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Denne formiddagen ønsker vi å lese fra broder Branhams budskap,
Avdekking av Gud 105, hvor han sa:
64-0614M Avdekking av Gud 105. I Det gamle testamentet, var Gud
skjult da Han var på Sin nådestol; på nådestolen, av et forheng. I Det
gamle testamentet var Gud i Sitt tempel. Men folket kom inn og tilba som
dette, men husk, det var et forheng (Amen.) som skjulte Gud. De visste at
Gud var der. De kunne ikke se Ham. Ildstøtten kom aldri til syne der lenger.
La dere merke til det? Det er ikke én gang i Skriften, helt fra den gangen da
Ildstøtten gikk bak forhenget, at Den noen gang viste Seg igjen, før Den
kom fra Jesus Kristus. Gud var tildekket!
106 Da Han stod på jorden, sa Han: “Jeg kommer fra Gud og Jeg går til
Gud.”
107 Så Paulus, (etter Hans død, begravelse og oppstandelse), på vei til
Damaskus, der var Ildstøtten igjen. Hva var Den? Kommet ut fra å være
bak forhenget! Ære være Gud!
108 Han var ute fra å være bak forhenget. Nå, Han var bak hva? Et
skinnforheng. Ser dere, “grevlingskinn”, bak forhenget. Og da forhenget
ble revet i stykker på korsfestelsesdagen, det forhenget som tildekket
Ham, ble revet i stykker på korsfestelsesdagen, da kom hele nådestolen
til syne.
109 Nå, jødene kunne ikke forstå hvordan Gud kunne ha barmhjertighet
med et syndig, fordervet folk som vi er. Men de kunne ikke se denne Ene
som viste barmhjertighet, fordi Han var skjult. Han var bak nådestolen,
på innsiden, med grevlingskinn hengende nedover, som tildekket Ham.
Denne formiddagen vil jeg gjerne tale om Guds nådestol, for uten Guds
nåde vil vi gå fortapt.
Fra talen 65-0822M Kristus Åpenbart i Sitt Eget Ord 16. " 16 Nå ønsker
jeg å lese fra Hebreerbrevet 1, og fra Johannes. Hebreerne 1:1-3, og
Johannes 1:1, for en tekst. Mitt emne denne formiddagen er en studie i
Skriften. La oss lese hebreerne 1:1.
Hebreerne 1:1 Gud, Han som i tidligere tider mange ganger og på mange
måter talte til fedrene i profetene,
2 Han har i disse siste dager talt til oss i Sønnen, som Han har innsatt

som arving til alle ting. Ved Ham har Han også skapt hele verden.
3 Han er speilbildet av Hans herlighet og det uttrykte bildet av Hans
person. Og Han holder alle ting oppe ved Sin krafts ord. Da Han ved
Seg Selv hadde gjort renselse for våre synder, ble Han satt inn i
Majestetens kraft i det høye. Hvilken herlig lesning. Nå fra
Johannes 1:1 I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet
var Gud.
Og så sier broder Branham: 17 Nå, og min tekst (emne) denne
formiddagen er: "Kristus Er Åpenbart I Sitt Eget Ord." Nå, hvorfor jeg
kom til en beslutning om å tale om dette, det var fordi det... Å vite at det vi
skal si, vi sier det ikke bare fordi vi er samlet sammen, bare for å
tilfeldig snakke om noe, men det er noe som vil bidra til å stabilisere
folket,
Nå vil jeg gjerne legge til dette: Det er grunnen til at vi ikke skulle legge vår
egen tenkning til det, fordi det er Guds Ord, og ikke vårt eget. Derfor er det
så viktig å bare si det han sa.
Han fortsetter: 17 for vi kommer til å passere gjennom farlige,
forræderske farvann. Vi seiler allerede gjennom dem. Og noen ganger
antar jeg at det er med dere slik som det er med meg, det virker som det er
så mye av det, det er så skremmende.
18 Jeg snakket nettopp med en ung forkynner og hans kone, på rommet for
bare noen få øyeblikk siden. Og begge to er nervøse, akkurat som resten
av verden, resten av menneskene på jorden. Jeg sa: "Husk at Satan har
fått et stikk som han sender mot deg." Ikke bry deg om hvem du er, Gud
... Han har fått en rett til dette ene stikket. Hvilket stikk ville du valgt; være
blind, eller ha leddgikt, sitte i en rullestol, eller være nervøs? Skjønnere?
Han har fått et sted hvor han kan stikke deg. Han har fått en rett til det åpne
punktet. Nå, det er dette punktet som du er nødt til å holde tildekket
hele tiden.
Legg merke til broder Branhams tanker om denne farlige tiden som
kommer, som vi må gå gjennom. Jeg har bedt dere om å tenke veldig
nøkternt og seriøst angående hva Guds profet prøver å fortelle oss her, for
tross alt så er hans hensikt med dette, å gjøre oss rede for Bortrykkelsen og
brudens hjemreise.

