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I forrige uke gikk vi igjennom avsnitt 157 i 64-0614M Avdekkingen av Gud.
Her sa broder Branham:
De dør åndelig nå. Dette er et åndelig forheng. Skjønner? Det andre var et
naturlig forheng. Dette er et åndelig forheng. Skjønner? De fortsetter å gå
videre rett inn bak der, du kan si det til dem. "Åh, jeg vet! Jeg vet det, jeg
…" Sa: "Kom igjen, det er helt i orden, det bare taler …" Husker dere at den
siste plagen i Egypt var død, før utgangen? Den siste plagen på jorden
er åndelig død, før utgangen. Deretter vil de bli kremert og gjort til støv,
og de rettferdige vil gå ut på deres aske. Men den siste tingen er åndelig
død, det å forkaste Ordet.
Og vi tok det med til 5. Mosebok 28. Hvis de ikke ville høre på Herren
deres Guds Røst; da ville det komme en forbannelse, og den ville lede til
en død for alle. Og vi så på hva det vil si å ikke høre på Guds røst, som er
Hans Ord. Vi ser i 5.Mosebok 28:1 at det hebraiske ordet for å høre, er
shawmah. Og det betyr bokstavelig talt "Å høre på en intelligent og
grundig måte, å forstå og å adlyde. Å ikke høre, betyr derfor å høre uten
å bruke din intelligens, uten en forståelse. Og derfor er det ingen lydighet til
det som røsten i Ordet forteller oss.
Og vi ser at konsekvensen av å ikke høre intelligent, ikke høre for å forstå
og adlyde, det fører til død. Og som broder Branham sa, at død var den
siste plagen som rammet Egypt, og det er den siste plagen som vil ramme
jorden, før den store utslettelsen finner sted.
Denne formiddagen fortsetter vi videre til et avsnitt hvor broder Branham
sier: 64-0614M Avdekking av Gud 312 Og det skal skje i de siste dager”,
sier Gud. Ser dere, her har vi det, Lyset over Ordet. Slik som sollyset
forandrer sæden fra herlighet til herlighet, slik blir vi også mer lik Ham
når vi lever i Hans Nærvær; lik Ham, og vi blir likedannet med Hans
velsignede bilde idet vi vandrer med Ham.
313 Se hva solen gjør. Du planter en sæd, hva skjer? Sæden råtner. På
innsiden av sæden er det et liv. Livet kommer fram og bringer fram en
stilk. Nå, det ser ikke ut som det første. Der er Luther. Det var en stilk. Ja
vel. Stilken gikk videre, og før du visste ordet av det, brakte det fram en

kvast. Ser dere, det var den Wesleyanske vekkelsen; den var ikke som den
andre. Så kom pinsevekkelsen, ser dere, brakte fram dåpen i Den Hellige
Ånd. Ja vel. Hva skjedde? Vi får utvekst på øret. Det begynner å se feil ut.
Denne tingen, den tingen, det ser ikke ut som Ordet. Det er ikke som resten
av Det. Det ser ikke ut som det originale Hvetekornet som gikk ned.
314 Men Gud er fremdeles der for å danne det til å bli likt det originale.
Nå, i dette avsnittet, bruker broder Branham uttrykket Se, her har vi det.
Lyset over Ordet , ... Og umiddelbart så sier han: Slik som om sollyset
forandrer sæden fra herlighet til herlighet, slik blir vi også mer lik Ham
når vi lever i Hans Nærvær; lik Ham, og blir likedannet med Hans
velsignede bilde idet vi vandrer med Ham. Se hva solen gjør
Så broder Branham gir oss en ledetråd når han identifiserer hva sønnen
gjør med enhver sæd som er blitt plantet. Og hvis vi bare ser på det
naturlige, da kan vi også se den samme anvendelsen i det åndelige. Det
kreves lys for å manifestere ethvert liv.
