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Denne formiddagen, idet vi er i ferd med å avslutte denne fantastiske talen
av broder Branham, skal vil bare lese noen få avsnitt hvor broder Branham
avslutter med en sang. Og så gjør han en fantastisk uttalelse i avsnitt 378.
Så jeg ønsker å ta vår leksjon fra dette denne formiddagen.
64-0614M Avdekking av Gud 372 Får ikke det deg til å føle det godt? Åh,
hvor underfull! Hvor underfull, er Han ikke, da? La oss håndhilse på
hverandre nå, og si: Jesus bryter hver en lenke, Jesus bryter hver en
lenke, Åh, Jesus bryter hver en lenke, (Gud velsigne deg broder.) Åh, og
Han setter deg fri? Jeg vil alltid, alltid prise Ham, (den Mektige Gud) Jeg…
(“Samme i går, i dag, og for evig”, bare forandret Sin form.) Jeg vil alltid,
alltid prise Ham, For Han har (tatt alle trosbekjennelser bort fra meg) satt
meg … (for å tro Hans Ord.)
373 Åh, kan du ikke høre Mesterens Fiolin stryke over, buen over dette
Ordet? Han er den samme i går, i dag… Jeg vil alltid, alltid prise Ham,
Jeg vil alltid, alltid prise Ham, Jeg … (Ham, Ordet!) … alltid, alltid prise
Ham, (Hva gjorde Han?) For Han satte (bak forhenget) meg fri!
374 Priset være Gud! Jeg elsker Ham. Elsker du Ham? (Forsamlingen sier:
“Amen.”—Red.] Er ikke dette Himmelsk? [“Amen.”] Jeg liker Ordets
attributter, ser dere, bare Den Hellige Ånd i den behagelige, ydmyke måten.
Jeg—jeg bare liker Det. Åh, bare tenk! På den andre siden av Jordan,
(Jeg nærmer meg det nå) I den skjønne… (udødelige) i Eden,… (Hva vil
jeg finne der?) Der Livets Tre … (som var i Edens hage) blomstrer, Der er
hvile for meg.
375 Vil dere reise? Han bryter hver en lenke. Jesus bryter (enhver
tradisjon) hver en lenke, Jesus bryter hver en lenke (alle
denominasjoner, alle læresetninger), …bryter hver en lenke, Og Han
setter deg fri!
376 Priset være Gud! Jeg bare elsker Ham. Ikke rart Jesaja sa: “Han er
Rådgiveren, Fredsfyrsten, den Mektige Gud, den Evige Far, Underfull!”
Underfull, underfull, Jesus er for meg, Rådgiver, Fredsfyrste, Mektig

Gud Han er; Åh, frelste meg, bevarer meg fra all synd og skam,
Underfull, min Gjenløser, pris Hans Navn!
377 Åh, du store! Det beveger hjertet mitt. Hvor underfull Han er! Jeg sier
dere, det er ingen ende på Dette. Det, jeg kom inn i Dette for tretti-tre år
siden, og følte det på denne måten. Og hvis Han drøyer, vil jeg en dag
lukke mine øyne, jeg vil gå ut på samme måte. Amen! Underfull, underfull,
Jesus er for meg, Han er Rådgiver, min Fredsfyrste, Mektig Gud Han
er; Han frelste meg, Han bevarer meg fra all synd og skam, Underfull,
min Gjenløser, pris Hans Navn!
378 Jeg kunne bli her resten av dagen, i Det. Paulus sa: “Hvis jeg synger,
vil jeg synge i Ånden.” Hm-hmh. “Hvis jeg taler, vil jeg tale i Ånden.
Hvis jeg vandrer, vil jeg vandre i Ånden. Hvis jeg taler, vil jeg tale i
Ånden.” La alt skje ved Ordet og Ånden. Ja, sir. Amen! Det er alt Guds
Sannhet.
379 Jeg ser Ham, den Mektige Gud, avdekket. Jeg ser Ham trekke til side
læresetningene, denominasjonene; trekke til side skeptikerne,
utdanningsprogrammene, og alt; vandre fremover, stå der. Tror du
læresetningene kunne beseire Ham? Tror du denominasjonene kunne
beseire Ham? Tror du Kirkenes Verdensråd kan beseire Ham? Han
beseiret alt, brøt hver eneste lenke, flerret opp helvete; rev bort seglet, gikk
inn i det Aller Helligste; avdekket Seg Selv for oss, som Ordet, den samme
i går, i dag og for evig. Amen. Jeg elsker Ham.
La meg lese det han siterer en gang til. Paulus sa: Hvis jeg synger, vil jeg
synge i Ånden.” Hm-hmh. “Hvis jeg taler, vil jeg tale i Ånden. Hvis jeg
vandrer, vil jeg vandre i Ånden. Hvis jeg taler, vil jeg tale i Ånden.” La
alt skje ved Ordet og Ånden.
Det er virkelig en vakker tanke, og det passer perfekt med det som broder
Branham lærte om Johannes 14:12, hvor han i utgangspunktet sa det
samme. Hvis du har Kristi Ånd, vil du ha Kristi natur, og da vil du tale som
Kristus, og du vil vandre som Kristus, og du vil gjøre de gjerninger som
Kristus gjorde.
61-1231M Du Må Bli Født På Ny 187. Når du er født på ny, da stadfester
Gud deg. Det er slik Gud stadfester alt som er av Hans natur. Hvordan?
Ved fruktene. Det er slik Han stadfester Sin forkynnertjeneste. Det
stemmer. Han stadfester alle Sine tjenere på samme måte som Han

stadfester naturen. Hvordan vet du at det er et ferskentre? Fordi det bærer
ferskener. Hvordan vet du at det er et epletre? Det bærer epler. Hvordan
vet du det er en Kristen? Kristne tegn bæres fram fra Det. Kristent Liv
kommer fra Det. Hvordan vet du at han er en lærer? Ordet kommer
fram fra Ham. Hvordan vet du at han er en profet? Ordet kommer
igjennom ham, og bevitner det, en stadfestelse. Det beviser seg selv.
Hvorledes blir det på den måten? Ved at man dør, og vi blir ett.
188 Når vi dør, og blir til en ny skapning i Kristus Jesus, Han får oss
gjennom vårt kall. Vi står med vårt kall. Åndens Frukter følger oss når
vi er Hans tjenere. Når vi er født på ny, da følger Fruktene fra Kristi Liv
oss. Det er riktig. Hvordan vet du at det er et ferskentre? Det bærer
ferskener. Hvordan vet du at det er en kristen? Han oppfører seg slik
som Kristus. Han vandrer slik som Kristus. Han taler slik som Kristus.
Han lever slik som Kristus, hevet over synd og er full av seirer. Hva gjør
han? Sier han: Se hva jeg har gjort? Det gjorde ikke Kristus. Han gav all
ære til Faderen. Det stemmer. Det er hvordan du vet det. “På fruktene
deres skal dere kjenne dem.” Men: ”Sannelig, sannelig sier jeg dere:
Uten at et menneske blir født på ny, kan han ikke en gang forstå Guds
Rike.” (Joh 3:3)
Og det var nøyaktig hva apostelen Paulus sa, og hvordan han sa det. Vi ser
at broder Branham henviser til hva apostelen Paulus sier over i
1 Korinterbrev 14:15 Hva innebærer da dette? Jeg vil be i Ånden, men
jeg vil også be med forstanden. Jeg vil synge i Ånden, men jeg vil
også synge med forstanden.
Fordi, min broder og søster, dere kan bli salvet med den ekte Guds Ånd, og
være langt borte fra Ordet, og borte fra Guds vilje.
Derfor er det ikke bare et spørsmål om å be i Ånden, og å synge i Ånden,
og å forkynne i Ånden, men som apostelen Paulus sa: det må også bli gjort
med en forståelse, ellers er det forgjeves.
Og jeg er redd for at det er her så mange i dag bommer på målet. De lærer
at du ikke trenger å forstå Guds Ord, du trenger bare å tro det. Og likevel så
ble vi lært av Guds stadfestede profet at hvis du har den Hellige Ånd, da vil
du forstå Budskapet.

