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Lukas 24:1 Men på den første dagen i uken, meget tidlig om morgenen,
kom kvinnene til graven sammen med noen andre. De hadde med seg de
krydderne de hadde gjort i stand.
2 Men de fant steinen rullet bort fra graven.
3 Da gikk de inn, men de fant ikke Herren Jesu legeme.
4 Mens de var i stor villrede over dette, se, da stod to menn hos dem i
skinnende klær.
5 Da de ble redde og bøyde seg med ansiktet mot jorden, sa disse
mennene til dem: «Hvorfor søker dere etter Den levende blant de døde?
6 Han er ikke her, men er oppstått! Husk på hvordan Han talte til dere da
Han fremdeles var i Galilea,
7 da Han sa: «Menneskesønnen skal bli overgitt i syndige menneskers
hender og bli korsfestet, og på den tredje dag skal Han oppstå igjen.»
8 Og de husket Hans ord.
9 Så vendte de tilbake fra graven og fortalte alt dette til de elleve og til
alle de andre.
10 Det var Maria Magdalena, Johanna, Maria, Jakobs mor, og de andre
kvinnene som var sammen med dem, som fortalte alt dette til apostlene.
11 For apostlene hørtes kvinnenes ord ut som løst snakk, og de trodde
ikke på dem.
12 Men Peter reiste seg og løp til graven. Da han bøyde seg ned, så han
linklærne ligge for seg selv. Han gikk tilbake og undret seg over det som var
skjedd.
13 Og se, to av dem var samme dag på vei til en landsby som hette
Emmaus, som ligger seksti stadier fra Jerusalem.
14 De talte sammen om alt det som hadde hendt.
15 Mens de slik talte sammen og drøftet dette, skjedde det at Jesus Selv
kom nær og begynte å gå sammen med dem.
16 Men øynene deres ble holdt igjen, slik at de ikke skulle kjenne Ham.
17 Han sa til dem: «Hva er det dere går og taler med hverandre om på
veien, og hvorfor ser dere så sørgmodige ut?»
18 Den ene av dem, som hette Kleopas, svarte med å si til Ham: «Er Du
den eneste fremmede i Jerusalem, og har Du ikke fått kjennskap til alt det
som har hendt der i disse dagene?»
19 Han sa til dem: «Hva er det?» Da sa de til Ham: «Alt det som har hendt

med Jesus fra Nasaret, En Mann som var en Profet, mektig i gjerning og
ord for Gud og hele folket,
20 og hvordan yppersteprestene og rådsherrene våre overgav Ham til å bli
dømt til døden og korsfestet Ham.
21 Men vi håpet at det var Han som skulle forløse Israel. Dessuten er det i
dag den tredje dagen siden alt dette skjedde.
22 Ja, og noen kvinner iblant oss, som kom tidlig til graven, har oppskaket
oss.
23 De hadde ikke funnet legemet Hans, men kom og sa at de hadde sett et
syn av engler som sa at Han lever.
24 Noen av dem som var sammen med oss, gikk da til graven og fant det
nøyaktig slik som kvinnene hadde sagt. Men Ham så de ikke.»
25 Da sa Jesus til dem: «Hvor uforstandige dere er og trege av hjertet til
å tro alt det som profetene har talt!
26 Måtte ikke Kristus lide alt dette og så gå inn til Sin herlighet?»
27 Idet Han begynte fra Moses og fra alle profetene, utla Han for dem alt
det som er skrevet om Ham Selv i alle Skriftene.
28 Så nærmet de seg landsbyen som de skulle til, og Han gav uttrykk for at
Han ville gå lenger.
29 Men de holdt Ham tilbake og sa: «Bli hos oss, for det lir mot kveld, og
dagen er snart omme.» Han gikk da inn for å bli hos dem.
30 Og det skjedde mens Han satt til bords sammen med dem, at Han tok et
brød, velsignet det og brøt det og gav det til dem.
31 Da ble øynene deres åpnet, og de kjente Ham igjen. Og Han ble
usynlig for dem.
32 De sa til hverandre: «Brant ikke hjertet vårt i oss da Han talte med oss
på veien, og da Han åpnet Skriftene for oss?»
33 Så brøt de opp med det samme og vendte tilbake til Jerusalem. Og de
fant de elleve og dem som var sammen med dem,
34 og de sa: «Herren er virkelig oppstått og har vist seg for Simon!»
35 De fortalte om det som hadde hendt på veien, og hvordan de gjenkjente
Ham da Han brøt brødet.
36 Mens de fortalte om alt dette, stod Jesus Selv midt iblant dem og sa til
dem: «Fred være med dere!»
37 Men de ble forskrekket og fylt av frykt, og trodde at de så en ånd.
38 Han sa til dem: «Hvorfor er dere forvirret? Og hvorfor oppstår tvilende
tanker i deres hjerter?
39 Se hendene og føttene Mine, at det er Meg. Ta på Meg og se, for en ånd
har ikke kjøtt og bein, slik dere ser at Jeg har.»
40 Da Han hadde sagt dette, viste Han dem hendene og føttene Sine.

41 Men da de fortsatt ikke kunne tro på grunn av glede og undring, sa Han
til dem: «Har dere noe mat her?»
42 Så gav de Ham et stykke av en stekt fisk og noe av en honningkake.
43 Han tok det og spiste det rett foran dem.
44 Så sa Han til dem: «Dette er de ord som Jeg talte til dere da Jeg
fremdeles var sammen med dere, at alt det skal oppfylles som er skrevet
om Meg i Moseloven og Profetene og Salmene.»
45 Og Han åpnet deres forstand så de kunne forstå Skriftene.
46 Så sa Han til dem: «Slik står det skrevet, og derfor var det nødvendig at
Kristus måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag,
47 og at omvendelse og syndenes tilgivelse skulle forkynnes i Hans navn
for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem.
48 Dere er vitner om alt dette.
49 Se, Jeg sender Min Fars Løfte over dere. Men vent i byen Jerusalem til
dere blir ikledd kraft fra det høye.»
50 Han førte dem ut like til Betania, og Han løftet hendene Sine og
velsignet dem.
51 Mens Han velsignet dem, skjedde det at Han ble skilt fra dem og løftet
opp til himmelen.
52 De falt ned og tilbad Ham og vendte så tilbake til Jerusalem med stor
glede.
53 De var stadig i templet og priste og lovet Gud. Amen.
Denne ettermiddagen ønsker jeg å tale med dere om tiden for
oppstandelsen, som vi nå går inn i. Jeg ønsker å hjelpe dere til å omfavne
det etter hvert som det kommer mer og mer inn til et klimaks, med den
bokstavelige oppstandelsen som vi ser frem til å finne sted.
For å kunne være i stand til å forstå hvor nær vi er tiden for oppstandelsen,
da må vi gå tilbake til den første oppstandelsen for å se hvilken atmosfære
som var der i Jesu Kristi Alfa-tjeneste.
Broder Branham sa at etter at bortrykkelsen har funnet sted, vil mange av
kirkene fortsette rett videre med sine programmer som om ingenting har
skjedd, fordi de vil gå glipp av det. Jeg håper det ikke skjer med noen av
dere som lytter på dette denne ettermiddagen.
Så la oss gå tilbake til Alfa og se på hva som skjedde i den første
oppstandelsen, og bygge opp rundt det.