Apostelen Paulus sa: Amplified Bibelen, Efeserne 5:13 Men alle ting blir
synlige når de blir utsatt for lyset fra Guds forskrifter, for det er lys som
gjør alle ting synlig . ”
KJ Norsk 13 Men alt som blir refset, blir åpenbart av lyset, alt det som er
åpenbart, er lys.
NIV oversettelsen: 13 Men alt som blir eksponert av lyset, blir synlig, og
alt som er opplyst, blir et lys.
KJ Norsk 13 Men alt som blir refset, blir åpenbart av lyset, alt det som er
åpenbart, er lys.
Passion oversettelsen er litt mer unik ved ved at i stedet for bare å bruke
ordet lys, bruker den ordet åpenbaringslys, slik vi leser: 13 Uansett hva
åpenbaringslyset avslører, så vil det også korrigere. Og alt som
åpenbarer sannhet, er lys for sjelen.
KJ Norsk 13 Men alt som blir refset, blir åpenbart av lyset, alt det som er
åpenbart, er lys.
Glem aldri at definisjonen av åpenbaring, er: Manifestasjon av
Guddommelig Sannhet. Og dere kan ha Guddommelig Sannhet. Og
faktisk: Hele den skrevne Bibelen er Guddommelig Sannhet. Men Lys over
den Guddommelige Sannheten, det er når den Guddommelige Sannheten

blir manifestert. Og frem til den er blitt manifestert, har Gud ennå ikke tolket
den delen av Sitt Ord. Fordi vi vet at Gud tolker Sitt Ord ved å få det til å
skje.
Apostelen Peter fortalte oss at denne Bibelen, Guds Ord, ikke er gitt til noen
privat tolkning.
2. Peter 1:19 Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i
å holde fast på, som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen
gryr, og morgenstjernen går opp i deres hjerter,
20 da dere først og fremst vet dette at ikke noen profeti i Skriften er gitt til
egen fortolkning.
21 For aldri er noen profeti kommet fram ved et menneskes vilje, men Guds
hellige mennesker talte drevet av Den Hellige Ånd.
Legg merke til at han først sier at vi har et enda fastere ord i det profetiske
Ordet. Så hva er dette Ordet som er fastere. Det vil være når den profetien
skjer, da er den blitt en visshet. Og tolkningen av profetien er når den skjer,
og du kan da se at dette som er skrevet, er det samme som dette som
skjedde. Nå, dette gjør det så klart som det kan bli, og broder Branham sa:
64-1212 Tid For Innhøstning 160. Jesus sa: Når Han, Sannhetens Ånd er
kommet, ser dere, Han skal veilede dere til hele sannheten, Ordet. Og Han
skal vise dere ting som skal komme.” Der er den virkelige Åndsfylte
Menigheten nå, står sammen med Ordet, reflekterer Ordet, Gud på
jorden. Skjønner? Han trenger ingen teolog fordi Hans Ord er ikke gitt til
egen tolkning. Han tolker Sitt Eget Ord, ved å stadfeste Det og bevise
Det, Det er Sannheten.
64-0314 Investeringer 74 Det er det som utgjør Evangeliet i dag. Det er
det usedvanlige, fordi Gud er usedvanlig. Hans Ord blir tolket usedvanlig til
hvordan vi noen ganger har tolket Det.
75 Men som jeg tidligere har sagt, Gud trenger ingen til å tolke Sitt Ord.
Han gjør sin egen tolkning ved å få det til å skje, de tingene som Han
sa Han ville gjøre. Han tolker Sitt Eget Ord. Han trenger ikke vår
tolkning. Det betyr: Vår tolkning er våre egne menneskeskapte tanker
som vi legger sammen med det.
76 Da Gud sa: "Bli lys", og det ble lys. Det trenger ingen tolkning.
77 Gud sa: "En jomfru skal bli fruktsommelig." Og det ble hun. Det trenger
ingen tolkning.

78 Jesus sa: "Menneskesønnen drar opp til Jerusalem og blir overgitt i
syndige menneskers hender. De vil korsfeste Ham, og på den tredje dagen
vil han oppstå igjen." Det trenger ingen tolkning.