Og da vil dette Budskapet hjelpe oss til å bli rede, hvis vi tar det til hjertet.
Og jeg vil også at dere skal huske der hvor broder Branham fortalte oss at
Tilsynekomsten er hvor vårt tilfluktssted skulle være. For så lenge vi er
i Kristus, er vi trygge for disse farlige farvannene som vi beveger oss
gjennom. Og hva er disse farlige farvannene?
62-0609E Lette På Trykket 58. Nå, du sier: “Broder Branham, jeg røyker
ikke, drikker ikke, tygger ikke tobakk eller begår utroskap.” Det er ikke
tingen. Det er ikke synd. Det er syndens egenskap. Det er egenskapen
til vantro. Hvis du trodde, ville du ikke gjort det. Skjønner? Nei, det er
ikke det som er synd. Mennesker kan ... Vantro, det er synd. "Den som
ikke tror, er allerede fordømt." Skjønner? Det andre er bare et attributt til
vantro.
Men hvis du kan slå alt det der bort fra deg, og si: “Herre Gud, jeg tror
nøyaktig det som Ditt Ord sier, og jeg tror (som vi forkynte i går kveld), at
Herrens tilsynekomst kommer før Herrens komme, For det er bare to
helt forskjellige ord. Skjønner? Tilsynekomsten er nå, for Han lovet at
Han ville være sammen med oss i de siste dager. Og hvilken tilflukt, og
hvilken trøst det er, kristne, at vi kan stå her i kveld i Guds nærvær,
ansikt til ansikt med Hans Ord, og det umulige som Han har lovet her,
kan vi se manifestert rett foran oss. For en fantastisk ting. Hvis ikke det
er en tilflukt, hvis ikke det er et tilfluktssted for hvile, da vet ikke jeg hva
som ville være det. Å se Jesus, som sa: "De gjerninger som jeg gjør, skal
dere også gjøre." Åh, hvilket løfte det er. Hvor mange tror nå at det er
sannheten? Ja vel. La oss be.
So we have entered into perilous times as the Bible predicted would take place, yet
He I here to see us through all of it. I can imagine that the children of Israel went
also through some very perilous times, yet God’s Presence via His Pillar of fire
went before them by night and His cloud of Glory by day. What a rest, what a
refuge to know His presence is here with us, as He prophesied in His Word that He
could come at the end time. And we Message Christians who are few among the
world’s people who claim to be Christian, are ware that He is here, as He promised,
“I will not leave you nor forsake you.
Så vi har beveget oss inn i farlige tider, slik Bibelen forutsa ville finne sted.
Men Han er her for å føre oss gjennom alt sammen. Jeg kan forestille meg
at Israels barn også gikk gjennom noen svært farlige tider. Men Guds
nærvær, via Hans Ildstøtte, gikk foran dem om natten, og Hans
herlighetssky om dagen. For en hvile, for et tilfluktssted å vite at Hans
nærvær er her sammen med oss, slik Han profeterte i Sitt Ord at Han ville

komme i endetiden. Og vi sender et Budskap til de kristne, de som er
fåtallet blant verdens folk, de som hevder å være kristne, de som er
oppmerksomme på at Han er her. For Han lovet: Jeg vil ikke forlate deg
eller gi slipp på deg.
Bare tenk på det, vi er ikke et fullkomment folk, men vi følger en fullkommen
Gud og Hans fullkomne Ord.
Nå vil jeg at dere skal fokusere på denne ene tanken denne formiddagen,
og det er dette: "Idet vi går videre gjennom disse farlige tider, da vil vi
hele tiden bli plaget av vår svakhet i dette kjødet. Men vi har fått disse
punktene plassert under blodet, slik som broder Branham her sa at vi skulle
gjøre. Fordi han sa at djevelen har en rett til å stikke deg, slå deg på ditt
ene svake punkt. Og derfor må vi hele tiden holde dette punktet tildekket av
Jesu Kristi blod.
Du skjønner, så lenge vi holder vår svakhet tildekket, da har djevelen ikke
noe sted han kan stikke deg. Og dette er nøkkelen. Så lenge det ikke er
tildekket, da har han en rett til det, fordi du gir ham den retten, ved å vise
det frem for ham. Men hvis du holder det punktet tildekket under Jesu Kristi
blod, da kan han ikke komme til den svakheten. Og hvordan holder vi det
under blodet? Ved å "vandre i lyset".
1 Johannes 1:7 Men hvis vi vandrer i Lyset, slik Han Selv er i lyset, da har
vi samfunn med hverandre, og Jesu Kristi, Hans Sønns blod renser oss fra
all synd.
Og vi finner i: Jesaja 1:18 Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite
som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.
Og hvorfor er det slik?
Vel, broder Branham forteller oss dette i talen 55-0115 Lov 33. Men blodet
i Kristus var fullkomment. Nå, jeg vil aldri være fullkommen. Og du vil
aldri være fullkommen. Jeg vil aldri være fullkommen i dine øyne. Du
vil aldri være fullkommen i mine øyne. Men la oss legge det til side. Hva
med i Guds øyne? Jeg ser på deg som et menneske. Jeg ser på deg
som en bror. Men Gud ser på deg som en forløst gjennom Hans Sønns
blod. Jesus sa: "Vær derfor fullkommen, akkurat som din Far i
himmelen er fullkommen." Og det er ikke hva du har gjort. Du har