Faktisk er det nøyaktig hva apostelen Paulus sa i 1 Korinterbrev 2 Ingen
kan forstå de ting som er gitt av Gud, uten at Guds ånd er i ham.
10 Men Gud har åpenbart det for oss ved Sin Ånd. For Ånden (Guds
egen Ånd ) ransaker alle ting, ja, også Guds dybder.
11 For hvilket menneske forstår de ting som er av mennesker, uten
menneskets ånd som er i ham? Slik er det heller ingen som forstår det
som er av Gud, uten Guds Ånd.
12 Men vi fikk ikke verdens ånd, men den Ånden, som er fra Gud, for at
vi skal forstå det som rikelig er blitt gitt til oss av Gud.
13 Dette taler vi også om, ikke i opplæring av menneskelig visdomsord,
men i opplæring av Den Hellige Ånd, for det som har med Ånden å gjøre,
blir forenet åndelig.
14 Men et naturlig menneske aksepterer ikke det som er fra Guds Ånd,
for det er nemlig dårskap for ham. Han er ikke istand til å forstå det, for
det bedømmes åndelig.
54-1219M Guddommelig Helbredelse 281. Måtte jeg, i stedet for ham, stå
denne formiddagen og sitere for denne generasjonen: "Den som ikke blir
født på ny, kan ikke forstå disse tingene med Guds rike. Det var det
Han sa til Nikodemus fra gammel tid.
282 Du kan ikke forstå det, du vil aldri forstå det, før Gud kommer inn i
ditt hjerte. Og du vil være en del av Ham. Da vil du si: “Ja, Herre, hver bit
av Ordet er inspirert. Jeg tror hver eneste bit av det. Jeg tror det er
Sannheten. Og her er jeg, Herre, for å vandre i Lyset.” Så lenge du står på
grenselinjen der ute, kan du ikke tro det. Du kan ikke gjøre det. Må Herren
hjelpe deg denne formiddagen til å se det overnaturlige.
Broder Branham sa i talen 55-0220E Å Stride For Troen 66. Jesus sa: "
Den som ikke blir født på ny, kan ikke forstå Guds rike. Du kan ikke
forstå det. Det er en mystisk, en mytisk ting, helt til du er blitt født på
ny. Der kommer selve Guds Liv inn i deg. Evig, Evig liv, Zoe, Guds
eget Liv kommer i deg, og da er du en del av Gud. Du er en sønn eller
en datter av Gud. Og da ser du på tingene slik som Gud ser på det. Du
tror slik som Gud tror.
Så vi ser ikke bare på det å bli ledet av Ånden, men det å vite eller forstå
hva du gjør ved Ordet.

Og som jeg har sitert kong David i Salmene så mange ganger, hvor han sa i
Salme 103:7 (når han taler om Gud) Han kunngjorde sine veier for Moses,
sine gjerninger for Israels barn.
Så vi ser at Moses hadde en forståelse av Guds veier, men barna hadde
ikke det. De bare så Guds handlinger, men de forsto ikke Hans veier. Og
det er derfor de døde i villmarken. Det er derfor de syndet, noe som betyr å
bomme på målet. Synd er vantro. Bibelen sier det i: Johannes 16:9 Om
synd, fordi de ikke tror på Meg.
Nå, tilbake til hva apostelen Paulus sa: 1 Korinterbrev 14:15 Hva
innebærer da dette? Jeg vil be i Ånden, men jeg vil også be med
forstanden. Jeg vil synge i Ånden, men jeg vil også synge med
forstanden.
Og vi leser fra Amplified Bibeloversettelsen 15 Så hva skal jeg gjøre?
Jeg vil be med min ånd [ved Den Hellige Ånd som er inni meg], men jeg
vil også be [forstandig] med mitt sinn og min forståelse; Jeg vil synge
med min ånd [ved den Hellige Ånd som er inni meg], men jeg vil også
synge [forstandig] med mitt sinn og min forståelse.
Det betyr ikke at Den Hellige Ånd vil få deg til å gjøre én ting, og ditt sinn er
der for å sjekke Guds Ånd. Nei, det er ikke det han sier her. Men det han
sier, er at vi må gjøre alle ting ved Guds Ord. Og derfor, uansett hvor mye
du føler at du blir ledet av Guds Ånd til å gjøre dette eller å gjøre det, du må
sjekke det med Ordet for å være sikker på at det er Guds Ånd som leder
deg. Fordi Satan kan etterligne alle ting som Den Hellige Ånd vil presentere
for deg.
Det er derfor broder Branham sier: 380 Nå, inntil vi møtes i ettermiddag,
ønsker vi å gjøre en ting, det er: Ta Navnet Jesus med deg, Du sorgens og
smertens barn; Det vil gi deg glede og trøst, Åh, ta Det med deg hvor enn
du går. Så kjært et Navn, Åh hvor skjønt! Jordens håp og Himmelens glede;
Så kjært et Navn, Åh hvor skjønt! Jordens håp og Himmelens glede.
381 Hvis satan prøver å friste deg, og sier at du ikke ser på det rette,
så henvis ham til Ordet slik Jesus gjorde. Skjønner? Skjønner? Amen!
Bøy deg ned for Jesu Navn, Fall ned ved Hans føtter, Kongenes konge i
Himmelen vil vi krone Ham, Når vår reise er fullført. Så kjært et Navn, Så