79 Han sa: "En liten stund og verden skal ikke se Meg mer. Men dere skal
se meg, for jeg vil være med dere, endog inni dere, til enden, til
fullendelsen.” Han er her. Det trenger ingen tolkning. Det er Hans løfte.
80 “De gjerninger jeg gjør, skal dere også gjøre. Den som tror på meg, de
gjerningene som jeg gjør, skal han også gjøre.” Det er funnet i Johannes
14:12. Og vi vet at det er sant, så det trenger ikke noen tolkning.
"Åh, vel nå, ser dere? Ordet han, er entall, vet dere. Åh, og vel, derfor kan
det bare tale om én mann."
Men Gud tolker Sitt Ord ved få det til å skje, det trenger ingen tolkning.
Og en Guds profet, som Gud stadfestet med tolkningen av dette ordet, sa
noe annet. Han sa i 59-0628E Spørsmål Og Svar 172 88b. La oss ta
Johannes, bare et øyeblikk. Johannes det 14. kapitlet. Og jeg vil at dere
skal se på dette nå, hvis dere raskt kan fange det opp. Johannes 14:12,
tror jeg det er. Vi vil raskt få det frem, og se hva Jesus sa om dette. Ja vel,
Sannelig, sannelig, sier jeg dere: Den, "hvem som helst det måtte være,
Den som tror på meg, de gjerningene som jeg gjør, skal han også gjøre. En
hvilken som helst mann. Mannen, ham selv, kan aldri være Kristus, men
Kristi gjerninger vil følge enhver troende. Skjønner? Gud vil gjøre
Kristi gjerninger i enhver mann. Den som tror på meg, de gjerningene
som jeg gjør, skal Han også gjøre." Ikke: "Jeg skal gjøre," "Han skal gjøre,
Han skal," ikke, "jeg." "Men den som tror på Meg, og har bekjent sin tro i
Meg, og har dødd ut til sitt selv, og Min Ånd bor inni ham, og han blir
en del av Meg." Nå, det gjør ham ikke til Kristus. Det gjør ham til en del
av Kristus sammen med resten av Menigheten. Ja vel. Han er ikke Kristus,
for det ville være antikrist, skjønner dere. Da ville han ta det bort fra Kristus.
Men han kan gjøre Kristi gjerninger, enhver troende. Ja vel.
Så den rette tolkningen av det som han forteller oss, det er fem forskjellige
måter å uttrykke hva ordet, han betyr.
1. Han, William Branham definerer det som hvem som helst. '
2. Han, William Branham definerer det som enhver mann.'
3. Han, William Branham definerer det som alle troende '
4. Han, William Branham definerer det som i enhver mann '
5. Han, William Branham definerer det som enhver troende '

Så Gud trenger ikke noen til å tolke Sitt Ord. Og det er derfor han sender en
profet for å vise oss at den riktige tolkningen, det er når det blir oppfylt.
Så, når han sier: Se, her har vi det . Lyset over Ordet . Når solens lys
forandrer sæden fra herlighet til herlighet , da blir vi også mer lik ham
når vi lever i Hans Nærvær , som Ham , og vi blir likedannet til Hans
velsignede skikkelse når vi vandrer sammen med Ham . Følg med på
hva solen gjør.
Legg merke til at han instruerer oss til å ta det som skjer i det åndelige, og
deretter se på det naturlige prinsippet, for å se hvordan det fungerer, og
deretter bruke det samme prinsippet på det åndelige. Og så sier han: "Når
solens lys forandrer sæden, da blir vårt liv forandret i Hans nærvær, fra
herlighet til herlighet, fra skikkelse til skikkelse, frem til vi er blitt
likedannet med Hans skikkelse, ettersom vi vandrer sammen med
Ham . ”
Så hva refererer han til her?
1. Johannes 1:7 Men hvis vi vandrer i Lyset,
Og også 2. Korinterbrev 3:18, som han tok som sin tekst til denne talen.
18 Men alle vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet (doxa) som i
et speil, (et speil uten tradisjoner og trosbekjennelser, og vi) blir forvandlet
til det samme bilde fra herlighet til herlighet, slik som av Herrens Ånd.
