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Kolosserne 1:27 For dem ville Gud gjøre kjent hvilken rikdom av herlighet
det er blant hedningene i denne hemmeligheten, det er Kristus i dere, håpet
om herligheten.
Romerne 5:2 Ved Ham har vi også gjennom troen fått adgang til denne
nåde som vi står i, og vi gleder oss i håp om Guds herlighet.
64-0614M Avdekking av Gud 367 Far, vi ber i dag om at disse, Herre,
som ennå ikke har kommet gjennom det forhenget. De står der ute som
Israel; de ser på. De tror, men de har aldri brutt inn i Dette ennå, for å
se det mektige Shekinah-Lyset, både åndelig og fysisk, at til og med
det mekaniske øyet til kameraet stadig tar bildet; for bare to uker siden,
ble Det tatt igjen. Du åpenbarer Deg, Herre, den Mektige Gud avdekket
for den troende; fremdeles tildekket for den vantro, men avdekket for
den troende. Må de bryte igjennom i dag, Herre, se Hans herlige prakt
og Herlighet. Må deres hjerter bli forandret selv før vi kommer tilbake til
dette menighetslokalet i kveld. Må de alle bli fylt med Din Ånd, Ditt
Nærvær. Må Mesteren plukke opp den troen de har, stryke den over Ordet;
må melodien komme tilbake: “Du er forutbestemt, før verdens
grunnleggelse, til å tro Dette. Tro, Mitt Barn, og bli frelst.”
368 Far, Gud, vi overgir dem i Dine hender nå, og innser at det ikke er
noe mer vi kan gjøre. Det er alt hos Deg nå, Far. Jeg overgir dem til
Deg. I Jesu Kristi Navn, Din Sønn. Amen.
64-0614M Avdekking av Gud 268 Men så, de ekte troende, de kunne
ikke forklare Det, men de trodde Det, likevel. De gikk videre.
269 Forhenget, de vantros tradisjoner, tatt bort, da ser du Gud. Når
tradisjonsforhenget har blitt fjernet, kan du se at Gud er fremdeles
Gud av Sitt Ord. Han holder fremdeles Sitt Ord. Han er—Han er Gud,
Forfatteren av Sitt Ord. Det er skjult bak skinnforheng, for andre. Ja, det er
riktig. For de som ikke kan gå bak forhenget, er Han fremdeles bak
skinnforheng.
270 Legg merke til. Så, vi, så blir vi en del av Ham, siden du er det
forhenget som dekker Ham. Du er en del av Ham, så lenge Kristus er i
deg, slik Kristus var av Gud. Fordi Gud var i Ham, det gjorde Ham Gud.

Åh, hvor jeg elsker det. Legg merke til hva han nettopp sa, han sa: Fordi
Gud var INNI Ham, det som gjorde Ham til Gud.
64-0614M_270 Og siden Kristus er i deg, håpet om Herlighet, da blir du
en del av Kristus. “Den som tror på Meg, skal også gjøre de gjerninger
Jeg gjør.” Skjønner? Du blir en del av Kristus så lenge Kristus er skjult i
deg. Da er det tildekket for den vantro, men du vet at Han er i deg. Du er
et tempel for Kristus som er bak forhenget, huden. Så vi, på gr- … Bak,
på grunn av denne tildekningen... Tildekningen igjen, i menneskelig
kjød, skjuler Gud, Ordet, for den vantro.
Ikke rart at de ikke kunne følge broder Branham. Ikke rart at de ikke kunne
følge broder Vayle's kjød. Ikke rart at de ikke kan følge mitt kjød. Det skjuler
Gud for dem. Det skjuler Ordet for dem, fordi de er ikke ment å skulle se
det.
271 Som det er skrevet, ser dere, “Skrevne, dere er skrevne brev”, sier
Bibelen. Nå, hva er et "brev"? Det er et “skrevet ord”. Og dere er det
“skrevne”. Med andre ord, du kunne lese Det på denne måten: “Dere”, Det
står: “Dere er skrevne brev”, eller “Dere er Ordet som har blitt skrevet,
blitt manifestert.” Ingenting kan bli lagt til Det. Du kan ikke si: “Jeg er et
skrevet brev”, og så leve noe slags annet, noe utenfor det. Men det må
hva Denne allerede har skrevet, [Broder Branham klapper på Bibelen
sin—Red.] fordi ingenting kan bli lagt til eller bli tatt bort.