ingenting som skulle fortjene det, men det er hva Kristus gjorde for
deg.
Merk dere disse ordene i Jesaja "Om deres synder er som purpur, skal de
bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite
ull."
64-0620B Hvem er Jesus? 57. Og det var Gud, og Han måtte bli såret
for våre overtredelser og bli knust for våre misgjerninger. Han er den
store Diamanten. Og så, når du sliper en diamant, (la du noen gang merke
til det?), da sliper du den i en trekantet form. Og solen mot den vil
gjenspeile syv farger. Ser dere? Og ved å se på rødt gjennom rødt, det
ser ut som hvitt. Visste dere dere det? Det er riktig. Rødt gjennom rødt,
det er blodet, det røde blodet som ser på en ... Gud som ser på en rød
synder, gjennom rødt blod, det gjør ham hvit. Han er det i hjertet,
skjønner dere.
62-0519 Fellesskap 32. Israel hadde en møteplass for fellesskap. Det var
bare ett sted hvor Israel kunne møte Gud, som var under det utgytte
blodet. Ingen andre steder ville Gud møte dem. Bare under det utgytte
blodet.
Nå kommer vi inn i 4 Mosebok 19 for et øyeblikk, bare for å sitere det. Vi
har ikke tid til å lese det, men bare å sitere det. Vi finner ut i 4 Mosebok 19,
at Gud sa til Israels barn på deres reise, Han sa: "Hent Meg en rød kvige
som det aldri har kommet et åk på." Det er hva for noe? Det betyr noe.
Hvis vi hadde tid, kunne vi gå inn på disse symbolene: en rød kvige. Hun
må være rød, uten en flekk på seg: rød. Rød er en dårlig farge i en forstand
av ordet. Men rød er fargen for soning. Visste dere dette, vitenskapelig,
at rødt sett gjennom rødt ser ut som hvitt? Det er riktig. Rødt sett
gjennom rødt, vi ser på rødt gjennom rødt, det ser ut som hvitt. "Selv
om syndene dine er røde som skarlagen ..." Men når Gud ser gjennom
dem, gjennom det utgytte blodet til Sin Sønn, da er du så hvit som
snø: rødt sett gjennom rødt. Ingen andre farger gjør det. Rødt sett
gjennom rødt ser hvitt ut. Og det er slik Gud ser på deg, selv om du ...
Uansett hva du er, hvis du har kommet under det utgytte blodet, da ser
Gud deg ikke, men Han ser deg gjennom blodet. Og selv om syndene
dine er så mange, ser du likevel så hvit ut som en lilje for Ham.

Vi kan vise illustrasjonen av å se rødt gjennom rødt. Hvordan de hvite
bokstavene på den røde bakgrunnen, hvordan alt sammen blir bare hvitt,
slik at du ikke kan klare å lese bokstavene.
Broder Branham siterte også det som Jesus sa, i sin tale: 50-0823
Vitnesbyrd 30 "Vær derfor fullkomne, slik som deres himmelske Far er
fullkommen." Skjønner? "Vær derfor fullkommen." Hvordan kan du være
fullkommen? Ikke i deg selv, men i Ham. Gud ser ikke på deg da; Han
ser på Ham.
Dere skjønner at det er her mange mennesker får en feil forståelse av hva
apostelen Paulus sier i Efeserne, når han taler om Guds femfoldige gaver til
menigheten: Efeserne 4:11 Og Han Selv gav noen til å være apostler,
noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere,
12 til utrustning av de hellige, til tjenestens arbeid, til oppbyggelse av
Kristi legeme,
13 inntil vi alle når fram til enhet i troen og kunnskapen om Guds Sønn, til
manns modenhet, til det mål av vekst som rommer Kristi fylde,
14 for at vi ikke lenger skulle være som små barn og bli kastet hit og dit og
bli drevet omkring av enhver lærdoms vind, ved menneskers knep, ved å
oppsøke med list for å fange i villfarelsens kunster.
Denne utrustningen av de hellige, handler ikke om hva Jesus refererte til da
han sa: Vær derfor fullkomne, slik som deres himmelske Far er fullkommen.
Det er to forskjellige ting. Vi blir fullkommengjort av Jesu Kristi blod. Men
fullkommengjøringen av menigheten som Paulus taler om, er Ordets
tjeneste i disse fem embetene. Det er det som bringer en utrustning eller en
modenhet til menigheten.
55-0121 Vannet Som Adskiller 14. Gud ser gjennom blodet, Han ser deg
ikke lenger som en synder, Han ser deg forløst. Amen. Du er forløst
fordi Han alltid ser deg gjennom Kristus. Det er grunnen til at vi kan
være fullkommen. Ikke fullkommen i betydningen uten synd, vi er
fullkommen i Guds øyne når vi er i Kristus. Det er grunnen til at Han sa:
"Vær derfor fullkomne, slik som deres himmelske Far er fullkommen."
Paulus, i Hebreerne 10, prøvde å forklare at loven hadde en skygge av
gode ting som kommer. Ikke selve bildet av tingene. Det kunne aldri gjøre
den som kom, til å bli fullkommen, fordi Gud så gjennom dyreblod. Men nå
ser Han gjennom sin Sønns blod. Fullkommenhet kommer gjennom
Jesus Kristus.

Nå, jeg er ikke fullkommen i dine øyne. Du er kanskje ikke fullkommen
i mine øyne. Men hva med Guds øyne? Det er der det ligger. Og hvis
du er født på ny inn i Kristi legeme, da ser Gud på deg som like
fullkommen som Kristus selv var. Amen.
Ingenting som du kan gjøre; det kommer ikke ved noen ting som du
kan gjøre i det hele tatt. Det er av nåde at Gud har gitt deg dette offeret.
Og hvis du har akseptert det, da er du i Guds øyne fullkommen, forløst,
vasket i Lammets blod, uten feil, uten pletter, uten flekk. Er ikke det
fantastisk?
53-0326 Israel ved Rødehavet 28. Gud har allerede herliggjort Sin
Menighet. De som han rettferdiggjorde, de har Han også herliggjort i
Menigheten, i Kristus. Hvis du er rettferdiggjort i Kristus, da er du
allerede herliggjort i Kristus, hva Gud angår.
29 Jesus sa: "Vær derfor fullkommen, akkurat som deres himmelske Far er
fullkommen." Hvordan kan du noen gang være fullkommen? Men i Kristi
øyne, i kveld, da er enhver gjenfødt kristen fullkommen. Jeg er like
fullkommen i Gud som Kristus var, det er du også, og alle andre
troende. For det er ikke min hellighet, det er Hans hellighet. Gud kan
ikke godta min, jeg har ingenting. Men jeg kommer i Kristus, ved tro. Og
gjennom Kristus, da er jeg i Ham, og fullkommen i Guds øyne.
Salme 119:9 Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg
etter ditt ord.
Efeserne 5:26 for at Han kunne hellige den, etter å ha renset den ved
vannbadet i ordet,
Åpenbaringer 22:13 Jeg er Alfa og Omega, Den Første og Den Siste,
Begynnelsen og Enden.»
14 Salige er de som gjør Hans bud, slik at de kan ha rett til livets tre og
kan komme inn gjennom portene til Staden.
Scofield Bibelen sier "Salige er de som vasker sine kapper."
Åpenbaringen 12:11 Og de har seiret over ham i kraft av Lammets blod og
i kraft av sitt vitnesbyrds ord, og de hadde ikke sitt liv kjært, like til døden.
Legg merke til effekten av blodet, og hvordan det kommer gjennom Ordet.
Nå, broder Branham forteller oss her at vi må holde oss selv tildekket av
blodet, og dette skjer ved å holde oss tildekket under ordets beskyttelse for