Husk nå at hele dette kapittelet handler om Moses, som hadde vært i
Herrens Nærvær så lenge, at når han kom ned til folket, da glødet hans
ansikt med Guds herlighet. Så han refererer her til at vårt opphold i Guds
nærvær, vil også få lyset fra Hans nærvær til å reflektere over oss, og gjøre
Guds gener, Hans sæd i oss, spiredyktig. Og slik blir vi levendegjort. Vi blir
forvandlet ved fornyelsen av våre sinn, som er Romerne 12:2. Og dermed
blir vi likedannet med skikkelsen til den førstefødte Sønnen, som er
Romerne 8:29.
Broder Branham sa i talen 63-0116 Kveldstidens Budbærer 155. Jesus
prøvde å fortelle dem at deres bortforklaringer, det var det som drepte
profetene, og som drepte de rettferdige som kom. De aksepterte deres

trosbekjennelser som mennesker hadde gitt dem, istedenfor å ta Guds
Ord. Og ved å gjøre det, hadde de gjort Guds Ord virkningsløst.
43 Nå, du må enten si, i dette, at Dette er Guds vilje og Guds ønske, eller
noe annet du kan sette fram, som er bedre enn det som Dette er. Nå, du
må ta det ene eller det andre. Du kan ikke tjene Gud og mammon. Og du
må si: “Dette er Sannheten,” eller: “Det er en del av Sannheten,” eller: “Det
er ikke hele Sannheten,” eller: “Det er ikke satt sammen riktig,” eller: “Det er
ikke tolket rett.” Og Bibelen sier: “Guds Ord er ikke gitt til egen
tolkning.” Det er ikke meningen at noen andre skal legge en tolkning til
Det, Det er skrevet nøyaktig slik Gud ønsker at Det skal bli tolket.
Nøyaktig hva Det sier, Det er slik det skal være. Bare ta Det slik Det står,
slik Det er skrevet ned Her.
44 Nå, de tar imot deres trosbekjennelser. De gjør Guds løfter
virkningsløse for dem. De unngår Det. De går utenom Det.
Ja vel, så med det i tankene, la oss se hva mer broder Branham har å si om
dette Lys på Ordet, eller Lys over Ordet, for å få en bedre forståelse av
hva han mener med dette. Derfor, for å gripe hva han mener med dette
uttrykket, da finner vi en annen tale der han bruker den samme
fremstillingen.
Så, dette begrepet: Lys over Ordet, denne frasen bruker han også her..
64-0126 Hva skal vi gjøre med Jesus 111, I begynnelsen var Ordet, og
Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Og Ordet ble kjød og bodde iblant
oss. Den samme i går, i dag og for evig! Han var den samme Gud som
var i David. Han var den samme som var i Moses. Han var den samme
Ene som var i alle apostlene. Og Han er den samme Ene som var i
Jesus Kristus, for å manifestere Seg Selv der i dette lovede Ordet. Og
Han er den samme Gud i dag, det samme Ordet. Han kaster lys over
Ordet for tiden. Må Gud være barmhjertig mot oss! Ja, visst. Vi tror at Gud
tolker Seg Selv, at ethvert Ord skal bli stadfestet! Ja, Han er Sin Egen
tolk.
Så vi kan igjen se at han konsekvent bruker dette uttrykket eller lignende
formuleringer, av Lys over Ordet, til å bety at når Gud bekrefter det og får
det til å skje, det er da at Gud i virkeligheten tolker Sitt skrevne Ord, ved å
få det til å skje. Og den manifestasjonen av Hans Ord, er Lys opp på
Ordet, eller Lys over Hans Ord, eller Lys på Hans Ord.

Og alle tre kan bli sett i det naturlige når solen over, oppe på eller på
sæden, og bringer sæden til en manifestasjon av livet som er i det.