kjært et Navn! Jordens håp og Himmelens glede; Så kjært et Navn, Åh hvor
skjønt! Jordens håp og Himmelens glede.
Det er så mange sanger som ble skrevet av mange gode sangforfattere fra
den protestantiske reformasjonen. Men nesten alle sammen var
treenighets-troende, som Martin Luther og John og Charles Wesley. Og
derfor talte sangene om en Treenig Gud, om Faderen, Sønnen og Den
Hellige Ånd. Mange av disse sangene er fortsatt i bruk i dag, og jeg er
sikker på at noen av dem blir fremdeles sunget i Budskapsmenigheter, selv
om ikke burde synges, eller i det minste burde teksten bli endret til å passe
til åpenbaringen av Guds Ord i sin fylde, slik det er blitt gitt til oss gjennom
Guds stadfestede profet. Slik som sangen: "Hellig, hellig, hellig! Herre Gud
Allmektig. Tidlig om morgenen Vår sang skal stige opp til deg. Hellig, hellig,
hellig! Den barmhjertige og mektige Gud i tre personer, den velsignede
Treenigheten!
Vel, hvis du endrer ordene slik: "Hellig, hellig, hellig! Herre Gud Allmektig.
Tidlig om morgenen Vår sang skal stige opp til deg. Hellig, hellig, hellig!
Den barmhjertige og mektige Gud er en person, ikke en treenighet!" Da vil
du synge det med din forståelse.
Broder Branham talte om Martin, budbæreren til den 3. menighetstiden, i
talen 61-1231M Du Må Bli Født På Ny 161. Martin sa at Satan viste seg for
ham en gang. Han hadde en flott gullkrone på hodet, med tre eller fire rader
av stjerner i den, slik. De glitret i skjønnhet. Og han var en svær kar, og var
grei og pen, og på håret var han kjemmet og stelt, slik det skal være. Og
han hadde på seg en nydelig kappe, og på sine føtter hadde han sko av
gull. Han gikk ut og sa: “Martin, kjenner du meg?”
162 Nå, til dere folk som ikke ser visjoner: Kanskje dette ikke – Kanskje
dere ikke forstår dette (Ser dere?), om hvordan ting kan komme til dere
i forskjellig ånder, og hvor forførende de er. Bibelen sa (Matt. 24:24) at
de skulle forføre endog de utvalgte, om det var mulig. Ser dere? De
utvalgte, det er disse som er forutbestemt, og født til det formålet. Ser dere?
Ser dere?
163 Så han kom til denne utvalgte, og han sa: “Martin, kjenner du meg?
Jeg er Kristus.” Han sa: “Vil du anerkjenne meg?” Martin nølte. Det så så
fremmed ut. Så han ventet litt. Og han sa igjen: “Ser du meg ikke? Jeg er
Kristus. Anerkjenner du meg?” Han sa det til ham tre eller fire ganger.

164 Martin sa: “Satan! Jeg vet hvem du er! Min Herre er ikke blitt kronet
ennå, men Hans hellige skal krone Ham!” Det der er Ordet, tilbake
igjen.
165 Det er grunnen til at den Romersk-katolske Kirken har fått så mange
læresetninger. Det er onde ånder som kommer inn i motsetning til
Ordet. Og de måtte fornekte Ordet, de måtte gå bort fra Bibelen, for å
kunne ta imot deres læresetninger. Hold deg til Ordet! Det er
Livs-strengen inni deg. Ånder vil komme til å stå frem etter hvert, og de
skal forføre nesten alt som er. Bibelen sa dette: 2Timoteus 3:8 Som
Jannes og Jambres stod Moses imot, således står også disse
sannheten imot, mennesker som er fordervet i sitt sinn, og uduelige i
troen. De utfører mirakler, og gjør alle slags tegn. Men hold deg til Ordet!
Herrens Ord kom til profetene, og de brakte Det ut, og vi tror profetene.
166 Merk deg dette, han sa: “Ja, jeg kjenner deg, Satan. Min Herre er
ikke noen stor mann som det der. Min Herre vandret avsted med en
garvet gammel kledning på Seg, med naglemerkene i hendene Sine.
Ukronet, og med blodige hårlokker. Og når Han vender tilbake, skal
Han komme som det, for Bibelen sier: ”Han skal vende tilbake på en
likedan måte som da Han dro.” Og tingen ble borte fra ham. Åh du.
Broder Branham sa i talen 65-0725M De Salvede i Endetiden 204 Jeg
ønsker å vise dere hvor forførende Djevelen er. En dag satt han og
studerte. Opp kom en mektig engel, en krone på sitt hode, med gullsko på
seg, rundt sin kledning hadde han en snor av gull, og han sa: Martin,
kjenner du meg? Han sa: Jeg er din Herre og Frelser. Jeg er Den som
frelste deg. Tilbe meg, Martin. Men den profeten, visste at det var noe
litt fremmed der, han fortsatte å se på ham. Han sa: Martin, Jeg er din
Frelser, Jesus Kristus. Tilbe meg! Kjenner du meg ikke, Martin?
205 Martin fortsatte å se på ham, Skriften løp gjennom hans tanker. Han
sa: Satan, vik fra meg. Han sa: Du har en krone på ditt hode. Og Guds
Ord sier at Hans hellige vil krone Ham ved slutten av tidsaldrene. Ville
ikke det ha vært et agn slukt av Pinsevenner? Vokt det Ordet, broder.
Det lønner seg.
Og det er mitt råd til alle i dette Budskapet, eller som hevder å tro dette
Budskapet. Det er derfor, da broder Vayle var syk med kreft, og han fikk et
råd om at kjøtt faktisk mater kreftcellene, og straks var det noen startet en
doktrine om at du ikke kunne spise kjøtt. Men jeg tok alltid med meg

kjøttretter til ham. Han elsket kinesisk mat. Og han sa at om han kunne
finne gode kilder til kylling som var avlet opp av Amish-folket, det ville han
gjerne spise. Selv hans siste måltid, det var broder Justin som tok med noe
laks fra Alaska bort til ham. Men noen startet denne læren om at i
endetiden ville kjøttet bli så forurenset, at du ikke skulle spise det. Og jeg
fortalte broder Vayle: "Jeg bryr meg ikke, selv om alt kjøtt i verden ble
forgiftet, jeg ville i det minste spise en liten mengde hver uke for å unngå å
bli merket, slik som Paulus sa: Ånden sier klart at i de siste tider skal noen
forlate troen og vende seg til forførende ånder og demoners lære. De forbyr
å gifte seg og befaler å avholde seg fra kjøtt.
Men noen startet denne læren at i endetiden ville kjøttet bli så forurenset at
du ikke skulle spise det. Jeg vet at noen siterte broder Branham om
hvordan de injiserte dyrene med dårlige ting. Men broder Branham sa "Hva
kan du gjøre? Helliggjør det med Guds Ord og bønn."
Og jeg sa til broder Vayle at jeg heller ville dø av å spise forgiftet kjøtt, enn
å dø som en som avstår fra kjøtt. Fordi, da ville jeg dø som en som hadde
vendt seg til forførende ånder og demoners lære.
Og brødre og søstre, dere er nødt til å kjenne Guds Ord, og bruke det slik
som Jesus brukte det, da den samme djevelen fristet Ham med brød og
med å kaste Seg selv ut fra toppen av templet, og hevde at englene ville
bære Ham opp. Men Jesus irettesatte ham med Ordet. Da Satan ga Ham et
Skriftsted, sa Han: Det er også skrevet.
Vel, det minner meg om en historie jeg leste i en bok for mange år siden.
Historien var i en bok med tittelen " DJEVELEN I KIRKEN, OG HANS
FELLER LAGT UT FOR Å ØDELEGGE VÅRE OFFENTLIGE SKOLER,
fra 1902. Artikkelen ble kalt: "Nok Skriftsteder til å Forgifte et Sogn." Og
historien går slik.
En liten jente som blir bedt av en prest om å delta i hans religiøse
undervisning, nektet. Hun sa at det var imot hennes fars ønsker. Presten sa
at hun skulle adlyde ham, ikke hennes far. "Åh, vi blir undervist i Bibelen:
'Hedre din far og din mor.'" "Det er ikke din oppgave å lese Bibelen", sa
presten. "Men vår Frelser sa: 'Søk i Skriftene'" (Johannes 5:39). "Det var
bare for jødene, og ikke for barn. Og du forstår det ikke", svarte presten.