272 Som doktor Lee Vayle som skriver denne mye omtalte boken, jeg
ønsker at dere skal få se den snart. Broder Vayle er her, er på området et
sted. Jeg så ham på utsiden. Jeg tror ikke han klarte å komme inn. Men
han skriver en bok, og—og den er helt enestående, om Laodikea
Menighetstid. Og jeg vil at dere … Den kommer fra trykkeriet ganske snart.
Så, vi leser igjennom den for siste gang nå. Og han skrev, og vi diskuterte
Den der inne, ser dere, om…
273 Alle sammen, de har alltid kommet til meg, sagt: “Broder Branham,
de syv tordenene som røsten tordnet ut, og Han sa: ‘Skriv Det ikke, ser
dere, men forsegl Det’”, sa: “Vil det være syv tordener som skal bli åpenbart
i de siste dager? Se, syv tordener som vil fortelle oss?” Nå, høres ikke det
virkelig fint ut? Skjønner? Men pass på hva du snakker om når du sier
det. Han sa: “ Ikke skriv det.” Skjønner? Disse syv tordner ytrer sine

røster, ser dere, og Han sa: “Ikke skriv det. Skjønner? Men Det skal være
forseglet i Boken til de siste dager.”
64-0614M_274 Nå, noen har, mange har sagt til meg, og teologer har sagt:
“Broder Branham, hvis Herren Gud …” Sa: “Med dine erfaringer, som
Herren har gitt til deg for Sitt folk”, sier dette med ydmykhet, sa, “så ville
du være kvalifisert til å selv skrive en Bibel, ditt Ord, som Gud har
manifestert.”
275 Jeg sa: “Det kunne være sant.” Ser dere, han prøvde å fange meg.
Skjønner? Jeg sa: “Men, du skjønner, jeg kunne ikke gjøre det.” Han sa:
“Hvorfor kunne du ikke det? Du har alle kvalifikasjonene.”
276 Jeg sa: “Men, se her: Ikke ett eneste ord kan bli lagt til eller bli tatt
bort.” Skjønner?
277 Og han sa: “Vel, hva da med de syv tordner?" (Ser dere?) Sa:
“Ville ikke de syv tordner som tordner ut, vil ikke det være en
Åpenbaring som vil bli gitt til en eller annen mann?”
278 Jeg sa: “Nei, sir, det ville være å legge noe til Det, eller å ta noe
bort fra Det.”
279 Alt sammen er åpenbart Der inne, og de Syv Segl åpnet opp
åpenbaringen om hva Det var. Ser dere, Han er fremdeles i Ordet. Ser
dere, du kan ikke gå på utsiden av Ordet. Det vil ikke gå utenom Ordet.
Og Guds Ånd vil aldri gå utenom Ordet. Den vil holde Seg rett til
Ordet; forblinder noen, og åpner øynene til andre. Den vil alltid gjøre
det.
Nå vet jeg at det er noen mennesker, rett i dette Budskapet, som tror at
Gud vil, en gang i fremtiden, en gang snart, da skal Gud åpenbare de syv
tordenene. Og de tror at det ikke har skjedd ennå. Men de sier ingenting om
hva Guds profet sa om de syv tordener. Fordi broder Branham har allerede
fortalt oss at de syv tordenene ble åpenbart da de syv segl ble åpnet. Han
sa at hver torden var et tordenskrall til et segl.
Broder Branham blir stilt et spørsmål i talen:
64-0830E Spørsmål og Svar COD 77 395. Har de syv tordener som
tilsvarer syv mysterier, allerede blitt åpenbart? Ble de åpenbart i De Syv
Segl, men er likevel ennå ikke kjent for oss som tordenene?
Nå, lytt nøye til svaret hans, fordi folk lytter til lydbånd, og de hører egentlig
ikke for å sammenligne åndelige ting med det åndelige, men de lytter mer
av en plikt. "Hvis jeg lytter, da vil jeg gå i bortrykkelsen." Og det er feil.

Du må høre Guds røst, og å høre, betyr å forstå.
60-0221 Å Høre, Gjenkjenne Og Handle På Guds Ord 33 Aller først,
troen kommer ved å høre, høre Guds Ord. Så den troende hører Det,
gjenkjenner Det og handler etter Det. Den kjødelige vil høre det, lyden av
det, men aldri ... "Høre" betyr å "forstå" det. Å kikke på, det er å kikke på
noe. Men "å se" det, det er å "forstå" det. "Uten at en blir født på ny, kan
han ikke se eller forstå Guds rike."