Nå, hvis vi leser fra Evangeliene i Matteus, Markus, Lukas og Johannes,
for å finne noen ord som beskriver og karakteriserer den atmosfæren som
folket levde under under tiden for oppstandelsen, og da ser vi ord som:
forvirret, trist, vantro, trege av hjertet til å tro, undring med seg selv og
hvorfor oppstår disse tankene i deres hjerter?
Vi så ikke en kom igjen, kom igjen holdning blant folket i tiden for den
første oppstandelsen. Vi skulle heller ikke se det i den andre. For mange
forsto ikke engang at det da ville være en oppstandelse, enda mindre å
skulle leve gjennom en slik tid.
Derfor vil jeg denne ettermiddagen gjerne ta noen tanker om
oppstandelsen, siden vi er samlet her i dag for å minnes oppstandelsen av
Guds førstefødte Sønn. Men ved å gjøre det, da ber jeg til Gud om at jeg
kunne male et bilde i våre sinn av den atmosfæren som folket levde under
på den dagen. For det virket som alt håp hadde gått tapt, og alt hva folket
kunne se, var de romerske legionenes vrede som kontrollerte alle aspekter
av deres liv.
Folket ble tvunget til å leve under militære portforbud, og unntakstilstand.
Og da de gikk til graven i fortvilelse for å stelle det lemlestede legemet til
Jesus, da måtte de fare som en tyv om natten for at de ikke skulle bli
oppdaget. Det var ingen reell frihet til å reise, eller forsamlingsfrihet. Alt var
under Romas vaktsomme øye, og folket var fanger i sitt eget land. Det var
ingenting å glede seg over, alt var pessimisme, tvil, usikkerhet og
fortvilelse.
Nå vet jeg at det finnes menigheter som synes å være fulle av iver og
ambisjoner. Og de glede seg, og de hevde at de tror Budskapet. Og de
hevder at de ser etter oppstandelsen, men deres holdning lever ikke opp til
Alpha Omega prinsippet. Jeg forstår ikke hvordan noen som lever i dag,
kan være så "heia, heia" entusiastisk, når alt de trenger å gjøre, er å åpne
øynene, og se at denne verden dør ut veldig raskt. Og massene i
befolkningen blir forgiftet til døde av en Korona vaksine, som ikke er en
vaksine, men en medisinsk prosedyre som vil kverke og dempe ned deres
følsomhet til Gud, og de tingene som er fra Gud.
Når vi ser vederstyggeligheter som daglig blir gjort i byen (Washington),
da skulle vi være et folk som sukker og gråter på grunn av alle de
vederstyggeligheter som blir gjort rett ut i offentligheten. Så apostelen

Paulus forteller oss i 1 Tessalonikerbrev 4:13 Men jeg vil ikke at dere skal
være uvitende, brødre, om dem som har sovnet inn, så dere ikke sørger
som de andre som ikke har noe håp.
Så apostelen Paulus taler om en tid da det ikke er håp, bare håpløshet, og
en tid med sorg. Og det greske ordet her for sorg, er det greske ordet:
Lupeo, som betyr: å gjøre bekymret, å være trist, å påføre sorg, å
sørge, å være sorgfull.(full av sorg)
Det som han taler om her, er den samme atmosfæren som var utbredt i
løpet av tiden for den første oppstandelsen til vår Herre Jesus Kristus. Det
syntes ikke å være noe håp, og folket var i ferd med å miste alt håp.
Fordi, husk dette, og ikke glem at bare en uke før de korsfestet Jesus, kom
Han ridende på veien inn til Jerusalem som deres konge, og oppfylte
Skriften. Og folket var full av glede, og seier. Og lyden av en feiring lød ut i
gatene. Og deretter, en uke senere var den fryden og gleden plutselig blitt
brutt ned uten hånd, som vi leser i Daniels bok om presidentvalget i 2020,
som vi nettopp har gått igjennom.
Amerika hadde sin konge, og det virket som han gjenopprettet mange av de
gode tingene omkring Amerika, som hadde gjort henne stor i tidligere år, da
hun var en kristen nasjon. Og det virket som han ville være klar for 4 nye år
med fred og sikkerhet som lå foran ham. Og så, like plutselig som vår
Messias, vår Konge ble brutt ned uten hånd der i alfa, slik ble folkets
valgfavoritt plutselig brutt ned, og tatt ut av embetet i denne tiden.
Så hvis du i dag skulle gjenskape den atmosfæren som var i den tidlige
menigheten, da vet jeg ikke om noen bedre måte, enn å få det alt sammen
til å ende akkurat slik det gjorde. Og det satte stemningen og atmosfæren,
til å reflektere den samme dysterheten, det samme tapet av håp, den
samme motløsheten som fylte atmosfæren i Alfa, blir nå gjentatt i Omega.
Husk, Jesus som Konge, Han kom ridende inn i Jerusalem på et Esel og
oppfylte Skriften. Og da Han ble tatt og korsfestet, da ble det håpet og den
gleden helt knust. Det var akkurat slik som den gleden folket hadde da de
så at president Trump så ut til å vinne valget, og gi oss enda 4 år med fred
og velstand, og så, pang. Alt var borte på et øyeblikk. Jesus ble korsfestet,
og Trump ble plutselig brukket av uten hånd. Og så, det naturlige er et bilde

på det åndelige. Og med denne plutselige endringen i Alpha, da ser vi det
samme skje i Omega.
Mannen som skulle være Konge, ble brukket av uten hånd, og korsfestet.
Og det ga en plutselig forandring av atmosfæren. Er det ikke utrolig
hvordan Gud bruker selv politikk for å skape den atmosfæren, for å oppfylle
den delen av Skriften for denne tiden?
Og så, tiden for en oppstandelse i Alpha ble ikke satt opp med en stor seier,
med pomp og prakt, men med tristhet og motløshet, tvil og håpløshet. Og
slik har atmosfæren i Alfa nå gjentatt seg i Omega. Men apostelen Paulus
advarte oss om at dette ville skje, og vi skulle være hevet over denne
fortvilelsen. For vi har et virkelig håp der i oppstandelsen. For de som er i
Kristus, har allerede et håp, eller en forventning, i den oppstandelsen som
lever i dem.
1 Tessalonikerbrev 4:14 For dersom vi tror at Jesus døde og stod opp
igjen, så skal Gud, gjennom Jesus, føre dem som er sovnet inn, sammen
med Ham.
15 For dette sier vi til dere med et Herrens ord, at vi som lever og blir igjen
til Herrens nærvær, skal på ingen måte komme i forveien for dem som er
innsovnet.
16 For Herren Selv skal med et rop, med en overengels røst og med Guds
basun stige ned fra himmelen. Og de døde i Kristus skal stå opp først.
17 Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket samtidig opp i
skyer sammen med dem, for å møte Herren i luften. Og så skal vi alltid
være med Herren.
18 Derfor skal dere trøste hverandre med disse ord.
Vel, hvordan kan disse ordene være en trøst for oss hvis vi ikke tror på
dem. Derfor er disse ordene ikke for den vantro, men bare for den troende.
Og de er ikke for den kristne verden generelt, men for disse som følger
Ildstøtten. For disse Ordene taler om Herren selv, Gud den Allmektige som
kommer ned med et rop, som er en militær kommando. Det er hva broder
Branham kalte Budskapet. Og dette ropet er for å samle sammen et utvalgt
folk til et Budskap som vil gjøre dem rede for Oppstandelsens Røst.
Han sa: "Trøst da hverandre med disse ordene." Og derfor, den tiden for
oppstandelsen vil være en tid når trøstende ord ofte vil være nødvendig. I

forrige uke talte vi med dere om hvordan Han er vår tilflukt i vanskelige
tider.
Og vi leste fra Salme 27:1 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.
Og så ser vi at broder Branham brukte dette skriftstedet som sin tekst i
Budskapet: Bortrykkelsen. Og legg merke til at det taler om en tid med
problemer. Og likevel, legg merke til hvordan vi blir fortalt at i løpet av
denne tiden med problemer, skal vi holde vårt fokus på Ham Som er vår
Tilflukt.
I denne tiden med problemer, vil Gud skjule oss i Sitt Hemmelige sted. Og
vi finner ut hvor det stedet er. 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.
Og så ser vi at i endetiden vil atmosfæren være en eneste stor tumult,
usikkerhet og mye stress. Og overalt ser du bare synd og undertrykkelse.
2 Timoteus 3:1-17 Amplified Bibeloversettelsen. Men vit dette, at i de
siste dager skal det komme harde tider og mye stress og
vanskeligheter.
2 Da skal menneskene være slike som elsker seg selv og er fullstendig
selvsentrerte, elsker penger og er fylt med uhemmet og grådig begjær
etter rikdom, skryter, er stolte og fulle av forakt, spotter, blasfemiske,
er ulydige mot foreldre, er utakknemlige, vanhellige, verdslige,
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.
Unngå alle slike mennesker og vend deg bort fra dem!
6 For blant disse er de som sniker seg inn i kirkene og får makt over
godtroende og svakt-troende kirkemedlemmer som er tynget ned 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. De vil lide for sitt religiøse standpunkt.
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 som vi ser her i Salmene og i 2 Timoteus 3. I løpet av disse
tider skal vi holde fokus og være skjult i Klippens kløft.