Barnet sa: "Men Paulus sa til Timoteus: 'Fra du var et barn har du kjent
De hellige skrifter.'" ( 2 Tim 3:15 ) "Åh", Sa presten, "Timoteus ble opplært
til å bli en biskop, og han ble undervist av myndighetene i kirken." "Åh, nei",
sa barnet, "han ble undervist av sin mor og sin bestemor." Så presten
måtte bare sende henne av gårde, og han sa: "Hun visste nok av Bibelen
til å forgifte et helt sogn."
Og i denne tiden hvor noen ønsker å avskaffe den femfoldige tjenesten, la
meg fortelle dere brødre og søstre: Det er best at du kjenner Guds Ord,
ellers vil du fullstendig falle for denne falske læren.
2 Timoteus 4:1 Derfor pålegger jeg, framfor Gud og Herren Jesus Kristus,
Han som skal komme for å dømme levende og døde ved Sin tilsynekomst
og Sitt rike:
2 Forkynn Ordet! Vær rede i tide og utide! Overbevis, irettesett, forman
med all langmodighet og undervisning.
3 For den tid kommer da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter
sine egne lyster hoper de seg opp lærere, som de klør etter å høre på.
4 De skal vende ørene sine bort fra å høre sannheten, og de skal vende
seg til eventyr.
5 Men vær du på vakt i alle ting, lid ondt, gjør en evangelists gjerning og
fullfør din tjeneste!
Han sa: Men vær du på vakt i alle ting. Være på vakt for hva da? Vokt det
Ordet, broder. Og vi siterte broder Branham fra 65-0725M De Salvede i
Endetiden 205 Ville ikke det ha vært et agn slukt av Pinsevenner? Vokt
det Ordet, broder. Det lønner seg
64-0614M Avdekking Av Gud 381. Hvis satan prøver å friste deg, og
sier at du ikke ser på det rette, så henvis ham til Ordet slik Jesus
gjorde.
Dere vet, som jeg nevnte for noen uker siden, at dette er tidsalderen for
Elimineringskulturen. Og jeg viste dere at ånden er den samme i Den
katolske kirken som den er i det kommunistiske samfunnet. Og broder
Branham sa at det er en ånd, og vi ser denne Elimineringskulturen rett
iblant oss, hvor de ønsker å eliminere bort den femfoldige tjenesten. Jeg
beklager, men jeg kan vise dere hvor Gud plasserte den femfoldige
tjenesten i menigheten. Men kan du ikke vise meg hvor Han noen gang tok

den bort. Og hvis du legge til ett ord, da vil du motta plagene. Og hvis du tar
bort ett Ord fra Guds Ord, da vil ditt navn bli fjernet fra Livets bok.
Dere der ute som prøver å fjerne den femfoldige tjenesten, dere bør helst
passe på hvor dere trår. Ellers vil deres Elimineringskultur komme tilbake
over dere selv, slik som denne tauløkken som Haman hadde laget for å
henge Mordekai, i stedet ble den lagt rundt ham selv, og han ble hengt i
den løkken. Og din Elimineringskultur vil til slutt eliminere bort ditt eget navn
fra Livets bok.

Revelations 22:17 And the Spirit and the bride say, Come. (They say the
same thing) And let him that heareth say, Come. And let him that is athirst
come. And whosoever will, let him take the water of life freely.
Åpenbaringen 22:17 Og Ånden og bruden sier: «Kom!» (De sier det
samme) Og den som hører, skal si: «Kom!» Og den som tørster, skal
komme! Og den som begjærer det, skal ta livets vann for intet!
Og broder, du er virkelig nødt til å forvrenge Skriften, for å forandre den
femfoldige tjenesten og hindre den fra å forkynne. I stedet vil dere bare
trykke på en knapp og starte et lydbånd. Ingen steder i Skriften står det: Og
Ånden og bruden spiller av et lydbånd. Det står at Ånden og bruden
sier... De sier den samme tingen.
Og Evangeliet sa: "Forkynn Evangeliet." Og ingen steder sier Evangeliet at
du bare må lytte med ørene. Åh, det kan være sant at "tro kommer ved å
høre", men jeg viste dere i forrige uke at bare det å høre, uten en
forståelse, viser at du ikke forstår hva du hører. Det er bare en lydende
malm eller en klingende bjelle. Som broder Branham sa: "De tror at de fikk
Den Hellige Ånd ved å tro, men Paulus sa: Har dere mottatt Den
Hellige Ånd etter at dere trodde?"
De menneskene som tror at du bare trenger å lytte til et lydbånd for å gå i
bortrykkelsen, forstår ikke Budskapet. Fordi, for at du skal forstå det, må du
først tale det. Fordi det er et levende Ord, og det må komme fra dine lepper,
før det kan bli levendegjort for deg, og inni deg. Du hører det, og så taler du
det du hører, og deretter lever du det du taler. Det er det som Evangeliet
lærer oss.

1 Johannes 5:10 Den som tror på Guds Sønn, har vitnesbyrdet i seg selv
(Så først må du gi et ekko av Ordet på innsiden). Den som ikke tror Gud,
har gjort Ham til en løgner, fordi han ikke har trodd det vitnesbyrdet som
Gud har vitnet om Sin Sønn.
11 Og dette er vitnesbyrdet: At Gud har gitt oss evig liv, og dette livet er i
Hans Sønn. (og når du har gitt et ekko av det Ordet inni deg, da vil du gi et
ekko av det videre ut fra deg, for begeret vil flyte over av strømmer av
levende vann, som er Ordet. Så sier Johannes,)
12 Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke
livet.
Så hvis du ikke taler det, da har det ikke blitt liv for deg, og du tror bare hen
imot.
59-1217 Hva Den Hellige Ånd Ble Gitt For 60. Nå, la meg avslutte
lesningen av Johannes 14:12. Nå, i det 14. kapitlet og 12. verset sa Jesus:
“Sannelig, sannelig sier Jeg dere, den som tror…” Og du kan ikke tro…
“Tror på Meg...” Du kan tro hen imot Ham. Hvor mange forstår det, si:
“Amen.” [Forsamlingen sier: “Amen.” - Red.]
61 Dere husker, i Apostlenes Gjerninger 19. Jeg misliker sterkt å stoppe
dette her, men jeg er bare nødt til å si det ettersom det kommer til meg. I
Apostlenes Gjerninger det 19. kapitlet, da denne baptist-predikanten, som
var en jurist, og han ble omvendt, og han forkynte og fikk folk frelst. Og de
hadde stor glede, bare gledet seg og ropte da de hadde møte. Apostlenes
Gjerninger 18, Akvilas og Priskilla, vi henviste til det i går kveld, og de
hadde dratt for å treffe ham. Og de visste at han var en stor mann, og han
var en student. Og han beviste ved Bibelen at Jesus var Guds Sønn, og
kjente bare til Johannes’ dåp. Han kjente ikke til dåpen i Den Hellige Ånd
ennå. Derfor sa han… Akvilas og Priskilla, den mannen og hans kone, de
små teltmakerne; hvilket, Paulus var også en teltmaker. Og de hadde fått
Den Hellige Ånd under Paulus sin undervisning. De sa: “Vi har en liten
broder som kommer opp hit. La ham tale litt til oss om det.” Og da Paulus
kom opp og hørte ham forkynne, så visste han at han var en stor mann,
han sa: “Har dere fått Den Hellige Ånd etter at dere kom til troen?” De
sa: “ Vi har ikke engang hørt at det finnes en Hellig Ånd.” Han sa: “Til
hvem”, eller det egentlige greske ordet der er: “Hvordan ble dere da
døpt?” De sa: Vi er allerede blitt døpt av Johannes Døperen.