65-0429B Kornet Skal Ikke Bli Arving Med Skolmen 52. Hvis du vil se i
Johannes 5:24. Nå, hør på dette: Den som hører Mitt Ord, og tror på
Ham som har sendt Meg, har evig Liv.
53. Nå, hvordan ville det være så mye forskjellig fra mange av våre
teologier? Vel, jeg kunne gå ut her og si til en drukkenbolt, “Tror du?” “Ja
visst!” En mann med en annen manns hustru, “Tror du?” “Ja visst!”
“Satt du på møtet i går kveld, og hørte Ordet?” “Ja visst!” “Tror du Det?”
“Ja visst!” Han bare sier det.
54. Men den opprinnelige tolkningen av dette Ordet er: “Den som
forstår Mitt Ord, og vil tro på Ham som har sendt Meg.” “Den som
forstår.” Det er til den som det er gjort kjent for.
55. Jesus sa: “Ingen kan komme til meg uten at Min Far først drar. Og alle
de som Min Far har gitt Meg, de vil komme. Mine får, Mine duer, hører Min
Røst. En fremmed vil de ikke følge.” Og hva er Guds Røst? Det er Guds
Ord. Hva er ethvert menneskes røst, er det ikke hans ord? Dette er Guds
Ord; de vil høre Guds Ord.
Med andre ord: De vil forstå Guds Ord. Og alle de andre kan ikke forstå
Guds Ord.
Faktisk så lærte apostelen Paulus oss i: 1. Korinterne 2: Ingen kan forstå
de ting som er fra Gud, uten at Guds Ånd er i ham.
Derfor bryr jeg meg ikke om hvor mange timer om dagen som du kan høre
på et lydbånd fra vår kjære profet. Og mitt ønske er at du skulle lytte til hans
taler hver dag, men det betyr ikke at du forstår hva han sier. Og du kan
høre hele dagen, men hvis du ikke forstår det ved Ordet, hvordan skal du
da kunne handle på det som blir sagt.
Og du kommer ikke frem til det uten at du forstår hva som blir sagt av Guds

Ord, for Guds Ord er Guds Røst. Og la oss innse det: William Branham sa
at han ikke forkynte noe annet enn det som Paulus allerede hadde forkynt,
(han kom for å gjenopprette, ikke legge sine egne tanker til det) og folket
ropte: “Vi stoler på det.” Så hva stoler folket på? Det faktum at William
Branham kun forkynte det som Paulus forkynte. Det er det hele. Og for alle
de som tror at hvis du bare spiller av lydbåndene, da vil det få deg til
bortrykkelsen, men det er helt imot det som vår kjære profet lærte.
Han sa at du må høre, noe som betyr at du må forstå. Og når du forstår, da
vil du gjenkjenne at det som blir sagt, kommer fra Skriften. Og deretter vil
du handle etter det som du har gjenkjent i Skriften.
65-0801M Denne Onde Tids Gud 163. Lytt til bare én Røst. “Mine får
kjenner Min Røst. En fremmed vil de ikke…” Hva er Hans Røst? En
hvilken som helst manns røst, det er hans ord. Og Dette er Det, denne
Bibelen. Ikke ett ord skal bli lagt til Det eller tas bort fra Det. Bare stå rett
med den Røsten. “En fremmed vil de ikke følge”, en denominasjon.
Bekymret og overbevist 62-0610E 74 Mine får hører Min røst." De
kjenner Ordet.
Lederskap 65-1207 111 Åh, tenk; i dag blir hjertene harde, fylt med denne
verden, likegyldige, kirkemedlemmer, lunken, som den rike, unge
rådsherren; og vet ikke at den store Hellige Ånd står og banker på
døren i denne laodikeiske tidsalder. Om noen hører Min Røst (Ordet) og
åpner døren, da vil Jeg gå inn til ham og holde måltid med ham.
Så den dårlige jomfruen visste ikke at den Store Hellige Ånd var der. Det
taler om Hans Store Parousia, som er Hans Store Nærvær. De visste ikke
hvem det var som banket på døren. De kom ut for å Se Ham, for det var
hva Budskapet handlet om. Det er dette midnattsropet som de hørte med
sine ører. Slik som broder Branham sa: "det å lytte til det." Men fordi de
ikke hadde oljen, som er Den Hellige Ånd, "i sine kar", "innenfor sitt
forheng", derfor, da de gikk ut for å se Ham, gjenkjente de ikke Ham som
sto der ved døren. Derfor gikk de til disse som selger. Og de gikk fullstendig
glipp av Hans Nærvær.
