmet måtte bli brakt
inn. Alle måtte bli brakt inn. Vi skulle elske hverandre. Og troende skulle atskille seg
fra verden.

251 Legg merke til dette, de skulle ikke bare komme sammen for å snakke om
Budskapet. De kom sammen for å anvende blodet, for å anvende Tegnet.
252 Det er det dere må gjøre. Pastor Neville, og til denne forsamlingen, tillitsmenn,
diakoner, til dere brødre, det er på tide at vi legger til side alt tøvet av denne
verden, på tide vi legger til side alt annet. Vi har sett nok nå, inntil vi er overbeviste,
sikre. Og Tegnet må bli anvendt. Uten Det, vil du gå tapt; du må gå tapt. Det er
den eneste tingen.
253 Åh, ikke kom sammen og si: Jeg tror Det. Gå inn under Det, gå inn i Det! [En
forstyrrelse av en offentlig kortbølge-sending høres—Red.] Hvordan gjøre det? Ved
én Ånd er vi døpt inn i Jesu Kristi Legeme. Tro alle sammen, av hele deres hjerte.
Skjønner? Han var ikke ansvarlig for noen utenfor Det.
Vi finner den samme tingen i lignelsen i Matteus 7:24 Derfor; hver den som hører
disse Mine ord og gjør etter dem, ham vil Jeg sammenligne med en klok mann som
bygde huset sitt på fjell.
25 Og regnet øste ned, vannflommene kom, og vinden blåste og slo mot dette huset.
Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell.
Nå, hvis vi ønsker å bruke symbolene i denne lignelsen, da må vi vite hva de betyr
først, for å forstå hva dette handler om.
Vel, Han sa at regnet ville falle ned. Og vi vet at Gud sa i 5 Mosebok 32:2 at Hans
Lære ville falle som regnet. Så vi ser her at regnet må komme før flommen. Nå
vet vi at Satan kommer inn som en flom, men vi vet også at en flom representerer
dom ved Ordet: Slik som det var i Noahs dager, slik skal det være når
Menneskesønnen blir åpenbart. Og når læren begynner å falle på jordens
overflate, da begynner dommene som læren bringer med seg, å rive ned hvert hus
som ikke er grunnlagt på klippen, som er åpenbaring. Dere ser at flommen er
adskillelsens vann, og vi vet at adskillelsens vann er Selve Ordet. Legg merke til
regnet kommer først, (Læren) deretter flommen som er adskillelsens vann, som vil ta
bort ethvert hus som ikke er bygget på en Klippen, som er Åpenbaringen. Og ikke
bare en hvilken som helst åpenbaring vil være godt nok. For Kristus er den Klippen.
Og derfor: Det er Én Herre og Én Tro, eller Én Åpenbaring. Og det er
Åpenbaringen av Jesus Kristus. Og hvis ditt hus er bygget på denne Klippen, som
er Kristus, da vil det stå imot enhver storm som vil komme.
Så han sier at regnet vil komme, og det er læren. Og så vil flommen stige opp, som er
adskillelsens vann. Og det kommer som en følge av Læren. Og deretter vil vinden
blåse, som taler om ..enhver lærdoms vind, ved menneskers knep, ved å oppsøke
med list, for å fange i villfarelsens kunster. Og den vil slå på dette huset. Og hvis det

ikke var blitt grunnlagt på Åpenbaringens Klippe, i Jesus Kristus, da vil det ikke holde
stand.
Hvis du bare kommer til menigheten fordi du vet at du burde, da se deg for. Regnet
faller, og det neste som vil komme, er adskillelsens vann! Da vil du finne ut hva
hjemmet ditt er blitt bygget på. Som jeg påpekte onsdag kveld, at hvis du har mottatt
Åpenbaringen av Jesus Kristus, da vil du bli prøvd, testet for å se om du har det eller
ikke. Det er testingen av din tro, som er testingen av din åpenbaring.
Matteus 7:26 Men hver den som hører disse Mine ord og ikke gjør etter dem, han er
lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand.
27 Og regnet øste ned, vannflommene kom, og vinden blåste og slo mot dette huset.
Og det falt. Og fallet var stort."