62 Følg nå med på hva Paulus sa. Da sa Paulus: Johannes døpte jo hen
imot en omvendelse, ikke for tilgivelse av synder, men hen imot en
omvendelse. Og han sa: "Det er det dere tror når dere tar imot Kristus som
deres personlige Frelser. Dere tror da hen imot dåpen i Den Hellige Ånd.
Det er ikke dåpen i Den Hellige Ånd, mine kjære baptist-brødre. Det er
feil.
59-1223 Spørsmål Og Svar COD 86 Nå, før du mottar Den Hellige Ånd,
tror du hen imot Evige Liv. Men du har ikke Evig Liv før du mottar Den
Hellige Ånd, fordi Den er Evig Liv. Den Hellige Ånd er Gud; Det er Guds
Liv i deg. Da fikk du Evig Liv. Forstår du det nå? Skjønner? Skjønner? Du
tror hen imot. Vent, her er en god ting. Dere kvinner må unnskylde meg for
dette hvis det høres for flatt ut (Skjønner?) ... gjør et poeng. En mor, der er
liv ... Men den babyen er fremdeles ikke født. Men hvis du behandler den
babyen riktig og følger naturens regler, vil den babyen bli født normalt.
Men hvis du ikke gjør alle ting etter naturens regler, lar du et hardt
blåmerke, eller et slag, eller noe skje, det vil ødelegge det (Skjønner?); det
dreper babyen før det blir født.
59-1217 Hva Den Hellige Ånd Ble Gitt For 62. En broder sa til meg her
om dagen, sa: “Broder Branham,” eller for en stund siden, måneder siden,
han sa: “Broder Branham, Abraham trodde Gud og det ble regnet ham til
rettferdighet.” Jeg sa: “Helt riktig.” Sa: “Hva mer kan et menneske gjøre
enn å tro?”
63 Jeg sa: “Det er alt et menneske kan gjøre. Det er alt han kan gjøre i dag,
er å tro Gud. Men Gud ga ham et omskjærelsens segl,” som vi gikk
igjennom i går kveld, “som et tegn på at Han hadde tatt imot hans tro på
Ham.” Og i dag, inntil Gud… Du tror på Ham når du tar imot Ham som din
personlige Frelser. Men når Gud gir deg Den Hellige Ånds segl, forseglet
Han deg til ditt Evige bestemmelsessted. Nå, dere baptister, gå med på det,
og jeg vil si meg enig med dere på Evig sikkerhet. Ja, sir. Fordi, “Bedrøv
ikke Guds Hellige Ånd, som dere er forseglet med inntil deres
gjenløsningsdag.” Dere er ikke forseglet ved å tro hen imot, men
forseglet med Den Hellige Ånd. Efeserne 4:30 Gjør ikke Guds Hellige Ånd
sorg, Ham som dere ble forseglet med til forløsningens dag. Det forsegler
dere, når dere har funnet nåde hos Gud, og Han forsegler dere med Den
Hellige Ånd. Det er slik, for Bibelen sier, “Ingen kan kalle Jesus for
Kristus, uten ved Den Hellige Ånd.”

60-0911E Fem Identifikasjoner 96. Nå, visste du at ... Du sier: "Vel, broder
Branham, jeg tror", vel, hør etter, "og jeg har aldri mottatt Den Hellige Ånd."
Nei, du tror ikke ennå. Du tror bare hen imot troen. Du har håp.
Dere ser at det er disse menneskene som Jesus talte om, som gjerne hørte
Ordet og mottok det med glede, men så skjedde det noe.
Matteus 13:18 Hør derfor lignelsen om såmannen:
19 Når noen hører rikets ord og ikke forstår det, kommer den onde og
røver bort det som ble sådd i hjertet hans. Dette er den som tok imot
såkorn ved veikanten. (Lytt nå. Han sa at det var sådd i deres hjerte. Det
var en dyptfølt lytting. De hørte det med ørene, men de forsto ikke hva de
hørte. Og han forteller oss at de ikke forsto hva de hørte, selv om de mottok
det de hørte i deres hjerter. Hvor mange ganger har jeg, som pastor hørt
folk si at de tror det av hele sitt hjerte. Og så forlater de Ordet en tid senere.
Hvorfor? De forsto aldri hva de tenkte at de trodde.)
20 Men den som tok imot såkorn på steingrunn, er den som hører ordet og
tar imot det med glede med en gang.
21 Han har likevel ingen rot i seg, og holder bare ut en stund. For når
trengsel eller forfølgelse oppstår på grunn av ordet, snubler han med
en gang. (Hvorfor snubler han? Fordi han aldri forsto hva han hørte. Han
trodde det i sitt hjerte og mottok det inn i sitt hjerte, men egentlig hadde han
ingen anelse om hva det var han trodde.)
22 Den som ble sådd blant tornene, er den som hører ordet, men denne
verdens bekymringer og rikdommens forførelse (legg merke til hva
denne verdens bekymringer vil gjøre? Han sa at den) kveler ordet, og han
blir uten frukt. (Hva betyr det at han blir uten frukt? Jesus sa: Ved deres
frukter skal dere kjenne dem. Og hvis det ikke er noen frukt, da er det ikke
noe liv. De bare tror hen imot, og er ikke blitt født ennå, de er som en
dødfødt baby.)
23 Men den som tok imot såkorn i god jord, er den som hører ordet og
forstår det. Han bærer frukt og gir avkastning: én hundre foll, én
seksti, én tretti.
Og hvordan bringer han frem mer enn hva han er? Fordi han gir et ekko av
det, han forkynner det, og andre blir født ut fra ordene i munnen hans.