Så hvorfor gikk glipp av Brudgommens Nærvær? Fordi de ikke "forstod",
noe som betyr at de var "uforstandige". Og de var "Jomfruer", men de var
uforstandige fordi de manglet forståelse av hva Ropet ba dem gjøre.

Budskapet var: "Se" han er her, brudgommen, "kom ut for å møte ham".
Og jeg kan bare se at de går ut av sine menigheter, og de ser seg omkring,
og de ser ingenting, for Gud er Ånd. Men hadde de forstått at
Tilsynekomsten skulle skje før Hans komme, da ville de ikke ha sett etter et
kar, etter kjød og blod, men de ville ha ligget i nærværet for å modnes.
Ja, det er sant at de alle hørte midnattsropet, som er Ropet i
1.Tessalonikerbrev 4:13-18, som vi vet er Budskapet. Men de
uforstandige forsto ikke hvem det var som befant seg i deres midte. De var
bare kommet ut sammen med de kloke jomfruene, og de visste det, de
forstod Midnattsropet ut fra Skriften. Og "Ropet" var: "Se, Han er her, kom
ut for å møte Ham." Så hvis de uforstandige hadde forstått Budskapet, da
ville de ha forstått at bare det å komme ut, bare det å forlate sine
menigheter, det var ikke nok. De skulle komme ut for å møte Ham, Han
som sto der med sitt nærvær ved døren. Og de kom ut og så etter et
forheng, et kar. Og da de ikke så noe, gikk de til de som solgte.
Vel, hvis de gikk til dem som selger, da kunne heller ikke de som selger ha
vært der sammen med dem ved døren. fordi når de ble sendt til dem, det
betyr at de måtte gå et annet sted, til dem som solgte. Og vi vet at Kristus
er døren, og Han er Ordet. Nå, hvorfor gikk de til dem som selger? Og
hvorfor var ikke de som selger, der for å møte Ham? De var for opptatt med
å selge, og de tok ikke hensyn til hva midnattropet handlet om: Se, Han er
her, kom ut for å møte Ham. Og Han kunne ikke være her, hvis Hans
Nærvær var et annet sted. Så dette taler om denne tiden, og om Guds
Nærvær Som Ikke Er Blitt Gjenkjent. Og det er tittelen på en av broder
Branhams taler.
Broder Branham sa i talen 65-0725m De Salvede Ved Endetiden 211.
Jesus sa: Mine får kjenner Mitt Ord. Åh, sier dere, hører Min Røst. Det er
Hans Ord. Mennesket skal ikke leve av brød alene, men av ethvert Ord.
Ser dere? De forutbestemte vet dette. Et fremmed ord eller en fremmed
røst, vil de ikke følge.
Broder Branham sa i talen 65-0815 Og Vet Det Ikke 149. Så sa Han en
dag: Uten at dere eter Menneskesønnens kjød, drikker Hans Blod, så har
dere ikke noe Liv i dere. Han forklarte det ikke.
150. Disse apostlene og de på den tiden, de som var bestemt til Liv; Han
visste det. Sa: Alle som Faderen har gitt Meg vil komme. Det eneste Han
måtte gjøre, var bare å gjøre Sin Røst kjent. De kjenner den, for Mine får

hører Min Røst.” Og den Røsten er Ordet som er uttrykt. ...For Mine får
hører Min Røst.
151. Og Dette er Guds Røst i bokstavform fordi Dette (Bibelen) er den
fullstendige åpenbaringen av Jesus Kristus. Det Gamle og det Nye
Testamente satt sammen. Amen. Der har dere det.
Så nå går vi tilbake igjen til Spørsmål Og Svar. Vi hører broder Branham
lese spørsmålet: 64-0830E Spørsmål og Svar COD 77 395. Har de syv
tordener som tilsvarer syv mysterier, allerede blitt åpenbart? Ble de
åpenbart i De Syv Segl, men er likevel ennå ikke kjent for oss som
tordenene?