28 Og da Jesus hadde endt talen Sin, var folket forbauset av Hans lære.
29 For Han lærte dem som en som har myndighet, og ikke som de skriftlærde.
Nå, King James-versjonen bruker ordet forbauset her, men ordet forbauset er ikke en
god oversettelse av ordet ekplesso, som Jesus brukte her, fordi det gir deg en feil ide
om hva som skjedde. Det greske ordet ekplesso, betyr å bli utslått, bli oppskremt,
bli skrekkslagen, bli trengt ut.
Med andre ord så ønsket de ikke Hans lære. De ønsket å jage Ham for å få Ham til å
gå bort, for Hans lære var for hardt for dem å høre. Og de ville ikke ha det. Hvorfor?
Åh, de likte alle å tale om Herren og å tale om Ordet. Men Han sa: Jesaja 29:13 Fordi
dette folket holder seg nær til meg med munnen og ærer meg med leppene, men
hjertet er langt borte fra meg, og deres frykt for meg er et menneskebud som de har
lært,
Og det er det som Jesus siterte til dem i: Matteus 15:7 Hyklere! Jesaja profeterte rett
om dere da han sa:
8 "Dette folket kommer nær Meg med sin munns tale og ærer Meg med sine lepper,
men deres hjerte er langt borte fra Meg.
9 Og forgjeves tilber de Meg, når de underviser menneskebud som om det var den
rette lære.»"
62-0705 Jehova Jireh 1, 23. Se, dere kan ikke gå ved følelser. Ditt liv som du lever,
vitner om hva du er. Ser dere? Uansett hva slags følelse du har, du kan ikke
basere kristendommen på noen følelse. Det er et liv. Jesus sa: "Ved deres frukter
skal dere kjenne dem." Ikke ved deres tittel, ikke ved hva de sier. Og Jesus sa
også: "De kommer nær Meg med sin munns tale og ærer Meg med sine lepper, men

deres hjerte er langt borte fra Meg." Det er deres tilstand. Livet ditt forteller hva du
er. Og hvis en mann sier at han tror Gud, og fornekter ett ord i denne Bibelen, eller
forandrer det på noen som helst måte, da må det bli galt.
Lukas 21:34 NIV Men vær forsiktige, så ikke deres hjerter blir tynget av (1)
utsvevelser, (2) drukkenskap og (3) bekymringer for dette livet, slik at den dagen
skulle komme uventet over dere som en snare.
35 For den skal komme over alle dem som bor på jorden.
36 Våk derfor, og be alltid om at dere må bli holdt verdige til å unnslippe alt dette som
skal skje, og til å være i stand til å bli stående foran Menneskesønnen.»
Nå, la oss stoppe her et øyeblikk for å se nøyaktig hva dette betyr. Han ba oss om å
være forsiktige med tre ting som kunne tynge oss nede, og komme over oss som en
snare.
Utsvevelser: Som betyr en Sløsing med mat og drikke. Utsvevende nytelse i
sensuell lyst, mangel på måtehold, fornøyelser og atspredelse. Så vi blir advart om å
være forsiktige, og ikke bli tynget ned av disse tingene som tar overhånd i vårt
samfunn i dag. Det er Laodikea på full fart fremover. Og så sa Han:
Drukkenskap: Og den innebærer et tap av evne til å snakke på en fornuftig måte, og
det å være besluttsom i sitt sinn.
Angst for dette livet: Og Jesus sa at vi ikke skulle være engstelig for noen ting. Du
skjønner, Gud er ikke påtrengende, og Han vil ikke at vi skal bli påtrengende om noen
ting. Han sa at vi må ligge i Sønnens nærvær for å modnes. Ikke løpe, løpe, løpe,
men ligge i Hans nærvær til vi blir milde i vår ånd og moden i vår sjel.
Dette skriftstedet forteller oss at hvis vi ikke fokuserer på Kristus når den dagen
kommer, da kommer vi til å gå glipp av Ham. Og likevel, disse tre tingene er hva hele
verden fokuserer på, og de har fullstendig gått glipp av Ham.
Legg merke til at Han sa at hvis du er fanget opp i disse tingene, da vil den dagen
komme over deg uventet, som en snare.
35 For den skal komme over alle dem som bor på jorden.
36 Våk derfor, og be alltid om at dere må bli holdt verdige til å unnslippe alt dette som
skal skje, og til å bli stående for Menneskesønnen.
Så vi ser på tilstanden ved endetiden, og vi vet at vi må være fokusert. Hvis øyet er
enkelt, det betyr enkeltfokusert, da er legemet fullt av lys.