Broder Branham sa: Menighetstidsboken Kapittel 4 – Smyrna
Menighetstid 140. I hver tidsalder har vi akkurat det samme mønsteret.
Det er grunnen til at lyset kommer gjennom en Gudgitt budbærer i et
bestemt område, og at lyset deretter sprer seg fra den budbæreren
gjennom tjenesten til andre som har blitt trofast opplært. Men selvsagt
er det slik at ikke alle som går ut, alltid har lært hvor nødvendig det er å si
KUN det som budbæreren har sagt.
Nå, her sier han at lyset kommer først til budbæreren for tidsalderen. Og
derfra går det videre ut gjennom andre, en femfoldig tjeneste, hvor de andre
sier det som han sa. Men så sier han: Ikke alle har lært å la sin egen
tenkning fare, og da sier de ikke hva som ble sagt. Og det er tilfelle med
dem som sier at du bare trenger å lytte til et lydbånd, de sier ikke engang
hva profeten sa.
Se nå her. Jeg er ikke imot å spille lydbåndene, vi gjør det selv hver onsdag
kveld. Men det er ikke nødvendig. For min del skulle dere alle daglig lytte til
Guds Ord, men det er ikke nødvendig å kaste ut en femfoldig tjeneste bare
fordi noen ikke sier det samme som profeten sa. Disse menneskene blir til
slutt oppdaget, og folket forlater dem, og de finner noen som er mer tro mot
Budskapet, og deretter fortsetter livets sirkel. Men å bryte opp menigheter,
og fortelle folk at de ikke trenger en femfoldig tjeneste, og at de kan bli
fullkommengjort ved å bare lytte til lydbåndene, det er i strid med hva
apostelen Paulus og William Branham begge underviste. Og Paulus
advarte oss om å bare si det han sa. Og det samme gjorde også William
Branham, akkurat som Paulus.
William Branham befalte oss å "si hva som er på lydbåndene", ikke å
spille av det som er på lydbåndene.
Broder Branham, idet han siterer Moses, sa i talen 65-0718M Å Prøve Å
Gjøre Gud Og Tjeneste Uten At Det Er Hans Vilje 186. Dere skal ikke
legge noe til det ordet som jeg befaler dere, og dere skal heller ikke ta noe
bort fra det, ... (Ikke legg én ting til Det, og ikke ta én ting bort fra Det. Stå
fast der, bare si hva Det sier!) slik at dere kan holde HERREN deres Guds
bud som Jeg befaler dere.
Og fra 63-0317M Gud I Enkelhet 385. Hva nå? Hvorfor kan ikke folk tro
den enkle enkelheten til en ydmyk gruppe mennesker, ser dere, og Guds

tegns Røst? Hvorfor kan de ikke tro det? Akkurat slik det alltid har vært.
Det sanne Guds Ord som blir manifestert. Det er, de er for smarte og for
utdannede til å tro det skrevne Ords enkle form. De ønsker å legge sin
egen tolkning til Det. Det betyr ikke dette. Det betyr ikke det. Skjønner?
Det betyr Dét.
386 Hør her. Må jeg si dette, riktig raskt, nå. Selv visjonene som Gud gir her
på dette stedet, det blir så misforstått. Det er grunnen til at dere hører meg
på lydbåndene, si: Si hva lydbåndene sier. Si hva visjonene sier.
Og som jeg sa, hvis en menighet bare ønsker å lytte til lydbåndene, det er
opp til dem. Det er deres valg. Men du kan ikke da trekke alle andre ut av
sirkelen din, som om du er rede for bortrykkelsen, og ingen andre er det.
Br. Branham sa i sin tale 65-0822M Kristus Er Åpenbart I Sitt Eget Ord
40 Jeg er ansvarlig for hva slags mat jeg gir til disse menneskene. Dette er
bare for dette tabernaklet. Skjønner? Hvis folket ønsker å høre på
lydbåndene, det er opp til dem.
Så hvis Branham Tabernacle ønsker å bare lytte til lydbåndene, det er opp
til dem, men det skulle ikke bli skjøvet over på resten av verden. Og hvis du
har en forkynner som faktisk forkynner, da vil du si at bortrykkelsen ikke er
for ham. Det bare viser at du har en ånd av en elimineringskultur på deg.
Faktisk vil du finne, i nesten 100% av alle kirker eller alle grupper av
mennesker, som er knyttet til en doktrine, der vil de menneskene som er
kjødelige, begynne å utelukke andre med sin lære, og lære at hvis du ikke
ser ting slik som de ser det, da vil du ikke bli bortrykket. Og det er bare
kjødelighet. Det er hva apostelen Paulus kalte det, og som vi også ser i ...
50-0823 Vitnesbyrd 29 Men verden har gått vekk fra det og blitt så formelle
og likegyldige, til de bare hadde sine egne veier, sine egne ritualer, sine
egne trosbekjennelser og så videre. Og hvis du ikke kommer rett opp til
deres syn, da er du ikke i det. Skjønner? Det er slik kirkene er i dag.
"Du er nødt til å komme opp her og se det slik som jeg ser det, ellers så
ser du det ikke i det hele tatt. Skjønner? Da har du fått det."
Vel, Gud begrenser ikke Seg selv til noen kirke. Nei, det gjør Han ikke.
Husk at da disiplene en gang tenkte at de var de eneste, de eneste, da
sendte Jesus ut sytti andre dagen etter. Er det riktig?

Gud vil aldri at noen skal bygge opp noe rundt seg selv. All ære går til
Jesus Kristus, Guds Sønn. Skjønner? Så vi må ikke prøve å tenke på
oss selv, eller på vår menighet. Vi må spre ut våre armer og se etter Gud.
Det er riktig.
Jeg hater den ånden, og jeg husker tidligere i Kongo DRC, at de kom
sammen for å ha noen forkynnermøter. De skulle diskutere læren blant
forkynnerne, og da valgte de ut en broder som var den eldste blant dem, til
å liksom lede møtene. Men så fikk han den ideen at han nå var over de
andre forkynnerne, og han ble litt opphøyet i seg selv. Og jeg hadde trent
ham opp i læren. Men da jeg begynte å jobbe med en annen broder i hans
land, og denne broderen spurte om jeg ville komme og ha et
oppfølgingsmøte i hans by, da ble denne opphøyde fyren litt irritert. Og
hans håndlanger skrev et brev til meg som ikke var så fint skrevet. Det sa at
broder Så og så var den eldste, og at han var da den nest eldste. Og derfor
hadde jeg ikke lov til å holde møter i deres land, uten deres tillatelse. Vel,
dere kjenner meg, jeg er litt slik som Lee Vayle og apostelen Paulus. Og
dette syntes jeg ingen ting om. Så jeg fortalte dem at de bare måtte holde
seg unna.
Så jeg bryr meg ikke om hvilken doktrine du underviser. Hvis du peker på
noen andre enn Jesus Kristus, da har du forlatt Evangeliet etter hva jeg kan
se.
Og apostelen Paulus sa til Korintermenigheten 1 Korinterne 3:1 Og jeg,
brødre, kunne ikke tale til dere som til åndelige, men bare som til
kjødelige, som til småbarn i Kristus.
2 Jeg gav dere melk og ikke fast føde. For dere var ennå ikke i stand til å
ta imot den, og fremdeles er dere ikke i stand til det.
3 Dere er jo fortsatt kjødelige. For når det er misunnelse, strid og
splittelse mellom dere, er dere ikke da kjødelige og vandrer etter
mennesker?
4 For når én sier: «Jeg tilhører Paulus,» og en annen: «Jeg tilhører
Apollos,» er dere ikke da kjødelige?
5 Hvem er da Paulus, og hvem er Apollos? Er vi ikke tjenere, gjennom
hvem dere trodde, og det ettersom Herren gav hver enkelt?
6 Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst.
7 Så er da de som planter ingenting, heller ikke den som vanner, men
bare Gud som gir vekst.