Og la oss gå tilbake til det som Paulus sa. 1 Tessalonikerbrev 4:13 Men
jeg vil ikke at dere skal være uvitende, brødre, om dem som har sovnet inn,
så dere ikke sørger som de andre som ikke har noe håp.
Men Paulus fortsatte med å fortelle oss at i løpet av denne tiden av Hans
Parousia, da ville Gud komme. Hans store Parousia Nærvær ville bringe
frem tre store og underfulle ting, først et Budskap, deretter en
oppstandelse, og til slutt å bli rykket opp sammen med Ham og tatt med
hjem.
Nå, fordi vi er mennesker, og vi må leve i disse tre dimensjonene over rom
og tid, da har vi vært nødt til å leve gjennom disse tre store hendelsene,
med mye tid imellom hver av dem, frem til det punktet at man mister synet
av den første, og deretter blir vi desperat etter at Gud skal bringe frem det
andre. Det er veldig likt det som Jesus selv gikk gjennom fra sin tid i
Getsemane og frem til Korset. I hagen så vi desperasjonen som selv
Jesus måtte gå igjennom, endog til det punktet at Han svettet store
blodsdråper.
Og denne atmosfæren av desperasjon er det som bringer oss ned på kne
i mer oppriktighet enn noensinne, og vi roper ut til vår Gud om å utfri oss. Vi
trenger noe mer enn bare kunnskap om den dagen og den tiden som vi
lever i, fordi vi har knapt nok tro for helbredelse, og mye mindre tro for en
oppstandelse. Og så har vi et folk som sitter hjelpeløst passive. De har ikke
lært av denne Guds mann, at Gud virkelig hører vår bønn.
Mange venter på at broder Branham skal komme tilbake, slik at han vil lære
oss dette som er enda større, dette som vil gi oss Tro for en bortrykkelse.
Men det viser bare at vi ikke tror på det som Gud allerede har vist oss. Gud
tok en mann som stolte på Ham, for å demonstrere for verden at "med Gud
er alle ting mulig". Vi tror det som denne mannen lærte oss, at det var "Så
Sier Herren." Nå, hvis det som han underviste, var fra Gud, og at det
dermed var "Så Sier Herren," da skulle vi tro Gud. For det å ikke tro Gud,
er å kalle Ham en løgner.
Nå, vi vet at oppstandelsen vil komme om kort tid. Og om du er rede for det,
eller ikke, så vil det skje. Men jeg tror at når det skjer, da vil det ikke være
noen vei tilbake. For flere år siden fikk jeg faktisk en drøm fra Herren, hvor
jeg talte med broder Branham i hans hjem der borte i Jeffersonville. Jeg

beskrev hele dette synet til broder Vayle på den tiden, og han sa at det er
nøyaktig slik stedet så ut.
I denne drømmen kunne jeg føle Guds mektige nærvær da broder Branham
kom inn i stuen for å sette seg ned. Jeg var den eneste som var der, men
det var stoler satt frem i en sirkel, som om det var ventet flere. Da han satte
seg, var det stillhet i rommet for et tidsrom som jeg ikke kan huske. Men det
kunne ha vart i flere minutter. Så talte jeg veldig ydmykt til broder Branham.
Og jeg spurte ham om jeg kunne stille ham et spørsmål. Han sa at det
kunne jeg. Jeg spurte ham: "Hvordan vil det være ved tiden for
oppstandelsen?" Og han svarte: "Det vil være som et selvmord." Jeg
visste umiddelbart at han ikke sa at det vil være et selvmord, men som et
selvmord. Noe som betydde at det vil være en tid hvor det ikke ville være
noen vei tilbake. Våre sinn vil bli dannet på en slik måte at det ikke vil være
noen tvil. Vi vil være forberedt på å gå fremover uten å vite hva det neste
skrittet vil være." En stor tid med fortvilelse og usikkerhet, men en
overgivelse til å gå videre, vel vitende om at det ikke vil være noe siste
øyeblikk til å ombestemme seg, når vi beveger oss fremover inn i det.
Vel, jeg tror at den drømmen var fra Herren. Og så, da Abraham ble bedt
om å begynne å gå mot det lovede landet, da forteller Skriften oss at han
ikke visste hvor hen han skulle dra, men han visste Hvem han gikk sammen
med. Hebreerbrevet 11:8 Ved tro var Abraham lydig da han ble kalt til å
dra ut til det stedet han skulle få som arv. Og han drog ut, uten å vite hvor
han kom til.
Og "hvis du vandrer i Lyset lik som Han er i det Lyset...", da vandrer du
sammen med Ham, og det spiller ingen rolle for deg hvor hen du drar. Det
eneste du er opptatt av, er at du vandrer sammen med Ham. Det er hva Tro
handler om. Du vandrer med Ham og stoler på Ham. "Vandre i Lyset lik
som Han er i Lyset." Da vandrer du sammen med Ham. Faktisk så er selve
beviset på at du tror det som Han har åpenbart for deg, at du vandrer i den
åpenbaringen som Han ga deg til å vandre i. Spesielt når ingen andre vet at
du adlyder Guds skjulte røst til deg. Ikke skjult for deg, åpenbart for deg,
men skjult for dem.
Vi leste denne formiddagen fra 1 Tessalonikerbrev 4 om at vi vil bli tatt
opp sammen med de oppstandne hellige. Og så skal vi dra sammen med
dem for å møte Herren i luften. De som har gått videre før oss, skal først bli
samlet sammen med oss. Og da skal vi bli tatt opp sammen ved Guds

Basun, og vi drar for å møte Herren Jesus, Guds Sønn i luften, som er en
høyere dimensjon enn disse tre dimensjonene som vi nå lever i.
Apostelen Paulus sa: 1Korinterne 15:50 Men dette sier jeg, brødre, at kjøtt
og blod kan ikke arve Guds kongerike. Forgjengelighet arver heller ikke
uforgjengelighet.
51 Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal
alle bli forvandlet,
52 i ett nu, på et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal nemlig
lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet.
53 Det er nemlig nødvendig at dette forgjengelige må bli ikledd
uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet.
54 Når så dette forgjengelige er blitt ikledd uforgjengelighet og dette
dødelige er blitt ikledd udødelighet, da skal det gå i oppfyllelse, det ord som
er skrevet: Døden er oppslukt til seier.
55 Død, hvor er din brodd? Dødsrike, hvor er din seier?
56 Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven.
57 Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus.
58 Derfor, mine kjære brødre, vær faste, urokkelige, alltid rike i Herrens
gjerning, idet dere vet at deres arbeid ikke er forgjeves i Herren.
Broder Branham sa i talen 63-0317M Gud I Enkelhet 379. Gud bare taler,
og Bortrykkelsen vil komme. Det går ikke bare ut der, og disse Englene
kommer ned og graver opp gravene, og får ut et gammelt dødt lik her. For
hva er det? Det var født av synd, til å begynne med. Men, et nytt legeme
som skapt i dets liknelse, vet dere. Skjønner? Hvis vi har dette, vil vi dø
igjen. Skjønner? Ingen… Du sier, Gravene vil åpnes. De døde vil gå ut. Det
kan være sant, men ikke åpne på den måten du sier åpne. Skjønner? Det
er riktig. Skjønner? Det vil ikke bli på den måten.
380 Det vil være en hemmelighet, fordi Han sa Han ville komme som en tyv
om natten. Han har allerede fortalt oss dette, Bortrykkelsen.
381 Deretter vil dommer ramme; synd, plager, sykdom, og alt mulig.
Og folk vil rope om at døden må ta dem bort fra dommen. Herre, hvorfor
er denne dommen over oss, når Du sa at det ville være en
Bortrykkelse først?
382 Han vil si: Den har allerede kommet, dere visste det ikke. Skjønner?
Gud skjuler Seg i enkelhet. Åh, du store! Ja vel. Det er alt, det har allerede
skjedd, og dere visste det ikke.
383 Hvorfor tror ikke troende de enkle tegnene på Hans Komme?