Broder Branham sa også i sin tale: 63-1229M En Mann Som Kan Slå På
Lyset 74. Så liv er bare der ved at Guds Ord blir manifestert. Liv
kommer bare gjennom Guds Ord som blir manifestert. Så lenge som
det bare er i Boken, som dette, da kan det fremdeles bli stilt spørsmålstegn
ved det. Men når det blir manifestert, da ser dere frukten av det som
Det talte om, bli manifestert. Da er det Lys på Ordet. Ser dere? Det er
det som bringer ... Ordet sa det, og når det skjer, da er det Liv i Lys, Lys
som bringer Liv. Lys bringer Liv. Planter du hveten her ute, den vil ...
Legger du den i en kjeller, tildekker den fullstendig, og da vil den aldri
bringe frem noen ting, fordi den kan ikke; det er ikke noe lys der. Men så
snart lys treffer den, da vil den bringe frem liv hvis det er et spiret frø.
Det er på den samme måten i Ordet. Se, Ordet er Gud. Og når Lyset
treffer det, da vil det Ordet bli brakt til liv igjen. Hver tidsalder har alltid
vært slik.
Og så sier han: 150 Husk, vi kan ikke leve ved gårsdagens lys.
Gårsdagens lys er borte. Det er ikke mer. Det, gårsdagens lys er bare et
minne. Gårsdagens sollys er bare et minne, eller det er historie. Vi kan
ikke lenger leve i gårsdagens lys.
Og det det det samme med Lyset på Ordet for Noahs tid eller Moses-sin
tid eller endog med Jesus sin tid. Det lyset er borte, det er en historie. Og
det er ikke en manifestasjon av denne tiden, av et løfte i dette Ordet for
denne dagen. Det er derfor det ikke er tilstrekkelig å hevde en åpenbaring
fra en fortid. Rettferdiggjørelse er ikke nok, helliggjørelse er ikke nok, og
heller ikke en dåp i Den Hellige Ånd er nok. For i dag har Han som døper,
kommet tilbake igjen. Ikke bare for å døpe oss med Sin Ånd, men for å
bringe oss til å bli likedannet med den førstefødte Sønnen, og deretter bli
manifestert som sønner.
Det er derfor broder Branham fortsetter med å si: 64-0614M Avdekking av
Gud 314 Legg merke til det, hva gjør det? Det vender til slutt tilbake til
den originale Sæden igjen. Da Han kom i form av Martin Luther; da Han
kom i form av John Wesley; da Han kom i form av Pinsen; Han skal
åpenbare Seg Selv igjen lik den samme Sæden som gikk ned,
Menneskesønnen. Han åpenbarte Seg Selv som Guds Sønn, gjennom

tidsalderen for stilken, og så videre. Men i denne siste tidsalderen skal
Han åpenbare Seg Selv som Menneskesønnen igjen. Får dere tak i det?
315 Ja vel, slik som i begynnelsen, det ble formet! Og hva produserer
stilken? Den vokser hele tiden. Den lille stilken vokser. Fremdeles er den
ikke lik det originale hvetekornet. Heller ikke Luthers budskap var det; nei.
Så kom de andre budskapene, Finney, Sankey, Knox, Calvin, videre
nedover, ingen av dem. De var fremdeles budskapet, men hva var det? De
fikk ikke den fulle Åpenbaringen av Det, fordi tiden ikke var inne. Du kan
ikke sette akset på kornet før det er tid for det. Skjønner? Og så, til slutt
kommer den originale Sæden tilbake igjen, den som gikk ned i jorden.
316 Ser dere, Gud følger naturen nøyaktig. Ser dere
Og slik ser vi at Gud har kommet tilbake i denne tiden for Sin store
Parousia. Og Hans Lys bringer oss nå til å være i samsvar med det samme
Livet som var i Hans førstefødte Sønn.
Kolosserne 3:4 Når Kristus, som er vårt liv, skal bli åpenbart, da skal
også dere bli åpenbart sammen med Ham i herlighet.
Når Kristus, som er vår zoe, skal phaneroo, da skal også dere phaneroo
sammen med Ham i doxa.