8 Den som planter og den som vanner, er ett, og hver av dem skal få
sin egen lønn etter sitt eget arbeid.
9 For vi er Guds medarbeidere. Dere er Guds åker, dere er Guds bygning.
10 Etter den Guds nåde som ble gitt meg, har jeg lagt grunnvollen som en
vis byggmester, og en annen bygger på den. Men hver enkelt må passe
på hvordan han bygger videre på den.
11 For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er
Jesus Kristus.
Og akkurat som jeg har vist dere, at William Branham var en Røst som Gud
brukte, men Guds Røst er Guds Ord.
65-0429B Sæden Skal Ikke Være Arving 55. Og hva er Guds Røst? Det
er Guds Ord. Hva er ethvert menneskes røst uten hans ord? Dette er
Guds Ord; de vil høre Guds Ord.
Og William Branham sa at da Gud ga ham en visjon, da kunne han ikke si:
Så sier William Branham. For da ville ikke Gud være forpliktet til å få det til
å skje. Det måtte være hva Gud sa.
64-0418B Paradox 4 Og han er forkrøplet. Han sa: "Broder Branham,
hvis du bare vil fortelle meg at jeg kan spasere ut herfra, det er alt jeg
ønsker at du skal si." Skjønner? Og jeg bare tenkte: "Så vidunderlig."
Skjønner? Men disse tingene er litt annerledes enn hva dere tror at de
er. Skjønner, ser dere? Det er der jeg tror at mange av brødrene
kommer ut av sporet. Ser dere, ser dere? Gud vil tillate dem å gjøre noe
med litt tro. Deretter mener de at alt det som de treffer på, de vil bare
si det, og det er det hele. Men dere skjønner, hvordan kan jeg si: SÅ
SIER HERREN, før Han først forteller meg det? Jeg må ha det først.
Hvis Han ikke gjorde det, da ville det være meg som sa: "Så sier William
Branham." Men det ville ikke gjøre noe godt . Men se nå, Han er nødt til
å si det først.
Og det er problemet i et nøtteskall, folk ser på redskapet. Og fordi de ser at
Gud bruker det redskapet, da ønsker de å gjøre det redskapet til Gud. Og å
gjøre det, det er bare så veldig galt. Og de ønsker å gjøre den mannen
ufeilbarlig, når han bare er en mann, et redskap som Gud brukte.

58-0301E Hør Ham 89. Og Guds ufeilbarlige Ord beviser at Jesus
Kristus ikke helbredet noen før Gud viste Ham en visjon om hva Han
skulle gjøre. Finn ett sted i Bibelen der en profet noen gang gjorde
noe uten at Gud først viste ham hva han skulle gjøre. Det er ikke en
mann; det er Gud. Til og med Gud anerkjente ikke kjødet til Sin Egen
Sønn, for å gi Ham fri vilje til å gjøre hva enn Han ville. Han gjorde
nøyaktig det som Faderen fortalte til Ham.
Og fra talen 62-1014E En Guide 100. Det var Guds politikk. Det var slik det
ble lagt ut. Det er Hans program; Han kan ikke gå fra det, fordi Han er
uendelig. Amen. Han kan ikke gå fra det; Han er Gud. Jeg kan forandre
meg; jeg er en mann. Du kan forandre deg; du er en mann eller kvinne.
Men Gud kan ikke forandre seg. Jeg er begrenset; jeg kan gjøre feil og
si ting feil, alle kan vi det. Men Gud kan ikke det, og være Gud. Hans
første avgjørelse er fullkommen. Slik handler Gud når han kommer på
scenen, det er måten Han må handle på hver gang. Hvis Han er kalt på
scenen for å frelse en synder, frelser Han ham på grunnlaget av én ting.
Neste gang en synder kommer, må Han handle på samme måten, ellers
handlet Han galt den første gangen Han handlet. Amen. Jeg elsker Ham.
Jeg vet det er Sannheten.
62-0318E Det Talte Ord er den Originale Sæd 443 Og husk, kristne
venner, jeg er en mann; Jeg kan gjøre feil. Men Gud, ved å være Gud,
kan Han ikke gjøre en feil. Alle ordene som er skrevet, må bli oppfylt;
Jesus sa det. Så vi har ting her i Skriften som må bli oppfylt, og det er en
av de tingene, denne boikotten som kommer. Men før denne boikotten
kan komme, og dyrets merke, da må det først være sådd en Sæd, en
menighet som Gud vil ta ut herfra. Forstår dere nå? En Sæd må bli sådd.
En denominasjonell sæd, og der - for å lage en form eller et bilde av dyret,
kirken i Roma ... Og det er nødt til å være en ekte Brud der.
Menighetstidsboken Kapittel 4 – Smyrna Menighetstid 140 Husk, Paulus formante
folket om å si bare det som han hadde sagt, 1 Korinterbrev 14,37 Hvis noen mener
om seg selv at han er en profet eller åndelig, så må han erkjenne at det jeg skriver til
dere, er HERRENS BUD. Eller var det fra dere Guds Ord gikk ut? Eller var det bare til
dere det kom?) De legger til noe her eller trekker fra noe der, og snart er ikke
budskapet rent lenger, og vekkelsen dør hen. Vi må være sikre på at vi hører ÉN røst,
for Ånden har bare én røst, som er Guds røst. Paulus formante dem om å si det han
sa, som også Peter gjorde. Han gjorde dem oppmerksomme på at IKKE EN GANG

HAN (PAULUS) kunne forandre på ett ord av det han hadde formidlet gjennom
åpenbaring. Å, så viktig det er å høre Guds røst gjennom Hans budbærere og deretter
si det som har blitt gitt dem å si til menighetene.
Nå, tilbake til Åpenbaringen 22:18 For jeg vitner for hver den som hører de
profetiske ordene i denne boken: Hvis noen legger noe til alt dette, skal
Gud legge på ham de plagene som det er skrevet om i denne boken.
19 Og hvis noen tar bort noe fra ordene i denne profetiske boken, da
skal Gud ta hans del bort fra Livets Bok, fra den hellige Staden og fra det
som det er skrevet om i denne boken.
Så si bare hva profeten sa, og ikke legg din egen tolkning til det, og da vil
du bli ok.
Menighetstidsboken Kapittel 4 – Smyrna Menighetstid 109 Nå, når Gud
tier, bør vi også tie. Men der hvor Han har talt, der skulle vi også tale og
si hva Han allerede har sagt. Han fortalte oss hva beviset er, og at det
som ville skje etter at vi ble døpt med Den Hellige Ånd var at Læreren ville
komme til oss og lære oss hele sannheten. Men den Læreren var en lærer
på INNSIDEN, ikke en lærer på utsiden. Dersom Ånden ikke var på
innsiden, ville du ikke høre sannheten og motta den gjennom
åpenbaring, hvis du hørte den hvert øyeblikk på dagen. Det var tegnet
på den iboende Ånd på Paulus tid. De som var fylt av Den Hellige Ånd
hørte Ordet, mottok det og levde ved det. De som ikke hadde Ånden
hørte det kun som kjødelige menn, tilla det en feil tolkning og gikk ut i synd.
Hvis du hevder å tro på det som profeten underviste, da vil du leve etter det
som profeten underviste.
Og hvis du underviser Kristi lære og ikke lever etter Kristi lære, da har jeg
en rett til å tvile på din bekjennelse. Og tro meg, Bibelen har mye å si om
hva du bekjenner. Og hvis du ikke sier det som er blitt sagt, da har du ingen
bekjennelse, og da har du heller ingen frukt.
Menighetstidsboken Kapittel 4 – Smyrna Menighetstid 110. I hver
tidsalder, (og hver tidsalder er Den Hellige Ånds tidsalder for den sanne
troende) – jeg sier, i hver tidsalder var beviset det samme. De som hadde
Ånden, Læreren, hørte Ordet. Og Ånden som var i dem, tok Ordet og