384 De forventer alle disse tingene som er talt om i Skriften, og—og månen
skal gå ned midt på…eller solen, midt på dagen, og det skal være alle
mulige slags ting. Åh, hvis vi bare hadde…Jeg har nedskrevne notater her
om det, ser dere, for å vise hva de tingene er. Og vi vil ta det under
åpningen av disse Seglene denne uken, i alle fall, ser dere. Skjønner? Der
er det, akkurat der det allerede har passert, og dere visste det ikke. Se
om det er det, om Herrens Engel vil bryte Seglene frem til det. Husk, det er
forseglet med de Syv mystiske Torden. Skjønner?
385 Hva nå? Hvorfor kan ikke folk tro den enkle enfoldigheten til en
ydmyk gruppe mennesker, ser dere, og Røsten av Guds tegn? Hvorfor
kan de ikke tro det? Det er akkurat slik det alltid har vært, det sanne Guds
Ord som blir manifestert. 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? Jo, DET BETYR DET.
Så hva er den enkle formen av det skrevne Ord? Når det manifesterer hva
det er. Det er slik Gud tolker Sitt Ord, ved å få det til å skje. 63-0317M 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 si på lydbåndene: "Si hva lydbåndene sier. Si hva visjonene sier.
Og hvordan skal du kunne "Si" hva lydbåndene sier, hvis du bare har lov til
å trykke på "spill-knappen". Han sa ikke "Trykk og Spill". Han sa: "Si" hva
som er på de lydbåndene? Og hvordan skal du gjøre det uten å forkynne
det?
Og fra talen 54-0512 Syv Menighetstider 91. "Se Han kommer med
skyer."
92 La meg stoppe her et øyeblikk. Skyer betyr ikke at han kommer på en
stor tordensky, slik som mamma sa, velsignet være hennes hjerte - hun
sitter her et sted.
93 Da jeg var liten, pleide hun å sitte og fortelle meg og sa: ”Han kommer
på en Stor, stor sky som skal reise seg en dag, og Gud skal komme."
94 Den skyen som han kommer med, hvis vi bare hadde tid til å få gitt dette
tilbake, og få den virkelige bakgrunnen, og alt sammen. Nå, den skyen
som Han kommer med, er ikke en sky, som en tordensky, men Han
kommer i en sky av herlighet. Skjønner?
95 Vel, da Jesus ble overskygget av Gud på Forklarelsens Berg, var det
Skyer som overskygget ham og hans kledning.

96 Og da Elias, ville komme ned, en sky komme ned og tok ham opp, ikke
en tordensky, men en Sky av Herlighet.
97 Hans store strålende nærvær vil treffe jorden. Han kommer i Skyer! Åh,
jeg elsker det. Skyer, det vil være bølge etter bølge av Hans herlighet
som vil komme over jorden, og oppstandelsen av de hellige skal
komme. Den velsignede Hellige Ånd som har levd i deres hjerter, og de er
et inntørket lik som ligger der, og gjennomboret av årer over kinnene og ting
som det, og de er plassert der tilbake på kirkegården. En stor bølge av
den samme Ånd og en ssshhhv, bølge etter bølge.
98 Den siste skal bli den første. Den første skal bli den siste. Hvordan
kan det være på den måten? Det er rekkefølgen i oppstandelsen. Jeg vil
ikke kjenne noen i generasjonen før meg eller generasjonen etter meg.
Jeg vil kjenne de i den samme generasjonen som meg. Hver
generasjon vil komme opp i den rekkefølgen som de gikk ned. De siste vil
være de første. Ja visst, der er jeg. Skjønner? Jeg vil kjenne mitt folk, de
neste er min far og hans folk, min bestefar og hans folk, videre nedover slik.
99 Bølge etter bølge, etter bølge, etter bølge, Og de hellige vil oppstå
rundt omkring, overalt. Vil ikke det bli fantastisk, Amen. Det får de gamle til
å føle seg unge igjen, ja. Legg nøye merke til dette. ... kommer i skyene,
og hvert øye skal se Ham, uansett hvor langt tilbake de døde, så vil de se
Ham.
Så vi ser på en transdimensjonal åpning som vil finne sted. Og det vil kalle
dem fra den sjette dimensjonen ned, inn i våre tre dimensjoner, slik at de
kan plukke opp legemet sitt og forene seg med deres Ånds legemer. Men
den dimensjonen som de bor i akkurat nå, det vil være noe som skjer, noe
som vil lage en åpning til denne dimensjonen. Og når de kommer tilbake, vil
de ta opp legemene som lå i graven, og forene seg med disse
karbonbaserte elementene, og alle sammen vil de bli herliggjort.
Fra talen 59-0510M Morsdag 81. Åh, oppstandelsen betyr mye for meg.
Jeg gleder meg til tiden for den store kroningen. Og når lyset begynner å
spre seg utover, "Da vil vi gjenkjenne ettersom vi er gjenkjent." Vi vil
forstå. Og vi vil huske igjen våre bekjentskaper og de som har vært der.
82 Og mange, det vil være mange der som vi ikke en gang trodde ville
være der. For, dere vet, det er på den tiden at jeg tror at det "brødet
som vi har kastet ut på det menneskelige urolige vannet, det vil
komme tilbake til oss på den dagen." Når vi ser virkningene av vårt

vitnesbyrd, på mennesker, og vi kunne ikke da forstå deres handlinger
imot Det, men de vil sannsynligvis være der. For en dag det vil bli!
83 Og dessuten, den sæden som vi sådde, vi tenkte ikke engang på hva de
ville gjøre, men her er de. De brakte frem dyrebar frukt, og vi skal se dem
på den dagen, våre kjæreste kjære og våre slektninger.
Nå, før vi fortsetter å tale om denne kommende oppstandelsen, la meg bare
si at da Gud selv kom ned i denne tiden, da skjulte Han seg ikke for
menneskeheten. Hele verden vet om dette kommet, fordi Budskapet ble
ikke talt ut i et hjørne av verden, på et bortgjemt sted.
Gud viste Seg selv nærværende for hele verden gjennom tjenesten til Hans
endetidsprofet, William Branham. Og gjennom denne mannen reiste Gud
rundt om i verden syv ganger. Og det var i denne tjenesten at Gud gjorde
kjent Sitt eget personlige nærvær på en slik måte som ikke hadde blitt gjort
siden Herren Jesus Kristus legemliggjorde Guddommens fylde.
Nå vet vi at mange går glipp av Ham på grunn av den måten Han
kommer på, men Han kommer i henhold til Sin Bibel. Og første gang Han
kom, da gikk de glipp av Ham fordi de var så indoktrinert i sin egen
kirketeologi. Og da Gud inkarnerte Seg i sin enbårne Sønn, da var det
nettopp dette folket som hevdet å tilbe den Ene og Sanne Gud, det var de
som drepte selve uttrykkelsen av denne Gud, da Han kom og bodde i Sin
Sønn. Han sa: Hvorfor vil dere steine meg? Fordi Jeg forteller dere
sannheten, at Jeg er Guds Sønn. Og ved å si at Han var Guds Sønn, da sa
de at Han gjorde Seg selv til Gud. Men Han sa aldri at Han var Gud. Han sa
at Han var Guds Sønn. De sa at Han gjorde Seg selv til Gud, men Han
gjorde ikke det. Han hevdet bare å være Guds Sønn. Og Han sa at Sønnen
ikke kan gjøre noen ting av seg selv, men bare det som Han ser Faderen
gjøre, det gjør Sønnen på samme måte.
Og derfor, Han var avhengig av at Gud skulle vise Ham en visjon om hva
Han skulle gjøre, eller si. Og Han var en lydig sønn, og han gjorde bare det
som Gud viste Ham å gjøre. Han sa: "Ikke min vilje skje, men viljen til
Ham som sendte meg." Dere ser at når Gud velger en tjener som Han skal
bruke, og erklærer Seg selv igjennom ham, da vil folket alltid gå glipp av
denne representasjonen av Gud på jorden, fordi de blir blindet av det
redskapet som Gud hadde utvalgt. Jesus selv sa: "Hvem av profetene har
dere ikke drept"? Og det var Jesus selv sa disse ordene til de mest
religiøse, av de religiøse, nemlig fariseerne.

William Branham sa: "Min tjeneste er å erklære Ham, at Han er her." Og
det er to ting i denne uttalelsen.
1. Han sa: "Min tjeneste er å erklære Ham." Det er den ene uttalelsen. Og
en erklæring er en åpenbaring gjennom ord. Derfor: Ropet er Budskapet.
2. Han sa: "… at Han er her.". Så det å erklære Den usynlige, for å gjøre
Ham synlig, det er hva tjenesten til Elias, profeten, handlet om i denne
endetiden.
Hva om Han, Gud, er her, men ingen vet noe om det. Dere forstår at Gud
er usynlig, og med mindre det er noe som treffer den visjonen, da vil
visjonen bare fortsette å være usynlig. Det er enmorphe. Det betyr: noe
treffer visjonen ,noe som gjør den visjonen synlig.
Så Gud, som ønsket å gjøre Seg selv kjent, Han gjorde Seg synlig ved å
stadfeste Sitt personlige Nærvær. Han bekreftet Sitt personlige nærvær ved
å utføre en Epiphanaea. En som skinner frem. De overnaturlige tegn og
mirakler erklærte deretter Hans nærvær foran alle mennesker.
Nå, William Branham sa: "Hele Det Nye Testamente taler om denne
tiden." Det er flere ord som jeg ønsker å si noe om denne formiddagen,
fordi, hvis du ikke forstår hva Gud har gjort i denne tiden, hvis du ikke har
hørt ropet, og det ropet har blitt levende for deg, da vil du ikke høre
Røsten, som er oppstandelsen.
Dere skjønner at Bibelen taler om en Kristi Parousia. Det er Herren Jesu
Kristi tilsynekomst i form av Ildstøtten, som skal skje før det faktiske 2.
komme. .
William Branham lærte at det er en forskjell mellom tilsynekomsten og Hans
komme. Han sa at tilsynekomsten er nå. Herren selv har kommet tilsyne i
disse møtene, i form av Ildstøtten, for å gjøre Seg selv kjent.
Nå, hvis du ikke forstår forskjellen mellom disse to, da vil du ikke forstå den
tiden som du lever i, og Guds tjeneste for din tid. Hva om Han kom til syne,
og ingen visste det. Hva om Gud kom ned i Sitt personlige Nærvær, men
ingen oppfattet hva som skjedde. Da ville dette Nærværet ikke gjøre dem
noe godt.