Når Kristus, som er vårt Liv, (Galaterne 2:20) skal bli manifestert i Sin
sanne karakter, da skal også vi bli manifestert oss i vår sanne karakter, i de
samme meninger, verdier og bedømmelser.
Hvorfor? Hvorfor manifesterer vi oss når Han manifesterer seg? Fordi Han
er vårt Liv. Det er hva han nettopp fortalte oss.
Og som jeg sa, det er Galaterne 2:20, Jeg er blitt korsfestet sammen med
Kristus. Men jeg lever. Men det er ikke lenger jeg selv som lever, men det
er snarere Kristus som lever i meg. Og det livet som jeg nå lever i kjødet,
det lever jeg etter den samme åpenbaringen som den førstefødte sønnen
levde etter.
Jeg er en sønn av Gud. Og jeg lever som om jeg er en sønn av Gud.
Når Kristus, som er mitt liv, skal bli manifestert i Sin sanne karakter, da skal
også jeg bli manifestert i min sanne karakter, i de samme meninger, verdier
og bedømmelser som Han hadde. Fordi, det ikke er jeg som lever, men

Kristus som lever i meg. Og ved den samme åpenbaringen som Han levde
i, lever også jeg. Og det er Galaterne 2:20.
Johannes 14:19 Ennå en liten stund og verden skal ikke se Meg lenger,
men dere skal se Meg.
(og ordet se ble oversatt fra det greske ordet theoreo, som betyr: Å
oppfatte gjennom å oppleve) Fordi jeg lever, skal dere også leve. (igjen,
det er Galaterne 2:20, det er ikke jeg som lever, men Kristus som lever,
i meg.)
20 På den dagen skal dere kjenne (det ordet er ginosko, det å vite/kjenne
gjennom erfaring. Den dagen skal dere vite gjennom å ha en erfaring av
det) at Jeg er i Min Far, og dere i Meg, og Jeg i dere.
21 Den som har Mine bud og holder dem (bevarer dem, ikke mister dem),
han er den som elsker Meg. Og den som elsker Meg, skal bli elsket av Min
Far, og Jeg skal elske ham og åpenbare (emphanizo = manifestere) Meg
Selv i ham.
Nå, dette ordet, for ham, brukt i de fleste oversettelser, er feil. Den rette
oversettelsen er: og Jeg vil manifestere Meg Selv i ham. Det er nøyaktig
Kolosserne 3:4 igjen. Når Kristus, som er vårt liv, skal bli åpenbart, da
skal også dere bli åpenbart sammen med Ham i herlighet.
Og hvordan manifesterer Hans Liv seg i oss? Det er hva Johannes 14:12
handler om. Hvis Kristi Ånd er levende i deg, da vil du tenke slik som Han
tenker, du vil tale slik som Han taler, du vil handle slik som Han handler, og
du vil gjøre de gjerningene som Han gjorde.
Nå, tilbake til Johannes 14:22 Judas, ikke Iskariot, sier til Ham: «Herre,
hva er grunnen til at Du vil åpenbare Deg for oss og ikke for verden?»
23 Jesus svarte og sa til ham: Jesus svarte og sa til ham: «Hvis noen elsker
Meg, vil han holde Mitt ord. Og Min Far skal elske ham, og Vi skal komme
til ham, og Vi skal ha Vår bolig i ham.
Nå, Her brukes det greske ordet para, som betyr med, ved eller i. Og
derfor, for å være sikker på at det stemmer overens med hva de andre
Skriftstedene forteller oss, da er det i ham som er rett å bruke. Altså, ikke
ha vår bolig «med ham» eller «hos ham», men ha vår bolig " i ham ". Slik
at Gud, Ordet, og Jesus, det manifesterte Ordet, vil komme inn i ham, og
de skal ha Sin bolig i ham.