Amos 8:11 Se, dager kommer, sier Herren Herren, da jeg sender hunger i landet,
ikke hunger etter brød og ikke tørst etter vann, men etter å høre Herrens ord.
12 Da skal de flakke om fra hav til hav, fra nord til øst. De skal flakke omkring og
søke etter Herrens ord, men de skal ikke finne det.
Nå, i Romerne 7:7 og gjennom resten av dette kapitlet, tar Paulus opp vår kamp mot
synd, som er vantro. I vers 6 taler Paulus til oss om å leve i en nyhet i Ånden. Han sa:
"Men nå, etter å blitt frigjort fra loven, etter at vi døde, i dette, som holdt oss fanget,
skal vi tjene i Åndens nye liv og ikke i bokstavens gamle vesen."
Og broder Branham talte om kvinnen fra Sunem I talen 61-0319 Jesabel Religion
111. Da hun var villig til å gi det hun hadde for å opprettholde Ordet, ga Gud henne
mat. Og dersom du er villig til å gi den Ånd du har, den Ånd som Gud har gitt deg for
å opprettholde Ordet, da vil Gud holde deg i live.
Gud ser på ditt hjerte og din holdning til Hans Ord. Den støtten vi gir til dette Ordet, er
det Gud ser på. Fordi denne støtten er en reflektor av vårt hjerte, og viser hvilken ånd
som motiverer vårt liv. Han gjør ikke en opptelling av dine synder, det er ikke
Kjærlighet. Og Gud er Kjærlighet.
1 Korinterne 13:4 Kjærligheten er tålmodig, og den er vennlig. Kjærligheten er ikke
misunnelig. Kjærligheten skryter ikke, blir ikke hovmodig.
5 Den oppfører seg ikke usømmelig, søker ikke sitt eget, lar seg ikke opphisse,
tenker ikke ut noe ondt.
6 Den gleder seg ikke over urettferdigheten, men gleder seg i sannheten.
7 Den tåler alt, tror alt, håper alt, utholder alt.
8 Kjærligheten faller aldri bort.
Romerne 7:7-25 (NIV) Hva skal vi da si? Er loven synd? Absolutt ikke! Faktisk ville
jeg ikke ha visst hva synd var, unntatt gjennom loven. For jeg ville ikke ha visst hva
begjær egentlig var hvis loven ikke hadde sagt: "Du skal Ikke begjære." 8 Men synden
grep muligheten gitt av budet, og produserte i meg alle slags begjær. For uten loven,
er synden død. 9 En gang levde jeg uten loven, men da budet kom, kom synden til liv,
og jeg døde. 10 Jeg fant ut at selve det budet som var ment å bringe liv, faktisk
brakte død.
Det er en mektig uttalelse som Paulus kom med der. Jeg vil lese det igjen, og jeg vil
at du skal tenke på hva han sier her. Jeg fant ut at selve det budet som var ment å
bringe liv, faktisk brakte død.

11 For synd grep anledningen gitt av budet, og bedrog meg, og gjennom budet ble jeg
drept. 12 Så da, loven er hellig, og budet er hellig, rettferdig og godt. 13 Ble da det
som er godt, til død for meg? På ingen måte! Men for at synd kunne bli gjenkjent som
synd, skapte den død i meg gjennom det som var godt, slik at synden, ved budet,
kunne bli fullstendig gjort til synd. 14 Vi vet at loven er åndelig, men jeg er kjødelig,
solgt som slave for å synde. 15 Jeg forstår ikke hva jeg gjør. For det jeg ønsker å
gjøre, det gjør jeg ikke, men det jeg hater, det gjør jeg. 16 Og hvis jeg gjør det som
jeg ikke vil gjøre, da er jeg enig i at loven er god. 17 Slik det nå er, så er det ikke
lenger jeg selv som gjør det, men det er synden som lever i meg. 18 Jeg vet at
ingenting godt lever i meg, det vil si i min syndige natur. For jeg har lyst til å gjøre det
som er godt, men jeg kan ikke utføre det. 19 For det som jeg gjør, er ikke det gode jeg
ønsker å gjøre; nei, men det onde som jeg ikke ønsker å gjøre - det fortsetter jeg å
gjøre.