denne tiden. Broder Branham var en profesjonell bokser, og han ble
opplært til å kjempe. Og han lærer deg hvordan du skal overvinne og
hvordan du skal bekjempe djevelen. Og det første han lærte i boksing, var å
tildekke seg, for å beskytte ansiktet og frontpartiet med hendene og
armene. For hvis du blir truffet direkte i ansiktet eller brystet eller magen, da
vil du miste pusten og bli svekket. Og du mister noe av den styrken du
fremdeles har igjen. Og så ser vi at det naturlige er et bilde på det åndelige.
Han taler om en kamp her.
Salme 27:1 Av David. Herren er mitt lys og min frelse, hvem skulle jeg
frykte? Herren er mitt livs vern, hvem skulle jeg engstes for?
2 Når ugjerningsmenn kommer imot meg for å sluke meg - mine
motstandere og mine fiender, så snubler og faller de selv.
3 Om en hær leirer seg imot meg, frykter ikke mitt hjerte. Om krig reiser seg
imot meg, enda er jeg trygg.
4 Én ting har jeg bedt Herren om, det stunder jeg etter: At jeg må bo i
Herrens hus alle mitt livs dager for å skue Herrens liflighet og grunne i hans
tempel.
5 For han gjemmer meg i sin paviljong på den onde dag, han skjuler meg i
sitt hemmelige tabernakel. Han skal sette meg på en klippe.
Broder Branham brukte dette skriftstedet som sin tekst for Budskapet:
Bortrykkelsen. Og legg merke til at det taler om en tid med problemer. Og
merk dere hvordan vi likevel blir fortalt at i denne vanskelige tiden skal vi
holde fokus på Ham Som er vår tilflukt. Nå, i denne vanskelige tiden vil Gud
gjemme oss i Hans hemmelige sted. Og vi finner hvor dette stedet er i
Salme 31:20 Hvor stor din godhet er, som du har beholdt for dem som
frykter deg, som du har vist mot dem som tar sin tilflukt til deg, for øynene
på menneskenes barn.
21 Du skal skjule dem i ditt hemmelige nærvær fra menneskers stolthet. Du
skal i hemmelighet holde dem skjult i en paviljong, fra trettekjære tunger.
2 Timoteus 3:1-17 AMPLIFIED Oversettelsen: Men forstå dette, at i de
siste dager vil det være farlige tider med mye stress og problemer vanskelig å håndtere og vanskelig å bære. For folk vil være elskere av seg
selv og helt selvsentrert, elskere av penger og full av et uhemmet og
grådig ønske om rikdom, full av stolthet, arrogante og foraktelige
skrytere. De vil være hensynsløse, blasfemiske og spottere, ulydige
mot foreldre, utakknemlige, vanhellige og krenkende. De vil være uten
naturlig menneskelig kjærlighet, faktisk ufølsomme og umenneskelige,

ubarmhjertige, ingen hvile eller forsoning. De vil være baktalere, falske
anklagere, bråkmakere; drikkfeldige og løsslupne i moral og oppførsel,
ukontrollerbare og voldsomme, hatere av det gode. De vil være
forræderske, svikere, tankeløse og oppblåst med selvgodhet. De vil
være elskere av sensuelle gleder og tomme fornøyelser mer enn, og i
stedet for elskere av Gud. For selv om de har en form for hengivenhet og
hellighet, så vil de nekte og avvise, og er fremmede for kraften i det.
Deres oppførsel står i motsetning til ektheten av deres bekjennelse.
Unngå alle slike mennesker, gå bort fra dem. For blant dem er de som
sniker seg inn i kirker og fanger dumme og svake og åndelig umodne
kirkemedlemmer, lastet ned med byrdene i sine synder, og blir lett overtalt
og ledet bort av ulike onde ønsker og forførende lyster. Disse svake
kvinnene vil lytte til alle som vil lære dem; de spør hele tiden og får
informasjon, men er aldri i stand til å komme frem til en anerkjennelse og
kunnskap om Sannheten. Akkurat slik som Jannes og Jambres var
fiendtlige og motsto Moses, slik er disse mennene også fiendtlige
imot, og de motsetter seg Sannheten. De har et fordervet og forvrengt
sinn, og er fordervet og forfalsket, og vil bli avvist med hensyn til Troen.
Men de vil ikke komme veldig langt, for deres dårskap vil bli åpenbart for
alle, slik som de forannevnte. Nå, du har nøye observert og flittig etterfulgt
min undervisning, min adferd, min hensikt i livet, min tålmodighet,
kjærlighet, standhaftighet. Forfølgelser, lidelser, som møtte meg i
Antiokia, i Ikonium, og i Lystra, forfølgelser jeg utholdt. Men Herren
befridde meg ut av dem alle. Alle som gleder seg over Hellighet, og er
fast bestemt på å leve et hengivent og gudfryktig liv i Kristus Jesus,
vil virkelig møte forfølgelse. De vil måtte lide på grunn av sine
religiøse standpunkt. Men onde menn og bedragere, vil fortsette videre
fra ille til verre, de vil bedra og lede andre på villspor, og selv bli bedratt
og ledet på villspor. Men når det gjelder deg, fortsett å holde fast på det
du har lært, og som du er overbevist om, da du vet hvem du lærte det av. ...
16 Hvert Skriftsted er Gud-innblåst, gitt av hans inspirasjon, og nyttig
for undervisning, for irettesettelse og overbevisning om synd, for
irettesettelse av feil, og disiplin i lydighet, og for opplæring i
rettferdighet, som er et hellig liv i samsvar med Guds vilje, i tanker,
hensikter og handlinger. Slik at en Guds mann kan være fullkommen og
dyktig, godt tilpasset og grundig utstyrt for ethvert godt arbeid.
2 Timoteus 3:1 King James versjonen Men vit dette, at i de siste dager
skal det komme harde tider.
2 Da skal menneskene være slike som elsker seg selv, elsker penger,