lærte det (åpenbarte det) til dem; og de var i den gruppen som hørte
budbæreren og hans Budskap. Og de tok det og levde det.
Menighetstidsboken Kapittel 9 – Laodikea Menighetstid 78 Holdningen i
denne tidsalderen er nøyaktig hva den var da. Folk har alt. De vet alt. De
kan ikke bli undervist. Hvis et sant poeng fra Ordet kommer opp, og
en mann forsøker å forklare sitt synspunkt til en som har et
motstridende synspunkt, da lytter ikke lytteren i det hele tatt så han
kan lære, men han lytter bare for å motbevise det som ble sagt.
Jeg ønsker å stille et rimelig spørsmål. Kan Skriften bestride Skriften?
Kan Bibelen motsi Bibelen? Kan det være to sanne lærer i Ordet som
sier det motsatte eller går imot hverandre? NEI. DET KAN IKKE VÆRE
SLIK. Men likevel, hvor mange av Guds folk har åpnet øynene for den
sannheten? Ikke engang én prosent, så vidt jeg vet, har lært at HELE
Skriften er gitt av Gud og HELE er nyttig til lærdom, til overbevisning,
til rettledning, osv.
Hvis hele Skriften er gitt på den måten, da vil alle vers føye seg inn i
hverandre, hvis man forsøker. Men hvor mange tror på forutbestemmelse til
utvelgelse og fordømmelse til tilintetgjørelse? De som ikke gjør det, vil de
høre? Nei, det vil de ikke. Men likevel er begge i Ordet, og ingenting vil
forandre det. Men de vil ikke ta seg tid til å lære om det og få sannheten
i disse doktrinene til å samsvare med andre sannheter som
tilsynelatende er motstridende. Men de holder for ørene og skjærer
tenner, og de drar det korteste strået. I slutten av denne tidsalderen vil
det komme en profet, men de vil være blinde for alt han gjør og sier. De
er så sikre på at de har rett, og i sin blindhet vil de miste alt.
Jeg vil bare la deg sitte tilbake med denne tanken. Hvis du hevder å være
en kristen og ikke lever Kristi liv, da er du en hykler. Hvis du sier en ting og
gjør en annen, da er du en hykler. Og broder Branham sa i sin tale 63-0728
Kristus er Hemmeligheten 595. Og deretter beveger Ordet seg videre
nedover inn i Legemet fra Hodet. Hva er det? Dette samme Ordet.
Ingenting kan bli lagt til eller bli tatt ifra Det. Så dette samme Ordet
beveger seg fra Hodet ettersom dagen nærmer seg, nedover inn i
Legemet, nedover inn i Legemet, som stadfester at de er Ett. De er mann
og kone. De er kjøtt av Hans kjøtt, Ord av Hans Ord, Liv av Hans Liv,
Ånd av Hans Ånd. Skjønner? Amen. Hvordan vet du det? Du bærer det
samme vitnesbyrdet, den samme frukten, det samme Ordet

(Skjønner?). Manifesterer Kristus: det samme Livet, den samme Gud,
den samme Ånden, det samme Ordet, den samme Boken (Amen!), de
samme tegnene. "De Tingene som jeg gjør, skal også dere gjøre." Åh,
halleluja. Du store...
William Branham forteller oss grunnen til at Johannes 14:12 er for alle, og
hva som er hensikten med det, i talen: 57-0226 Vi Vil Se Jesus 21. Men
nå, mens Han er her og arbeider med sin Menighet i form av Ånden...
Så hvis Hans Ånd er sammen med oss, da vil Han handle akkurat slik som
Han handlet da Han var her på jorden. Det vil få deg til å handle på den
samme måten. Fordi det ikke er din ånd lenger; det er Hans Ånd inni
deg, Kristi Ånd inni deg. "De tingene som jeg gjør ... Den som tror på
meg (Johannes 14:12), de gjerningene som jeg gjør, skal også dere
gjøre." Skjønner? Vi vil gjøre de samme gjerningene, tenke de samme
tankene, leve den samme type liv. Hvis Guds Ånd er i deg, da får Den
deg til å leve slik som Kristus levde, til å være Kristus-lik. Da blir du et
skrevet brev, lest av alle mennesker. Kristus inni deg, som reflekterer
Sitt Lys ut fra deg. Slik Gud var i Kristus for å forlike verden til seg selv, og
reflekterte Gud ut fra sitt eget legeme. Ingen har noensinne sett Gud,
men den enbårne fra Faderen har erklært ham. Gud var i Kristus. Og
det som var holdningen til Kristus, det var Guds holdning, fordi de to
arbeider sammen, Ånden og kjødet forenet sammen.
La meg nå lese enda et sitat før vi avslutter. Bror Branham sa i sin tale:
56-0426 Jesus Kristus Den Samme 49. Legg merke til at hvis Jesus
gjorde disse tingene på den dagen, og han er oppstått fra de døde, og
Han er den samme i går, i dag og for evig, da er Han forpliktet til Sitt
Ord. Nå, Hans kjødelige legeme sitter ved Guds høyre hånd. Dere tror det,
ikke sant? Men Den Hellige Ånd er her og arbeider gjennom sine
helliggjorte kar. Og hva har Gud satt i menigheten? Først apostler,
deretter profeter, deretter lærere, deretter evangelister, deretter
pastorer (Er det riktig?), til de helliges fullkommengjøring. Gud har
gjort det. Det er ikke forkynneren som forkynner; det er Gud som
forkynner gjennom ham. Det er ikke profeten som ser synet; det er
Gud som taler gjennom ham. "Jeg gjør ingenting uten at Faderen først
viser meg hva jeg skal gjøre."

Derfor, hvis Gud har satt disse embetene inn i menigheten, hvis du da
forkaster et av disse embetene, da forkaster du Gud. På samme måten
som du vil forkaste Hans profet for denne tidsalderen. Profeten selv sa:
"Det er ikke predikanten som forkynner; Det er Gud som forkynner
gjennom ham." "Det er ikke profeten som ser det synet; det er Gud
som taler gjennom ham." Så hvis Gud taler gjennom profeten, og Han
forkynner gjennom predikanten, da spiller det ingen rolle hvilket redskap
som Gud velger, begge er Guds Røst til folket. Og siden det er Én Ånd, og
det er Ett Ord, da vil det Ene Ordet som blir talt gjennom de forskjellige
redskap, fremdeles være Guds røst. Og hvis Gud forkynner gjennom den
ene og taler gjennom den andre, da er det ikke en annen stemme, men det
er den samme Guds røst uansett hvem som er redskapet. Og det er bare
Én Røst, ikke en manns røst, men Guds Røst.
La oss be