La meg lese resten fra Weymouth oversettelse 7:20 Men hvis jeg gjør det som jeg
ikke ønsker å gjøre, kan det ikke lenger bli sagt at det er jeg som gjør det, men
synden som har sin bolig i meg, gjør det. 7:21 Jeg finner derfor at min naturs lov er at
når jeg ønsker å gjøre det som er rett, da ligger det onde i bakhold for meg. 7:22 For i
mitt innerste selv er all min sympati sammen med Guds lov; 7:23 men jeg
oppdager i meg en annen lov som er i krig med loven om min forståelse, og den
fører meg inn i fangenskap under den loven som er virksom overalt i legemet mitt syndens lov. 7:24 (En ulykkelig mann, som jeg er! Hvem skal redde meg fra dette
dødsbehengte legemet? 7:25 Jeg takker Gud, gjennom Jesus Kristus, vår Herre!) For
å oppsummere da, med min forståelse, at jeg - mitt sanne jeg - tjener Guds lov,
men med min lavere natur tjener jeg syndens lov.
Nå, for å forstå de to naturene som bor på innsiden, må vi først forstå at selv om vi
har to naturer, så har vi ikke to sjeler. Det som Paulus her taler om, er Åndens eller
sjelens natur, opp mot ditt kjøds natur. Det er ditt kjød som ble født i synd, og kom inn
i verden og taler løgner, men ikke din sjel. Det er det livet som Gud åndet inn i deg.
Vel, jeg innser at Skriften forteller oss at den sjelen som synder, den sjelen skal dø.
Og dette er sant. Men det taler om det livet som synder, og det livet er det som må
dø. Og her forteller Paulus oss at vi har to naturer som kriger i oss. Guds natur ved
Ånden, og kjødets natur ved ved en naturlig fødsel.
64-0730 Spørsmål og Svar 58 Du kan ikke være i to kropper på én gang, men det
kan være to naturer i deg på én gang. Nå, naturen til Herrens Ånd... Når du blir født
på ny, blir du ikke født fysisk, slik som babyen ble. Men det som har skjedd, er at den
åndelige fødselen har kommet til deg. Og mens denne åndelige fødselen vokser

inn i ditt hjerte, av Gud, er det et fysisk eller et himmelsk legeme som vokser for å
motta denne ånden. Og når livet forlater denne kroppen, da går det til dette legemet.
Akkurat som når kroppen presenteres for jorden, da kommer ånden inn, og når ånden
går ut av den kroppen, da er det en annen kropp som venter. "For vi vet at etter at
dette jordiske tabernaklet er oppløst, har vi allerede et som venter." Ser dere? Det er
det hele, folkets åndelige legeme.
Derfor, la oss gå tilbake til hva Paulus forteller oss. Så lenge vi lever i dette dødens
legeme, vil vi ha en kamp med dette legemet, for å bringe det inn under lydighet til
Guds Ord. Det er fordi legemet ble skapt fra en feil sæd, ved et feil begjær. Derfor vil
det alltid manifestere et feil begjær. Men når vår sjel blir levendegjort, da vil den først
søke Guds rike. Nøkkelen til å forstå dette finner vi i Efeserne 2.
Efeserne 2:1 Også dere gjorde Han levende, dere som var døde i deres
overtredelser og synder,
2 disse som dere tidligere vandret i, etter tidsånden i denne verden, etter fyrsten over
luftens makt, den ånd som nå er virksom i ulydighetens barn.
3 I disse vandret også vi alle, tidligere i vårt kjøds lyster, og vi gjorde det som kjødet
og tankene ville. Vi var av naturen vredens barn, slik som de andre.
4 Men Gud er rik på barmhjertighet gjennom Sin store tilstedeværende kjærlighet.
Han elsket oss,
5 og etter at vi ble døde fra synden, ble vi levendegjort sammen med Ham, Kristus.
Av nåde er dere frelst
6 og oppreist sammen med Ham, og satt i de himmelske, i Kristus Jesus,
7 forat han kunne vise, i tidsaldrene som kommer, den overveldende rikdommen av
Hans nåde, i godhet mot oss, i Kristus Jesus.
8 Ved nåde er dere frelst gjennom troen. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds
gave,
9 ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg.
10 For vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har gjort
ferdige på forhånd, for at vi skulle vandre i dem.