skryter, er stolte, spotter, er ulydige mot foreldre, er utakknemlige,
vanhellige,
3 ufølsomme, uten kjærlighet, utilgivende, baktalere, slike som er uten
selvtukt, brutale, slike som er uten kjærlighet til det gode,
4 forrædere, som handler uten å tenke, oppblåste og slike som heller elsker
fornøyelser framfor å elske Gud.
5 De har et ytre gudfryktighetens utseende, men fornekter dens kraft. Og
slike skal du vende deg bort fra!
6 For blant disse er de som sniker seg inn i husene og får makt over
godtroende kvinner som er tynget av synder, og som er ledsaget av mange
forskjellige lyster.
7 De mottar undervisning bestandig, og de makter likevel aldri å komme
fram til kjennskap om sannheten.
8 Som Jannes og Jambres stod Moses imot, slik står også disse sannheten
imot. De er mennesker med fordervet sinn, de holder ikke prøve når det
gjelder troen.
9 Men de skal ikke gjøre fremskritt, for dårskapen deres skal bli åpenbar for
alle, slik også dårskapen til de andre ble.
10 Men du har nøyaktig etterfulgt min lære, i livsførselen, i fremleggelsen, i
troen, i langmodigheten, i kjærligheten, i utholdenheten,
11 mine forfølgelser, mine lidelser, slike som jeg fikk i Antiokia, i Ikonium og
i Lystra, ja, hvilke forfølgelser har jeg ikke holdt ut. Og Herren fridde meg ut
av dem alle.
12 Men også alle de som vil leve på en gudfryktig måte i Kristus Jesus, vil
bli forfulgt.
13 Men onde mennesker og bedragere blir stadig enda mer onde. De
forfører og blir forført.
14 Men du må bli værende i den sannheten som du har lært og er blitt
overbevist om, for du vet hvem du har lært det av.
15 Og hvorledes du fra barndommen av har kjent De hellige Skrifter, de
som er istand til å gjøre deg vis til frelse gjennom troen, den som er i
Kristus Jesus.
16 Hele Skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til
overbevisning, til korrigering og til oppdragelse i rettferdighet,
17 for at Guds menneske skal bli fullkommen utrustet, og fullendt til all god
gjerning.
Så vi ser da at det kommer en tid med problemer. Og broder Branham sa:
Vi seiler nå gjennom farlige, forræderske farvann. Men legg merke til
det Budskapet vi ser her i Salmene og 2 Timoteus 3. I disse tider skal vi

stå fokusert og være skjult i klippens kløft. Med andre ord, vi skal holde
vårt svake punkt tildekket fra fiendens piler. Hvordan gjør vi da dette?
Ved å være fokusert på Kristus som er her. Og Han er Ordet. Og da er vi
tildekket av Hans Blod.
1 Johannes 1:7 "Men hvis vi vandrer i lyset, slik han er i lyset, har vi
fellesskap med hverandre, og Jesu Kristi, Hans Sønns blod renser oss fra
all synd."
Nå, for å følge denne tanken videre om at vi skal holde våre svakheter
tildekket, la oss undersøke denne tanken litt videre om hvordan det å
vandre i lyset, gjør blodet effektivt for oss. Og grunnen til at jeg sier dette er
fordi noen, gjennom årene, har forkynt at det ikke er noe mer nåde, fordi
Lammet forlot Nådestolen da Seglene ble åpnet. De henter dette fra broder
Branhams budskap Sjeler i Fangenskap Nå. Og fordi Nådestolen har å
gjøre med effekten av blodet, da trenger vi å vite hva dette betyr for deg og
meg som kristne. Og også hvordan det påvirker oss, vi som definitivt
trenger blodet for å dekke over våre feil og mangler.
63-1110M Sjeler I Fangenskap Nå 137. Det ble ikke åpenbart da den
Syvende Trompeten lød, eller den Syvende Engelen, eller… Segl ble åpnet,
og det ble stillhet i Himmelen. Ser dere, det ble ikke gitt ut hva som skulle
skje.
138. Men under det Sjette Segl, der disse Trompetene ble åpnet. Husk,
under der, finner vi ut at Lammet kom frem, kom til syne på scenen. Han
hadde forlatt Nådestolen. Hans forløsningsgjerning var fullført. Og Han kom
frem og tok Boken ut av Hans høyre hånd som satt på Tronen, og “tiden var
ikke mer.” Og umiddelbart trådte en engel frem i det syvende kapitlet, eller
det 10. kapitlet og det 7. verset, som sa… Denne Engelen kom ned og
sverget, at “tid var ikke mer.”
139. Men, ser dere, i denne Boken var det som var forløst. Det var
Forløsningsboken. Og alt som Han hadde forløst, var skrevet i den Boken.
Alle som Han døde for, var skrevet i den Boken, og Han kunne ikke forlate
Sin Mellommannsstol før Han hadde fullstendig forløst det. Og Han kunne
ikke forløse det på korset, for de var forutbestemt i Livets Bok hos Lammet.
Og Han måtte forbli Der for å gå i forbønn inntil den siste personen var
fullført. Glory!