Så Gud, for å kunne vise frem Sin Tilstedeværelse, da manifesterte Han
Seg selv i det som Skriften kaller en Epiphanea, som betyr: En som
skinner frem. Miraklene og den overnaturlige demonstrasjonen var ikke
avslutningen på alle Guds hensikter i denne tiden. Men de var et verktøy
som Gud brukte for å vise frem sitt Nærvær iblant mennesket. Så Gud kom
ned i form av Ildstøtten over Ohio-elven i 1933, hvor hundrevis av
mennesker kunne bevitne at de så den. Men også nyhetsavisene erklærte
dette.
Så når Gud hadde fått folkets oppmerksomhet, da begynte Han å avdekke
Seg selv. Denne avdekkingen er kjent i Skriften som den store
Apokolupsis, eller avdekking av Gud. Og da begynte Gud å avdekke Seg
selv, og Han gjorde kjent for mennesket Sin natur og Sine egenskaper ved
å manifestere Seg i Sin Sanne karakter. Det er det som Skriften kaller
Phaneroo av Gud. Og det er nødvendig med denne Phaneroo av Gud til
folket, slik at folket kan manifestere hva de er.
Johannes fortalte oss i 1 Johannes 3:2 Elskede, nå er vi Guds barn. Og
det er ennå ikke blitt åpenbart hva vi skal bli, men vi vet at når Han blir
åpenbart, da skal vi bli lik Ham, for vi skal se Ham som Han er.
Dette å bli manifestert i sin sanne karakter, gir oss en viss tillit som vi har i
vårt forhold til Faderen. Og i Johannes 2:28 Og nå, dere barn! Bli i Ham,
slik at vi kan få frimodighet når Han åpenbares, og ikke bli til skamme
overfor Ham ved Hans nærvær.
Og dette ordet frimodighet, ble oversatt fra det greske ordet Parrhesia,
som betyr en viss dristighet i Guds nærvær, fordi vi kjenner og forstår vårt
forhold til Faderen. Og det er fordi vi også forstår det forholdet som Han
hadde med Sin førstefødte Sønn, Jesus. Og hvis Jesus var Guds
førstefødte sønn, da forteller det oss at det også finnes andre sønner i
denne familien. Og Johannes sa at vi allerede er sønner, men det viser seg
bare ikke frem for oss hva vi er. Men når Gud blir åpenbart, når Han skal
Phaneroo, når Han skal erklære Seg selv i Sin Sanne karakter, da skjer
det noe med oss, slik at vi ikke bare ser Ham, men vi skal også se eller
forstå hvem vi er, som Hans sønner.
Og når du ser Ham, da kan du ikke unngå å vite og forstå hvem du er, og
ditt forhold til Ham. Og den samme Gud som reiste opp vår Herre Jesus fra
de døde, vil ganske snart reise opp alle de som er sovnet inn i Kristus. Og

dette å se Ham som Han virkelig er, det tillater oss å kjenne Ham, ikke bare
med vår intellektuelle forståelse, en forståelse fra sinnet, men vi kjenner
ham på en erfaringsmessig måte. Og det er en Ginosko av Gud, som er
omtalt i Skriften. Og når vi mottar Hans Rop, da mottar vi Hans tanker, som
Han kom ned for å gi oss, slik at vi kunne bli ett, akkurat slik som Han og
den første fødte Sønnen er ett. Derfor skal vi kjenne Ham på en
erfaringsmessig måte, på samme måte som Maria, som ikke hadde kjent
noen mann, og var likevel blitt unnfanget av Den Hellige Ånd. Hun hadde
ikke hatt noen erfaring av en mann i sitt kjød.
Vel, når vi har erfart Guds Nærvær på denne måten, og har mottatt Ropet,
som er erklæringen om Hvem Han er, og hvorfor Han er her, da begynner
vi å motta Guds sinn. Det er derfor jeg tror at det er så veldig kritisk for den
troende å forstå Guddommen, og dette forholdet som er mellom Faderen
og Sønnen og sønnene. Det er ikke nok å vite at Gud sendte en profet,
fordi Kristi Parousia handler ikke om nærværet til en profet, men om
Nærværet til Gud Selv.
Og adopsjonen (sønnekåret) kan ikke komme før de adopterte sønnene har
sin Fars sinn. Da Gud tok Jesus opp på Forklarelsens Berg for å adoptere
Ham (gi Ham sønnekåret), da sa Han: "Dette er min elskede sønn. Jeg
har velbehag i å bo i Ham. Hør Ham."
I 1 Korinterbrev 2: fortalte apostelen Paulus oss: "Ingen kan forstå Guds
tanker uten at Guds Ånd er i ham." Så Gud er kommet for å gi oss av sin
Ånd gjennom mottakelsen av Hans Ord. som Jesus sa: "Mine Ord er Ånd
og de er Sannhet."
Og Han lovet å komme ned "for å gi oss visdomsånd og åpenbaringsånd til
kunnskap om Ham selv." Og det å motta Ropet, som er endetidens
Budskap, det bringer sønner inn i et forhold til Faderen, som vi så i Jesus
Kristus, den førstefødte blant mange brødre, som apostelen Paulus sa i
Romerne 8.
Romerne 8:29 For dem som Han kjente på forhånd, dem har Han også
forutbestemt til å bli likedannet med Sin Sønns bilde, for at Han skulle være
den førstefødte blant mange brødre.

Og mottakelsen av selve Guds sinn, er Herligheten, den som vi skal bli
herliggjort med, som Jesus ba om i sin bønn til Faderen, og som vi også ser
i 2 Tessalonikerbrev 1.
2 Tessalonikerbrev 1:10 når Han kommer for å bli herliggjort i Sine
hellige, og bli hyllet i alle dem som tror, fordi vårt vitnesbyrd til dere ble
trodd i den dagen.
11 Derfor ber vi også alltid for dere om dette, at vår Gud vil akte dere
verdige til dette kallet, og at Han vil fylle dere med all velvilje til godhet og
troens gjerning, i kraft,
12 for at vår Herre Jesu Kristi navn må bli herliggjort i dere, og dere i
Ham, etter nåden fra Gud, både vår og Herren Jesu Kristi Gud.
Vel, dette ordet herliggjort, ble oversatt fra det greske ordet Doxa, og det
betyr: Hans meninger, verdier og bedømmelser. Så du ser at det taler om
selve Guds sinn som kommer inn i folket på denne tiden. Og legg merke til
at Paulus forteller oss at dette skulle komme i den tiden da Evangeliet som
han forkynte, hans vitnesbyrd, ville bli trodd på den dagen. Og William
Branham fortalte oss at han bare forkynte det som Paulus forkynte.
Så dere ser at dette er den tiden hvor Paulus sitt vitnesbyrd skal bli trodd.
Og la meg nå bare si noen ord om den neste fasen av det som Gud er i ferd
med å gjøre. Vi vet at den samme Gud, og vår Herre Jesu Kristi Far, som
reiste opp sin egen Sønn, Han vil også reise opp alle sønner, bortsett fra de
som ikke er sovnet inn. Og vi har et løfte om å bli oppreist, hvis vi tror på
den Gud som også oppreiste Jesus fra de døde.
Nå for å tro dette, da må du tro at Gud reiste opp Jesus. Jesus reiste ikke
opp seg selv. Det er 18 vers i Skriften som forteller oss at Gud reiste opp
sin Sønn, Jesus.
Romerne 4:24 det ble skrevet også for vår skyld. Rettferdigheten skal bli
tilregnet oss, vi som tror på Ham som reiste vår Herre Jesus opp fra de
døde,
Nå, idet vi avslutter, vil jeg bare lese for dere et par ting som broder
Branham sa om oppstandelsen, siden dette er neste fase av hva Gud er i
ferd med å gjøre. Og dette angår oss her fordi, en dag, ganske snart vil vi
se våre kjære igjen, men denne gangen i et ungt legeme, som er i samsvar
med et restaurert legeme.