Og nå hør på svaret hans. Legg merke til hva han sier: Nei, de ble
åpenbart i de syv Segl; det var det som tordenene handlet om. De
skulle åpenbare... De syv tordenene som hadde ytret sine røster, og ingen
kunne finne ut hva det var... Johannes visste hva det var, men han fikk
forbud om å skrive det. Han sa: Åpenbaringen 10:7 Men i de dager, når den
syvende engelen gir lyd fra seg, når han skal blåse i basunen, da ville de
syv mysteriene til de syv tordenene bli åpenbart. Og den syvende engelen
er en budbærer til den syvende menighetstiden. Ser dere?
Så dette har allerede skjedd. Og hvis du ikke tror det, da gjør det deg til en
vantro. Og det viser at du ikke forstår seglene, og heller ikke hva Guds
profet sa.
Nå, tilbake til 64-0614M Avdekking av Gud 280 Dere er skrevne brev, lest
av alle mennesker.” Eller, dere er … Jeg flytter på Det, snur det rundt
slik, ser dere, bare snur Det rundt: Dere er brev som har blitt skrevet, fordi
du kan ikke legge noe til Det, som er lest av alle mennesker; Guds Ord
manifestert, med andre ord. Og Peter og Johannes, for å vise det, da de
gikk opp dit, da skjønte de at de var uvitende og ulærde, de hadde ingen
utdannelse, men de la merke til at de hadde vært sammen med Jesus.
Skjønner? De var uvitende og ulærde, men de var skrevne brev, ser dere,
leste at de hadde vært sammen med Jesus. Fordi, Jesus manifesterte
Seg Selv gjennom dem, Kristus var tildekket i deres kjød; manifestert,
gjort levende. Slik Han var i Moses.
281 Da Ordet var i Moses, da var han Gud i kjød. Da Det var i Jesus, var
Det Gud i kjød. Skjønner? Det eneste Han gjorde var å forandre Sin maske,
men ikke Sitt Ord, ikke Sin natur. Han er den samme i går, i dag og for

evig. Han bare forandret Sin form. Han forandret Seg fra Noah til Moses;
Han forandret Seg fra Moses til David; fra David, Josef; videre ned til Han
kom inn i Guddommens fylde legemliggjort. Skjønner?
282 Det er fremdeles den samme Gud! Amen. Amen. Jeg håper det når
fram. Skjønner? Det er den samme Gud, men Han bare tar på Seg et
annet forheng. Ser dere, Han tar på Seg en annen tildekning.
283 Han gjorde det i reformatorene, tok på seg et forheng, tok på seg en
tildekning. Inntil, til slutt, Det kom ned gjennom den lutherske tidsalderen,
ned gjennom de andre tidsalderne, så til slutt kommer Det inn i det
Komplette. Rett før Det kommer, står en profet fram igjen. Hva Det gjør det,
Det gir et skyggebilde av Ordet, og viser bak her, åpenbarer hva som har
skjedd, hva som har vært utelatt, at Menigheten vil ikke være uten
forståelse. Så når dette ebber ut, da, slik som Johannes sa: Jeg må avta,
Han må vokse, da kommer alt-i-alle inn i Ham. Han er fullstendig
manifestert, gjennom Luther, Wesley, og pinsetidsalderen, og videre ned,
videre ned, er Han fullstendig manifestert, ser dere, kommer ned, bare
en manifestasjon, Gud som utfolder Seg. Skjønner?
284 Nå, følg med, oppfylt i Hans løfter for denne tiden som de hadde. Nå,
Moses var Ordet for den tiden, fordi Ordet ble gitt til ham for den tiden;
Moses. Josef var Ordet på hans tid, og var et nøyaktig bilde på Kristus. Ser
dere, hver enkelt av dem var Ordet.
285 Og da Jesus kom, Han var Ordet i Dets fylde, fordi hele
gjenløsningsplanen lå i Ham. Hele gjenløsningsplanen lå ikke i Moses, lå
ikke i Josef, lå ikke i Elias. Ser dere, de var bare en del av Ordet, pekte
mot Det. Skjønner? Legg nå merke til, konsentrer dere; her kommer Det,
som jeg sa. Ser dere, hele planen var ikke i dem. De pekte mot Det.