63-1110M Sjeler I Fangenskap Nå. 390. Dette var en veldig vanskelig ting
å tale om til dere mennesker. Jeg er så takknemlig, og ser folket oppreist
fra alle kanter. Og dere, jeg—jeg så…
391. Jeg vet ikke om dette er sant, men det må bli slik, en gang. Ser dere,
det må komme frem til det, og det kunne være nå. Skjønner? På alle måter
så vil verden fortsette rett videre. Folk vil fortsatt komme til alteret, de vil
fortsatt rope ut, men det vil ikke nytte noe. Skjønner? De vil være uten håp,
ser dere, det vil være over. Det vil ikke være noe mer nåde. Husk det. “Og
helligdommen ble røykfylt.” Den som er uren, la ham fortsatt være uren!
Den som er rettferdig, la ham fortsatt være rettferdig! Den som er hellig, la
ham fortsatt være hellig! Det er ikke mer nåde, når Lammet tar Boken;
slik er det, det er det hele. Og det ser ganske mye ut som det kunne være
nå.
392. Kanskje vi får en dag til; kanskje i dag er den dagen. Kanskje i morgen
er den si-…Kanskje i kveld er den siste kvelden. Kanskje dette er det siste
året. Jeg vet ikke, venner. Jeg sier dere, jeg vet ikke. Det vil aldri bli fortalt
meg.
393. Men når Gud tar det siste navnet og forløser det fra Livets Bok, da er
det slutt.
Vel, det som skjedde var at noen forkynnere tok dette sitatet og sa at nåden
er over. På slutten av 1960-tallet ble en lære spredt rundt omkring at nåden
var over. Men han sa ikke at den var over. Han sa at ved den tiden når den
siste kommer inn, da er den over. Da vil den som er uren, forbli uren, og
den som er rettferdig, vil forbli rettferdig. Nå har vi allerede vist at det er
Ordet som renser og vasker bort vår skyld og vår synd. Så du kan ikke
skille nåden fra Guds Ord. Hvis du tror at du har en rett til Guds nåde, men
du avviser Hans vei til denne nåden, det viser at du aldri har mottatt Hans
nåde i utgangspunktet.
63-1124M Hva Skal Jeg Gjøre Med Jesus 209. For dersom vi synder
med vilje etter at vi har fått erkjennelse av sannheten, da vil det ikke
lenger være noen nåde. Ikke noen mer nåde vil bli gitt.
En pastor som hører på dette lydbåndet, hva med det? Et kirkemedlem som
lytter til dette lydbåndet, hva med det? Hva skal dere gjøre, hvis vi er vantro
mot det, med vilje? Dere kan ikke vaske det bort fra hendene. Dere kan
ikke gi Det videre til hovedkontorene. Det kommer til å slå rett tilbake,
tilbake på deg. Du har hørt det. Hva med deg? Hvordan skal du kunne bli
stående på den dagen?

Han er enten på dine hender eller i ditt hjerte, det ene eller det andre. Gud
hjelpe oss.
Og da må vi vite hvor Nådestolen er, og Hvem som sitter på den
Nådestolen, og hva Nådestolen er til for. Fordi, ved å vite hvor Nådestolen
er, hvem som sitter der, og hva den er for, da vil vi bedre forstå hensikten
bak Nådestolen. Og dette vil sikre at vårt fokus er på den rette tingen.
Før vi leser videre, husk at vi fremdeles er fokusert på Budskapet "Kristus
er Åpenbart i Sitt Eget Ord 17-18", hvor broder Branham sa at vi må holde
vårt svake punkt tildekket. Så vi ser da på hensikten med Nådestolen når vi
leser de neste få skriftstedene.
2 Mosebok 25:17 Når vi leser ordene her, ser vi ordet Nådestol bli brukt.
Det hebraiske ordet for nådestol, er Kaporreth, og det betyr: Stedet for
forsoning. Så dette er stedet hvor vår forsoning skal bli gjort. Denne platen,
eller stolen, var der hvor ypperstepresten stenket blodet fra offeret. Så i
praksis er det der hvor blodet ble plassert. Og jeg vil at dere også skal
merke dere at den var laget av rent gull. Nå vet vi også gjennom våre
studier, at gull betyr Guddommelighet. 18-20 Det neste jeg vil at dere skal
legge merke til, er de to kjerubene som dekket nådestolen med sine vinger.
Legg merke til hvordan hver av Kjerubene var plassert i motsatt side fra
hverandre, og at deres ansikter vendte seg mot hverandre fra motsatt side.
Det viser at de var i opposisjon til hverandre. Husk nå på at Moses ble
befalt å gjøre dette slik han så mønsteret i himmelen.
Hebreerne 8:5 De tjener etter avbildet og skyggen av de himmelske ting,
slik Moses fikk guddommelig befaling om da han skulle til å oppføre
tabernaklet. For Han sa: «Se til at du lager alle ting etter det forbildet som
ble vist deg på fjellet.»
6 Men nå har Han fått en mye høyere prestetjeneste, ettersom Han også er
Mellommann for en bedre pakt, en som ble grunnlagt på bedre løfter.
7 For om den første pakten hadde vært feilfri, da ville det ikke blitt søkt rom
for en annen i stedet.
8 Han irettesetter dem og sier til dem: «Se, de dager kommer, sier Herren,
da Jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus 9 ikke som den pakten som Jeg opprettet med deres fedre på den dag da
Jeg tok dem ved hånden for å lede dem ut av landet Egypt. For de ble ikke
værende i Min pakt, og Jeg brydde Meg ikke om dem, sier Herren.
10 For dette er pakten Jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier

Herren. Jeg vil legge Mine lover i deres sinn og skrive dem på deres hjerter.
Og Jeg vil være deres Gud, og de skal være Mitt folk.
11 Ingen av dem skal lenger lære sin neste, og heller ikke sin bror, og si:
Kjenn Herren! For alle skal kjenne Meg, fra den minste til den største av
dem.
12 For Jeg vil være nådig overfor deres urettferdighet, og deres synder og
deres lovbrudd skal Jeg aldri minnes mer.»
13 Idet Han sier «en ny pakt,» har Han gjort den første foreldet. Det som er
i ferd med å bli foreldet og gammelt, er nær ved å forsvinne.
Legg merke til at denne stolen skulle bli plassert oppå paktens ark. Hva var
så viktig med paktens ark?
Vel, arken var i utgangspunktet bare en boks laget av akasietre, men det
var en bolig for Guds Ord, eller vitnesbyrdet som Gud skulle gi dem. Så vi
ser at hele hensikten med arken var å være en bolig for Guds Ord.
2 Mosebok 25:20 Kjerubene skal holde vingene utbredt og oppløftet, så de
dekker over nådestolen med vingene. Og ansiktene skal vende mot
hverandre, mot nådestolen skal kjerubene vende ansiktet.
21 Så skal du sette nådestolen oppå arken. Og i arken skal du legge
vitnesbyrdet som jeg vil gi deg.
22 Og jeg vil komme sammen med deg der. Fra nådestolen mellom begge
kjerubene som er på vitnesbyrdets ark, der vil jeg tale med deg om alt det
jeg vil pålegge deg å si til Israels barn.
23 Så skal du lage et bord av akasietre, to alen langt og en alen bredt og
halvannen alen høyt.
Og disse to kjerubene var stilt opp mot hverandre, de strakte frem sine
vinger, og det var her, i folden av deres to vinger, at Guds trone skulle
være. Midt mellom disse to kjerubene som sto hverandre imot, og likevel,
begge to sto framfor den Høyeste Guds nærvær. Og det var her Gud ville
bo, sammen med mennesket som satt på Hans Ord. Og legg merke til hva
Han sa Han vil gjøre her: "Fra nådestolen mellom begge kjerubene som er
på vitnesbyrdets ark, der vil jeg tale med deg."
Hvem var disse to kjerubene, og hvorfor var de representert i motsatte
ender av Nådestolen?
59-0628E Spørsmål Og Svar 361-406, 99. Satan ble bokstavelig talt
kastet ut av himmelen av erkeengelen Mikael og Gud.

Jeg vil at dere skal legge merke til her, at vi har to kjeruber som ledet an i
tilbedelse av Gud. Og Satan ble sjalu på Mikaels stilling hos Gud. Så hvem
var Mikael?
55-0109E Begynnelse Og Avslutning Av Den Hedenske Tidsalder 112.
"Og på den tiden skal Michael stå frem, den store prinsen." Michael var
selvfølgelig Kristus, Som kjempet kjempet i englekrigene i himmelen, mot
djevelen. Satan og Mikael kjempet sammen, eller kjempet mot hverandre,
rettere sagt.
64-0823 Spørsmål Og Svar 172. Satan var den vakreste engelen. Han
var en kjerub som overskygget.
65-0221 Ekteskap Og Skilsmisse 17-7. Visste dere at Satan var likestilt
med Gud en dag? Det var han virkelig. Fullstendig, bortsett fra å være en
skaper; Han var alt sammen, sto ved Guds høyre hånd i Himmelen, en stor
ledende kjerub.
Jesaja 14:12 Hvor du er falt ned fra himmelen, du strålende stjerne, du
morgenrødens sønn! Hvor du er falt til jorden, du som slo ned folkeslag!
13 Det var du som sa i ditt hjerte: Til himmelen vil jeg stige opp, høyt
over Guds stjerner vil jeg reise min trone. (Legg merke til at stjerner er
Guds sønner. Og er det ikke interessant at Astra Zeneca betyr stjerner
eller sønner, og betyr også merke. Så Satan ønsker å merke alle sønner
med en ny mRNA, for å forandre deres tenkning. Derfor kaller de det et nytt
menneskelig operativsystem til å produsere menneskeheten 2.0)
13 Jeg vil ta sete på tingfjellet i det ytterste nord.
14 Jeg vil stige opp over skyenes topper, jeg vil gjøre meg lik Den
Høyeste.

Vel, den eneste måten til å bli lik den høyeste, er å motta Guds doxa, som
er hans meninger, verdier og bedømmelser. Og for å gjøre det, må du ha
Guds gener, og bli døpt med Hans Hellige Ånd. Men Satan ønsket å
opphøye sin egen måte å tenke på, og ikke: "Så sier Herren."
Esekiel 28:12 Menneskesønn! Stem i en klagesang over Tyrus' konge, og
si til ham: Så sier Herren Herren: Du var seglet på den velordnede bygning,
full av visdom og fullkommen i skjønnhet!