Fra talen 59-0510M Morsdag 86. Og det store Lyset begynner å spre seg
ut, når vi begynner å se oss omkring, og den store sirkelen vil bli større og
større og større. Det hele reflekterer bare Jesu komme. "Og etter en stund,"
som sangen sa, "og jeg skal se Jesus til slutt." Han vil vente på meg,
Jesus så vennlig og sann, På sin vakre Trone vil Han ønske meg:
Velkommen hjem. Etter at denne dagen er forbi.
87 Da ser vi Ham. Og vi vil ikke være slik vi er nå. Vi skal kjenne
hvordan vi kan elske Ham mer. Vi vil ikke stå tilbake med den minste frykt;
fordi vi vil være lik Ham. Vel, Han vil være enda mer en slektning til oss
enn han er nå. Vi skal forstå Ham bedre. Fordi vi er så langt borte, i de
dødelige legemene; men da har vi et legeme som er lik Hans herlige
legeme. Vi skal vite hvordan vi skal tilbe Ham. Og når vi ser hva Hans
Nærvær har gjort med oss, det forandret oss. Den gamle er blitt ung igjen,
alle misdannelser er blitt rettet ut. Åh! Vi vil da forstå hvorfor Hans kraft
helbredet oss.
88 Spørsmålene som har vært i våre tanker: "Hvordan kan Han gjøre det?
Hvordan vil dette skje?" På en eller annen måte, på mystisk vis, vil de alle
forsvinne. Knutene som har vært bundet bak i våre sinn: "Vil det være
dette? Hvordan kan det skje?" På en eller annen måte, majestetiske
fingre vil bare løse opp, løsne knutene, og det vil alt sammen tone over i
en stor krone av kjærlighet.
62-0705 Jehova Jireh 1, 12 Og husk, hvis vi sovner inn før Han kommer,
da vil vi være oppe, og i Hans nærvær, eller bli reist opp før de andre blir
forandret. “Herrens basun skal lyde, de døde i Kristus skal oppstå først.
Deretter skal vi som lever og er igjen, bli forandret på et øyeblikk. I et
øyeblikk blir vi fanget opp sammen med dem, for å møte Herren i luften.”
Se på oppstandelsens rekkefølge. Gud vet at vi lengter etter å se våre
kjære. Og hvis vi kom dit for å møte Ham først, da ville vi se oss rundt
for å se om mor eller far, og resten av dem var der. Men se hvordan,
den Hellige Ånd i Hans visdom? Vi møter hverandre først. Og når vi
kommer dit og synger Amazing Grace, da kommer det til å være en tid
for tilbedelse.
1Tessalonikerbrev 4:16 For Herren Selv skal med et rop, med en
overengels røst og med Guds basun stige ned fra himmelen. Og de døde i
Kristus skal stå opp først.
17 Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket samtidig opp i skyer
sammen med dem, for å møte Herren i luften. Og så skal vi alltid være med

Herren.
65-1125 Kristi Bruds Usynlige Forening 331. Det vil komme frem en
oppstandelsesdag, der, “De første vil bli de siste; de som er sist vil bli
først.” De gamle profetene vil komme frem først, og de ser dette opptoget
som går, marsjerende oppe i luften. “Og vi som lever og er tilbake skal
ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn. For Guds trompet
skal lyde, og de døde i Kristus skal først oppstå.” Vi vil komme rett inn
på linje med dem som går inn, halleluja! Hele veien ned gjennom
tidsalderen til Luther, Wesley, metodistene, presbyterianerne, videre ned
til den siste tidsalderen, som tok imot Ordet i sin tidsalder.
63-0818 Foreningens Tid & Tegn 123. Vi finner at nå kommer tiden da
Trompeten lyder, og de hellige som er sovnet inn der tilbake, de kan ikke
bli gjort fullkomne uten oss; de er avhengige av oss (Hebreerne 11); og
når de kommer sammen, forener de seg med de levende. Menigheten
forenes med Ordet, da forener Menigheten og Ordet Seg sammen, og
blir ett. De døde hellige forener seg sammen med de levende hellige
for å bli ett; og alle går sammen for å bli forenet med Kristus over der,
for Lammets Bryllupsmåltid.
126 Og å tenke på at vi står, i et nu, i et øyeblikk, når verden ikke vil vite
hva som foregår, men plutselig vil du se dine kjære som har gått bort,
komme til syne for deg, som har kommet for å forenes med deg igjen.
Og: Vi vil bli forvandlet i et nu, på et øyeblikk; og bli rykket opp
sammen, for å møte vår Herre i luften.
134 Det er riktig. La oss gjøre oss klare for dette midnatts-ropet. Det
kommer i en stund da dere ikke tenker. Det vil bli et rop, ikke i den vantro
verden; det vil være en hemmelighet.
63-0825M Hvordan Kan Jeg Seire 21. Før eller siden må vi gi slipp på
hverandre.
22 Men, det vil ikke være til hinder for Bortrykkelsen, ser dere.
Skjønner? Nei. De kommer først, da. De er privilegerte som er sovnet
inn. De kommer først. Skjønner? Skjønner? Vi som er i live og blir igjen
til Herrens Komme, vil ikke hindre eller komme i veien for de som er
sovnet inn. Guds trompet skal lyde; de døde i Kristus skal oppstå
først. Deretter, når våre øyne får se våre kjære, da vil vi bli forvandlet i
ett nu, på et øyeblikk, og sammen med dem skal vi bli rykket opp.

64-0719E Å Gå Utenfor Leiren 22. Og, dere vet: "Vi blir rykket opp
sammen, for å møte vår Herre i luften. Tenk på det! Folk som er
forsvunnet, de kan ikke se deg noe mer, men du kommer sammen med
resten av gruppen. “De som lever og blir tilbake til Herrens Komme,
skal ikke forhindre,” eller hindre, er ordet, “de som er sovnet inn,” ikke
døde. Nei, kristne dør ikke. De tar bare en liten hvil, ser dere. Det er alt.
Åh, du store! Og Guds trompet skal lyde; og de døde i Kristus skal
først oppstå, vise seg for mange. Og med ett, du står der og kikker og,
vel, der er en broder… og dere vet det ikke er lenge til. I løpet av en
liten stund: “ bli forvandlet i et nu, på et øyeblikk; og bli rykket opp
sammen, vi vil være savnet på jorden, for å møte Herren i luften.
64-0823M Spørsmål Og Svar 58. Nå, det første som skjer når vi blir
oppreist … De som lever, vil fortsatt måtte vente litt … Oppstandelsen
vil starte først, oppstandelsen av de som er sovnet inn. Det vil være en
tid for oppvekking, og de som sover i støvet nå, ... vil først bli vekket, og
de vil… disse dødelige legemene vil bli ikledd udødelighet i Herrens
nåde, i bortrykkelsen. Og så skal vi alle komme sammen. Og når de
begynner å komme sammen, da skal også vi som lever og er igjen, bli
forandret. Disse dødelige legemene vil ikke se døden, men plutselig vil det
komme som et sveip som går over oss, og du er blitt forandret. Du er
vendt tilbake slik som Abraham ble, fra en gammel mann til en ung
mann, fra en gammel kvinne til en ung kvinne. Det er en plutselig
forandring? Og etter hvert vil du reise som i en tanke, og du kan se dem
som allerede er oppstått. Åh, for en tid! Så samles vi sammen med
dem, og blir tatt opp med dem for å møte Herren i luften.
61 Ja, hele Menigheten vil alle være samlet sammen, men etter, etter at
oppstandelsen og bortrykkelsen har startet
64-0823E Spørsmål Og Svar 77. Tiden for bortrykkelsen vil være
denne oppvekkingen av de døde, og en samling sammen med de
levende, for at Bortrykkelsen skal finne sted.
120 Og Jesus kan ikke komme før Menigheten, et Legeme bestående av
troende, og den forkynnertjenesten som han en gang satte inn, det må
være det samme nå som det var da ... Og da, det bringer ... “De blir ikke
gjort fullkomne uten oss,” sa Paulus, Hebreerne 11. "Uten oss kan de
ikke bli gjort fullkommen." De må ha denne tjenesten for å oppreise
lutheranerne, Wesleyanerne og alle dem ned gjennom tidene.