286 Derfor, etter Ham, Fylden, kan vi ikke peke mot noe annet. Det
peker tilbake på Ham, Ordet. Dette er den komplette Åpenbaringen;
ingenting kan bli lagt til eller tatt bort fra Det. Der er den komplette
Åpenbaringen. Alt det, en skygge av Ham som skulle komme; men da Han
kom, var Han den Fullkomne. Hebreerne 1:1 Gud har mange ganger talt til
fedrene ved profetene, Gud talte gjennom forheng, profetene. 2 Han har
i disse siste dager talt til oss i Sønnen, Jesus Kristus. Slik er det.
Avdekket der ute på Golgata, Guds Sønn, avdekket.
287 Legg merke til dette: gjort levende. Og, i dag, når Ordet blir
manifestert i menneskelige kar, tildekninger, da er det helt og holdent

Ordet oppfylt på den tiden, som kommer tilbake til Gud. Når vi blir døpt
inn i Ham, ifølge 1 Kortinterbrev 12, da blir vi identifisert med Ham. Amen.
Nå, hvis du fremdeles ser på ditt kjøds forheng, eller det kjødelige forhenget
til andre, da har du fullstendig gått glipp av åpenbaringen.
64-0614M Avdekking av Gud 362 Vi er i den siste tid, rett før Herrens
Komme. Og hvis du oppdager at du er på utsiden av forhenget, hvilket
er død å bli utenfor, vil du ved tro i formiddag, si: “Ved Guds hjelp. Og
med Din hjelp, Herre, jeg ønsker å bryte gjennom det forhenget. Jeg
vil komme inn der hvor Du er, for å se det fulle Guds Ord”?
363 Ikke prøv å vær en Moses. Ikke prøv å vær en Aron. Ikke. Bare vær
den du er, men vær en kristen.
364 Vil dere, med hodene bøyd, løfte deres hender til Gud og si: “Herre
Gud, hjelp meg på innsiden av forhenget”? Gud velsigne deg. Gud
velsigne deg. Det er, bare se på hendene!
365 På utsiden, husk, jeg ser kanskje aldri hånden din. Det betyr ikke—det
betyr ikke mye at jeg ser den, likevel; det er, Gud. Det bare, for meg, det
bare får meg til å se at Frøet har falt et sted, og, men Gud ser det virkelige
hjerte.
Og for å se det virkelige hjertet, er du nødt til å gå innenfor forhenget. Og
apostelen Paulus sa i
Romerne 4:6 slik også David uttaler saligprisningen over det menneske
som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger:
7 Salige er de som har fått sine lovbrudd tilgitt, og som har fått sine
synder dekket over.
8 Salig er det menneske som Herren ikke tilregner synd.
Nå, han sa aldri at du ikke gjorde det, Han bare forteller deg her at Gud ikke
vil tilregne deg for det.
64-0614M Avdekking av Gud 269 Forhenget, de vantros tradisjoner, tatt
bort, da ser du Gud. Når tradisjonsforhenget har blitt fjernet, kan du se
at Gud er fremdeles Gud av Sitt Ord. Han holder fremdeles Sitt Ord. Han
er—Han er Gud, Forfatteren av Sitt Ord. Det er skjult bak skinnforheng,
for andre. Ja, det er riktig. For de som ikke kan gå bak forhenget, Han
er fremdeles bak skinnforheng.
270 Legg merke til. Så, vi, så blir vi en del av Ham, siden du er det

forhenget som dekker Ham. Du er en del av Ham, så lenge Kristus er i
deg, slik Kristus var av Gud. Fordi Gud var i Ham, det gjorde Ham
Gud. Og siden Kristus er i deg, håpet om Herlighet, da blir du en del
av Kristus. Den som tror på Meg, skal også gjøre de gjerninger Jeg gjør.
Skjønner? Du blir en del av Kristus så lenge Kristus er skjult i deg. Da
er det tildekket for den vantro, men du vet at Han er i deg. Du er et
tempel for Kristus som er bak forhenget, huden. Så vi, på gr- … Bak, på
grunn av dette dekket, dekket igjen i menneskelig kjød, skjuler Gud (Ordet)
for den vantro.
367 ...Du åpenbarer Deg, Herre, den Mektige Gud avdekket for den
troende; fremdeles tildekket for den vantro, men avdekket for den
troende. Må de bryte igjennom i dag, Herre, se Hans herlige prakt og
Herlighet. Må deres hjerter bli forandret før vi kommer tilbake til dette
menighetslokalet i kveld. Må de alle bli fylt med Din Ånd, Ditt Nærvær...
La oss be…