Martin Luther sa i sitt forord til Romerbrevet: " Gud dømmer hva som er innerst inni
hjertet. Og på grunn av dette, så gjør Hans lov krav på det innerste hjerte. Og Han
kan ikke være tilfreds med egne gjerninger. Men Han vil tvert imot dømme gjerninger
til å være hykleri og løgner, når de er blitt gjort på noen annen måte enn ut fra bunnen
av hjertet. Ingen som gjør egne gjerninger, oppfyller loven. For selv om du kunne
holde loven utad, med gjerninger, av frykt for straff eller kjærlighet eller belønning, så
gjør du likevel alt dette uten villighet og glede, og uten kjærlighet til loven. Men det er

snarere med uvilje, under tvang. Og egentlig ville du heller gjøre noe annet, hvis loven
ikke var der. Konklusjonen er at du, på bunnen av ditt hjerte, hater loven. Hva betyr
det da at du lærer andre å ikke stjele, hvis du er en tyv i hjertet ditt, og skulle gjerne
vært en utad, hvis du hadde våget? Av denne grunn sier Paulus i Romerne 7 at loven
er åndelig. For hvis loven var for kroppen, kunne den bli tilfredsstilt med gjerninger.
Men siden den er åndelig, kan ingen tilfredsstille den, med mindre at alt det du
gjør, er blitt gjort ut fra bunnen av ditt hjerte. Men et slikt hjerte blir bare gitt av
Guds Ånd, slik at han tilegner seg et begjær etter loven i sitt hjerte. Og videre
fremover vil ingenting bli gjort ut av frykt og tvang, men alle ting av et villig hjerte. Der
hvor den ånden ikke er kommet inn i hjertet, der vil synden bli værende, sammen med
en misnøye med loven, og en fiendskap mot den; selv om loven er god, og rettferdig
og hellig.
Synd, i Skriften, betyr ikke bare legemets ytre gjerninger, men alle aktiviteter som
beveger et menneske til ytre gjerninger, nemlig det innerste hjerte, med all dens kraft.
Tro, den er imidlertid en levende, dristig tillit til Guds Nåde, så overbevist og
sikker, slik at en mann ville satse sitt liv på det tusen ganger. Tro er ikke den
menneskelige forestillingen og drømmen som noen holder for tro. Troen er
imidlertid et Guddommelig verk i oss. Den forandrer oss, og den gjør at vi blir født
på nytt av Gud. Den dreper den gamle Adam, og den skaper et helt annerledes
menneske, i hjerte og ånd og sinn og kraft. Og den bringer med seg Den Hellige
Ånd.
Esekiel 36:26 Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort
steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte.
27 Min Ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og
holder mine lover og gjør etter dem.
57-0120m Etterligningen Av Kristendommen 111 Så Gud måtte gi deg et nytt
hjerte, ikke et som var lappet sammen, men et nytt hjerte. Det er ditt intellekt som
du tenker med, en ny måte å tenke på. Og etter det sa Han: "Så skal jeg gi deg en
ny ånd." Hva er det? Et nytt begjær, "Jeg ønsker å gjøre det rette."
59-0410 Å Se På Det Usynlige 6. For omtrent fire år siden opp i Chicago, der leste
jeg en stor overskrift i et blad hvor den medisinske vitenskapen hadde funnet et lite
rom i hjertet til et menneske, som ikke engang hadde en celle inni der. Det ble ikke
funnet i dyrelivet; det ble bare funnet i det menneskelige legemet, det menneskelige
hjertet. Og de sa: "Det må være sjelens bosted." Så mennesket tenker da med sitt
hjerte. Du ser med dine øyne, men du forstår med ditt hjerte.

Derfor, hvis ditt hjerte er rett med Gud, da vil du ønske å ha den rette tenkningen,
som er Hans tanker. Og hvis Han har gitt deg en ny ånd, da vil du ha et begjær om å
tenke Hans tanker. Og ikke før ditt begjær er blitt forandret, kan han plassere inn sin
Hellige Ånd, som kommer til deg i form av Hans Hellige Ord inni deg. Jesus sa: Mine
Ord er Ånd, og de er liv.
Derfor så ser vi at Gud ikke ville plassere Sitt Hellige Ord inn i et kar som ikke hadde
den rette forståelsen, eller det rette begjæret etter å ha den rette forståelsen. Det er
derfor jeg hele tiden har sagt at det eneste som den Femfoldige tjenesten kan gjøre
for deg, er å undervise deg i læren om at Gud kan salve det til ditt hjerte, og
bringe frem livet i Sitt Ord, som da tar bolig i ditt liv.
La oss be...