64-0823M Spørsmål Og Svar 261. Og da skal Han sende Sine engler, og
samle sammen Sine utvalgte fra de fire vindene, og de ytterste deler av
jorden. og til de ytterste deler av himmelen.
262 Det taler om oppstandelsen, forvandlingen, det å bli tatt opp. Han
vil sende ut sine engler for å samle sammen. Tenkte du noen gang på
hva englene er? Huh? Budbærere. Han vil samle dem sammen, samle
dem sammen (skjønner?), bringe dem, binde dem sammen, fra de
ytterste deler av jorden til de ytterste deler av himmelen, Ordet, som var
blitt manifestert på jorden. Skjønner? Skjønner? Ordet var blitt talt; her
er Det manifestert.
65-0410 Påskeseglet 57. Løftet for disse siste tider, hva som ville skje,
hvis du blir en del av det Ordet, da er du gjenløst med Ham, fordi den
samme Ånd som bodde i Kristus, bor i deg, og levendegjør ditt liv til
denne tidsalderen. Og Den vil også, i endetiden, gi liv til deres dødelige
legemer, gjenoppreise dem, bringe dem opp igjen. Det tar tungsinnet
bort når vi ser på det, inn i det. Og det er Sannheten. Ser dere?
58. I Romerbrevet, her har Paulus bevist det for oss. Ser dere? “Hvis den
Ånden som oppreiste Jesus fra de døde, bor i dere, da vil den også
levendegjøre deres dødelige legemer.” Dette er den samme Ånd som
reiste Ham opp, og som også levendegjorde den sanne troende til
Evig Liv. Den Ånden som reiste opp Jesus fra de døde, tar bolig inne i
den troende, og levendegjør den troende til Evig Liv.
65-0418M Solens Oppgang 346 Og nå, ser dere, nå er du allerede
oppvekket fra de døde. Da Gud oppreiste Ham, oppreiste Han deg. Sønnen
er akkurat nå på deg. Og nå vokser du inn i et blomstrende Liv slik Han var,
for å gjenoppstå fullstendig på den siste dag. Dine potensialer har du
nå. Hvorfor vet du det? Sjelen din forandret seg, gjorde den ikke? Ditt
legeme kom inn til lydighet mot Det, gjorde det ikke? Til lydighet mot
(hva, en kirke?) Ordet, som er Livet, da er du nå oppstått fra de døde.
65-0418M Solens Oppgang 190. Du har potensielt pantet, ventingen.
191 Nå, når du får Dynamikken, da er du blitt levendegjort fra dødelig
til udødelighet. Det gjør at hele legemet blir underlagt Ordet. Det vil få
deg til å handle annerledes, se annerledes ut, leve annerledes. Det vil
bare gjøre deg annerledes.
64-0823M Spørsmål Og Svar 264. Og hvis du kaller meg en profet, jeg
sier ikke at jeg er det; men hvis du kaller meg det, husk at jeg sier dette til

deg i profetens navn (skjønner?), i profetens navn, at oppstandelsen og
bortrykkelsen vil være generelt over hele verden! Uansett hvor du er på,
når den tiden kommer, da vil du bli tatt opp for å møte Ham! Det er det
hele! Det er ingenting som kan stoppe deg, uansett hvor du er. Og jeg
håper bare at jeg er der, en av dem. Jeg bare stoler på det, og håper til Gud
at jeg vil være en av dem, og at hver og en av dere vil være der også.
64-0823E Spørsmål Og Svar 80 Over hele verden, de vil ikke være samlet
på et sted for å ha ting til felles. Men små grupper av dem vil være spredt
over hele jorden.
81 Jeg tror, kanskje, hvis Herren tillater det, så er dette en liten gruppe av
Det. Kanskje er det en annen liten gruppe i Asia, en nede i Tyskland, en
nede et annet sted. Da jeg så en visjon av Bruden her om kvelden, de var
satt sammen ut fra hele verden. Skjønner? Så Bruden vil ikke bli samlet
sammen fra ett sted, den vil bli samlet sammen fra hele verden.
62-0518 Lette På Trykket 112. Ser dere ikke at vi er ved enden? Det er alt
sammen over. Det neste vil være et sveip, som vil få den lille gruppen
sammen. Innen omtrent en måned vil hun være borte, så snart som
hun er samlet sammen. Vel, vi er ved enden. Det er ikke noe håp igjen
noen steder. Løp til Kristus, folk!
60-0417S Jeg Vet 63. Og hvis Job, ved en visjon, kunne stå så fast på et
løfte, hvor mye mer burde ikke vi gjøre det. Etter at Kristus har oppstått fra
de døde og blitt Førstegrøden av de som sovnet inn, da sendte Han Den
Hellige Ånd tilbake som et løftes-segl, over oss, for at vi også skal leve.
“Fordi Jeg lever, skal dere leve også!” Vi ser Hans mektige Nærvær
iblant oss, som arbeider, gjør de samme tegn og under som Han gjorde
på jorden, gir oss håp. Og vi kommer til oppstandelsen, og blir vi da
værende på askehaugene våre? Nei, la oss stå opp fra askehaugen i
dag, med en ny visjon, med en ny Kraft, med en ny besluttsomhet, at
vi ser Gud i Hans Kraft. Vi ser oppstandelsen i de tingene som
kommer.
57-0420 Begravelsen 52. Vårt eget liv er bare et eksempel. Det er bare
en skygge, og ikke den virkelige tingen. Det er den negative siden. Det
krever en død for å utvikle bildet, for å sette oss tilbake i det teofaniet
som vi kommer fra. Da, i oppstandelsen kommer vi i Hans likhet, et
legeme som er oppstått. For en herlig; og ikke bare en herlig, men det er
den ekte, høytidelige sannheten av Guds Evige Ord, at vi skal bli lik Ham.

65-0418M Solens Oppgang 107. Der var det første Kornbåndet som
kom opp fra alle profetene, som var Guds Sønn, alle profetenes Konge.
108 Det har vært kirker, kirker, bruder, bruder, kirker, bruder, bruder.
109 Men det er nødt til å komme Én! Halleluja! Det må komme en virkelig
Brud! Det må komme Én som ikke bare har Mekanikken, men også
Dynamikken i Det, Én som får den Menigheten til å leve, til å bevege
seg i Hans Oppstandelseskraft. Inntil vi kommer til den posisjonen, til
vi finner den posisjonen, hva godt gjør det å polere hjulnavene? Hva
godt gjør det å gi henne en ansiktsløftning eller en polering, når det ikke er
noen Dynamikk i det? Uansett hvor mye Mekanikken viser seg å være
riktig, så er det nødt til å være en Dynamikk der for å få Det til å
fungere.
110 Det var det Han beviste! Halleluja! Det var hva Påsken beviste. Han
var ikke bare Ordet, men Han var Gud Selv, Dynamikken i Ordet. Det
fikk Jesu Kristi legeme (kald, stiv og død i graven) til å riste til Liv og
oppstå igjen og rulle bort steinen.
65-0425 Guds Tilveiebrakte Sted For Tilbedelse 137. Legg nå merke til
at når denne store fremadgående kraften fra Gud kommer inn i en
Guds sønn, da vil den levendegjøre ham, og Livets Ånd kommer inn i
ham. Så hva gjør Den? Den setter dem i himmelske steder, rett nå. Ikke
at de "vil være der." Vi er der nå. Vi har allerede nå gjenoppstått.
Dynamikken og mekanikken har begynt å arbeide, levendegjøre oss.
Og vi er blitt levendegjort inn i Guds nærvær, der hvor Hans Ånd er.
Og vi sitter nå sammen i himmelske steder, i Kristus Jesus; i Kristus
Jesus. Vi sitter der, det store setet til ... som allerede er satt i brann, vi er
blitt reist opp fra de døde. Vi er en del av det. Hvis du er en del av bruden,
da er du det fordi bruden er en del av brudgommen, og du vet det. Så
vi finner ut at det er den samme tingen, og hun vil gjøre nøyaktig det som
var forutsagt for henne å gjøre på denne dagen. Hun vil ikke være en i
Laodikea, vil ikke på noen måte være en lunken. Men hun vil være i brann
for Gud, hun vil gå videre i Guds Ånd.
65-0418M Solens Oppgang 224. Legg merke til at da ble de så
levendegjort i den levendegjørende Kraften! Nå, jeg… Lytt nøye nå. Jeg
prøver å vise dere noe.
225 Den levendegjørende Kraften var ikke bare i deres sjel, men Den
var over hele dem. Det … Ikke bare Dynamikken kom inn for å
levendegjøre, men Den levendegjorde mekanikken. Ser dere hva jeg