13 I Eden, Guds hage, bodde du. Kostbare stener dekket deg: karneol,
topas, diamant, krysolitt, onyks, jaspis, safir, karfunkel og smaragd, og gull.
Dine trommer og fløyter var i fullt arbeid hos deg. Den dag du ble skapt,
stod de rede. (Legg merke til en yppersteprest i Guds tilbedelse, at han
hadde en brystplate. Men han hadde 9 steiner, og han manglet den tredje
raden som Guds yppersteprest hadde. Jeg har gått inn på det før, så vi ikke
gjør det denne formiddagen.)
14 Du var en salvet kjerub med dekkende vinger, (som dekker hva?
Nådestolen!) og jeg satte deg på Guds hellige fjell. Der gikk du omkring
blant skinnende stener.
15 Ustraffelig var du i din ferd fra den dag du ble skapt, til det ble funnet
urettferdighet hos deg.
61-0216 Guds Segl 21. Vi finner ut at han var den første morderen. Og han
var den første som hadde sjalusi. Og Lucifer ble sjalu på Michael, brakte
det rett ned til jorden og overførte det inn i mennesket. Og Satan… Kain,
ved å ta på seg denne ondskapen, tok det første merket. Gud merket ham.
Ingen skulle drepe ham. La ham være i fred. Men dere husker at han - så
snart Han hadde merket ham, gikk han ut fra Guds nærvær. Hold fast
på det nå.
Åh, vi har ikke tid til å gi det en skikkelig grundig studie fordi, åh, broder, vi
kunne studere dette her i seks måneder (Skjønner?), og aldri berørt utsiden
av det. Skjønner?
2 Mosebok 26:34 Du skal sette nådestolen oppå vitnesbyrdets ark i Det
aller helligste.
2 Mosebok 30:6 Du skal sette alteret foran forhenget som henger foran
vitnesbyrdets ark, foran nådestolen som er over vitnesbyrdet, der hvor jeg
vil komme sammen med deg.
2 Mosebok 40:20 Så skal du føre Aron og hans sønner fram til inngangen
til sammenkomstens telt og vaske dem med vann.
4 Mosebok 7:89 Og når Moses gikk inn i sammenkomstens telt for å tale
med ham, da hørte han røsten tale til seg fra nådestolen over vitnesbyrdets
ark mellom de to kjerubene. Slik talte han til ham.
56-0224 Jehova Jireh 50. Når vi får opp vårt store telt her ute et sted, da
vil vi ta oss god tid og gå gjennom dem, inn imellom linjene. Følg med på

oppstandelsen, hvordan den beveger seg der inne, bare herlig. Bare bli
forelsket i Ham, og Han vil åpenbare det for deg. Og så la jeg merke til at...
Vet dere hva Gud gjorde med Abraham og Sarah der? Jeg skal fortelle dere
hva Han gjorde. Han fikk dem til å bli en ung mann og kvinne igjen? Han
lagde…
Vi trenger å komme tilbake til det punktet hvor vi er villige til å legge bort
alle ting som ser ut til å være i konflikt med at vår sjel er rett med Gud, og
gjøre oss klare for å dra hjem. Nå, hvis dere alle husker i visjonen, at det
var et lite rom inne i teltet. Og menneskene som gikk inn i det på den ene
siden, de var halte og lamme og hadde alle slags lidelser, men da de kom
ut på den andre siden, kom de ut fullstendig helbredet.
56-0101 Hvorfor er Folk så Fortvilet? 48 Så tok Han meg derfra, og jeg
så et veldig stort telt. Jeg har aldri sett et slikt telt! Og det var fullpakket, og
folk stod oppstilt overalt. Og jeg gikk ut til ... så ut som jeg sto over folket og
så ned; der jeg nettopp hadde gjort et alterkall. Og hundrevis på hundrevis
av mennesker gråt og gledet seg etter at de hadde akseptert Herren Jesus
som sin Frelser. Og jeg kikket.
49 Og så hørte jeg en mann reise seg og si: "Kall frem bønnelinjen." Og folk
begynner å stille seg opp over på denne siden, til venstre fra der jeg var, og
videre nedover mot plattformen. Og de hadde oppstilling helt opp og
nedover gaten, for en bønnelinje.
50 Jeg la merke til en liten trebygning til venstre for meg, som ville ha vært
til høyre for meg hvis jeg var på plattformen. Og jeg så det Lyset som de
har bildet av, vet dere. Det er alltid tilstede i møtet. Jeg så at Lyset forlater
meg og går til den bygningen, og går inn i den bygningen. Og en Røst sa til
meg: “Jeg skal møte deg der inne. Det vil bli det Tredje Rykk." Jeg sa:
"Hvorfor?"
51 Han sa: "Vel, det vil ikke være et offentlig show, som det andre." Og jeg
kom til det. Og jeg…
Så dere ser at vi kommer til en tid da vi skal få en gjentagelse av Alfa, da
Jesus ble oppreist fra de døde, og mange av de hellige som sov, oppsto
sammen med Ham da Han kom frem i denne oppstandelsen. Og vi blir
fortalt at de ble sett på gaten av mange vitner.
Matteus 27:46 Da noen av dem som stod der hørte det, sa de: «Han roper
på Elia!»
48 Straks sprang en av dem og hentet en svamp, fylte den med sur vin og

satte den på et rør og gav Ham å drikke.
49 De andre sa: «La Ham være! La oss se om Elia kommer og frelser
Ham!»
50 Og Jesus ropte igjen med høy røst og oppgav ånden.
51 Og se, forhenget i templet revnet i to fra øverst til nederst. Og jorden
skalv, og fjellene revnet,
52 og gravene ble åpnet, og mange av de hellige som var døde, fikk sine
legemer oppreist.
53 Og de kom ut av gravene etter Jesu oppstandelse, og de gikk inn i Den
hellige stad og viste seg for mange.
La oss be