mener? De ble så levendegjort at deres tunger begynte å tale på et annet
språk. De ble så levendegjort av Kristi oppstandelseskraft, at de la sine
hender … De var så levendegjort med levendegjørende Kraft, at når de la
hendene sine på de syke, så ble de friske. “Den levendegjorde deres
dødelige legeme.” De ble helbredet ved å legge hånden på dem.
65-0418M Solens Oppgang 65-0418M 154. Hvorfor? Du er den Sæden
som S-ø-n-n-e-n-s oppstandelse har demret over, og det svingende
Kornbåndet er på jorden for å få deg til å innse at du er en ørn og ikke en
denominell kylling. Ser dere det?
155 “Hvis Ånden som oppreiste Ham fra de døde”, Ordet, Dynamikken i
Ordet, “bor i deg, vil Den også levendegjøre ditt dødelige legeme.” Nå,
hvordan er vi kjød av Hans kjød og ben av Hans ben? Fordi, (raskt nå)
mens vi ennå var dødelige syndere, dødelige, klare til å dø, disse
legemene, da levendegjorde Den det legemet. Hva er levendegjøre?
“Bringer til Liv.” Ånden som en gang likte å drikke, løpe rundt, begå
utroskap og alt dette, den blir levendegjort; ja, tingen døde og du er
oppstått. Den levendegjør ditt dødelige legeme.
156 Derfor er deres legemer Dynamikkens tempel, fordi (hvorfor?) dere
er en del av Mekanikken fra begynnelsen. Åh! Der er din oppstandelse.
Der er Menigheten i oppstandelsen med Ham. Disse legemene er
levendegjort her og nå. Ser dere, du har hørt; du tror. Det forandret deg
fra en denominasjon til Ordet. Skjønner?
65-0418M Solens Oppgang 65-0418M 111. Inntil menigheten eller folket…
112 Alle disse påskekaninene og seremoniene og store kirker og stas, vil
mislykkes og forgå.
113 Inntil Menigheten blir både Dynamikk og Mekanikk; og Guds Ånd
som beveget Ham til å gjøre de tingene som Han gjorde! Hvis Han
treffer på seksten sylindere, så vil også Bruden. Amen! For Han sa i
Johannes 14,12: “Den som tror på Meg, han skal også gjøre de
gjerninger Jeg gjør. Jeg vil gi ham en oppladning av Min Dynamikk i hans
Mekanikk, slik at verden ikke vil være i stand til å motstå det; og Jeg vil
oppreise ham igjen på den siste dagen.” Det er Påskebudskapet,
Dynamikken og Mekanikken i sammen! Mekanikken uten Dynamikken
er ikke noe tess; heller ikke Dynamikken uten Mekanikken.
114 Du kan skrike og rope, og hoppe opp og ned alt du vil, og fornekte
dette Ordet, det vil ikke gjøre noe godt. Du bare sveiver startsveiven rundt
motorstemplene til … Har gnisten der for å tenne, men ingen bensin til å
tenne den med.

115 Det vil bare fungere når de kommer sammen. Amen! Altså, en vil
sitte stille og den andre vil gå opp. Det er det eneste som skjer. Likevel kan
de begge to se like ut, begge hevder å være menigheter, begge hevder å
være Brud. Men Én har Mekanikk og Dynamikk, Det får det til å skje, det
Han sa er Sannheten.
116 Det vil bare ikke bevege seg, uansett hvor god Mekanikken er, før
Dynamikken kommer. Når Dynamikken kommer, er Tenningen laget for å få
forbindelse med oktanene i bensinen. Og når Det eksploderer, forårsaker
det en forbrenning, og den forbrenningen setter i gang enhver bevegelse,
enhver handling, for Han er den samme i går, i dag og for evig. Det er
oppstandelsen; det er Guds virkelige kraft: Mekanikken sammen med
Dynamikken
65-0418M Solens Oppgang 103. Uansett hvor mye teologer hevder, hvor
bra du har satt din kirke i orden, hvor mye utdanning du har, hvor mye det
er slik som Bibelen; ikke før det svingende Kornbåndet, ikke før Den
Hellige Ånd kommer over den personen for å levendegjøre det Ordet!
Bensinen representerer Ordet. Det er Sannheten; men uten Ånden vil Det
ikke bevege seg.
104 Vi har lagt for mye vekt på Mekanikken og ingenting på
Dynamikken. Det er nødvendig med Guds dynamiske Kraft, Jesu Kristi
Oppstandelseskraft over Menigheten, for å manifestere og
tilveiebringe at Dette er bensin. Det kan være i en bensinkanne; det kunne
fremdeles være vann, ser dere. Men det eneste beviset på det, er å legge
dette Livet på det, og Det vil bevise om det er bensin eller ikke.
63-1201M Et Absolutt 123. Han er dynamikken til mekanikken.
Menighetens mekanikk, hva er det? Apostler, profeter, lærere og så videre.
Og Han er dynamikken som får det til å fungere. Og det virker ved en
bestemt dynamikk som kalles … Han, Han er Ilden som antenner bensinen.
Han er Ilden som er i forbrenningskammeret. Så når bensinen, Ordet,
helles i forbrenningskammeret, da er det Han som er den Ene som setter
henne i brann. Han er den Ene som stadfester det. Han er
oppstandelseskraften. Han er Gud. Han, Han er Ilden, det er hva Han er.
63-1214 Hvorfor lille Betlehem 5. Endog naturen, overalt, taler om Ham.
Og naturen er et stort vitnesbyrd på en annen måte, det vil si at vi ikke kan
ha dette oppstandelseslivet med mindre det tjener Guds hensikt. Hvis
et frø blir plantet, og det frøet er spiredyktig, da bringer det frem en ny
blomst. Men hvis det ikke er spiredyktig, da vil det ikke bringer frem en

ny blomst, hvis det ikke tjener Guds hensikt. Likevel, den reiser seg ikke
opp bare fordi den er en blomst, men fordi den tjener Guds hensikt. Det er
grunnen til at solen reiser seg opp, fordi den tjener Guds hensikt. Og
vi blir reist opp når vi tjener Guds hensikt.
60-0417S Jeg Vet 56. Åh, velsignet være Herrens Navn. Jeg er så glad for
at jeg er en del av Påsken, at jeg er en del av den oppstandelsen! Og vi
er en del av den, denne morgenen, fordi i oss bor dette
Oppstandelseslivet, og dette, som er en del av det, brakte fram Påsken.
“Jeg vet min Gjenløser…” Hva vet du? Jeg gjetter ikke på det; vi har for
mye gjetting i dag. “Jeg vet min Gjenløser lever!” Ja visst.
57 Nå, hva var Han? Hvis Han levde, da var Han en Gjenløser for Job.
“Min”, personlige, min, “min Gjenløser lever!”
58 Og hva mer vet du, Job? Hva så du i den visjonen? “Og i den siste tid,
skal Han stå på jorden. Og selv om hudormene ødelegger legemet mitt,
skal jeg likevel ut fra mitt kjød skue Gud, som jeg skal se for meg selv. Jeg
vet min Gjenløser lever, og Han skal stå på jorden på den siste dag. Selv
om mine nyrer blir fortært i meg, selv om hudormene ødelegger legemet
mitt, skal jeg likevel ut fra mitt kjød skue Gud.” Gjennom dette kom denne
fantastiske visjonen.
53-0405S Gå Og Fortell Mine Disipler 155. Og når det Livet som er i
Jesus Kristus, kommer til graven der våre kjære sover, da vil det skje
en oppstandelse. Liv og død kan ikke bo sammen, ikke noe mer enn
mørke og dagslys kan. Bare så snart som mørket ...
156 Når dagslyset kommer, da presser det mørket vekk. Dagslyset må
skinne. Uansett hva som skjer, når denne verden beveger seg rundt der,
foran den solen, da er det nødt til å komme dagslys. Det må det.
157 Og like sikkert som Evigheten, når den drar seg opp til den tiden for
Guds Sønns komme, da vil det være en oppstandelse over denne
verden. Og alle de som er sovnet inn i Gud, vil Kristus ta med seg i sin
oppstandelse. Det må det være. Det er ingen vei ut av det. Du må ha det.
Og hvordan kan du ha det uten at det er her inne?
La oss be...