Vel, jeg kan ikke gi dette som jeg taler om, til deg, men du kan motta det
som et personlig løfte til deg, og motta det inn i ditt hjerte. Og da er Gud
forpliktet til sitt løfte om å manifestere det i deg. Men hvis du ikke tror det er
noe for deg, da er det ikke det. Ser dere, det er der troen kommer inn. Tro
er åpenbaring. Hvis du virkelig tror at dette er et løfte til deg, da kan du
gjøre krav på det. Og Gud (Ordet) vil manifestere Seg Selv i deg akkurat
slik som Jesus lovet.
Og det er hva Paulus kalte: håpet om herligheten, som vi ser i Kolosserne
1:27 For dem ville Gud gjøre kjent hvilken rikdom av herlighet det er blant
hedningene i denne hemmeligheten, det er Kristus i dere, håpet om
herligheten.
La meg lese dette fra Bibelen kalt The Message. Kolosserne 1:26-29
Denne hemmeligheten har blitt holdt i mørket i lang tid, men nå er den ute i
det fri. Gud ønsket at alle, ikke bare jøder, skulle få en detaljert kunnskap til
denne rike og strålende hemmeligheten, uavhengig av bakgrunn, uten
hensyn til deres religiøse stilling. Hemmeligheten i et nøtteskall er nettopp
dette: Kristus er i dere. Så derfor kan dere se frem til å få del i Guds
herlighet. Det er så enkelt som det. Det er substansen i vårt Budskap. Vi
forkynner Kristus, og advarer folk om ikke å legge noen ting til
Budskapet. Vi underviser i en ånd av en dyp og sunn fornuft, slik at vi kan
bringe hver person til modenhet. Å være moden er å være
grunnleggende. Kristus! Intet mer, intet mindre. Det er det jeg jobber så
hardt med dag etter dag, år etter år, og gjør mitt beste, med den energien
som Gud så sjenerøst gir meg.
Passion Bibelversjon Kolosserne 1:27 Levende inni deg er Kristus, som
oversvømmer deg med forventning om herlighet! Denne Kristi
hemmelighet, bygget inn i oss, blir en himmelsk skattekiste av håp, fylt
med en rikdom av herlighet for Hans folk. Og Gud vil at alle skal ha
kunnskap om det!
64-0125 Slå På Lyset 33. Ingenting kan leve naturlig eller åndelig, uten
Hans Lys, og Hans Ord er Lys og Liv.
34 Men når Han sender Sitt Lys og gjør Det kjent for folket, og Det så
blir forkastet, hva da med det? Det er det vi ønsker å snakke om denne
morgenen: å forkaste dette Lyset, av dem Det er sendt til, forkaster det
akkurat som på den tiden. Se Min tjener, som Jeg har Mitt velbehag i.

Han er et Lys til hedningene. Han er verdens Lys. Han var verdens Lys,
men Han ble forkastet. Det er det som er trist.
35 Og det gjentar seg hver gang Gud manifesterer Sitt Lys, verden
selv forkaster Lyset. Hvorfor? Det er skrevet der i Bibelen. I hver tidsalder,
har Gud tildelt en viss del av Sitt Ord for hver tidsalder, og Han sender
alltid noen til å manifestere det Ordet.
63-1229M Det Er En Mann Her Som Kan Slå På Lyset 95. Det er
ingenting som kan gi deg Liv uten Guds talte Ord. Det er den eneste måten
som Livet kan komme på, gjennom Hans talte Ord. Liv kommer bare
gjennom lys.
Så vi ser at det er manifestasjonen av Ham Selv til oss, (Lyset over Ordet
er manifestasjon av Ordet til oss). Og det bringer åpenbaring til oss om
Ham Selv. For Gud tolker Sitt Eget Ord gjennom å få det til å skje. Men
enda viktigere enn det, er det faktum at vi har dette store løftet om at når
Han skal manifestere seg i Sin Sanne Karakter, da skal vi manifestere
oss i vår sanne karakter.
Derfor tror jeg at hvis Guds Ord virkelig blir presentert på en åpen og
utildekket måte, da kan du ikke gjemme deg, selv om du prøvde. Og når
dette Ordet blir presentert på en slik måte, da vil du manifestere hvem du
er, ditt sanne «jeg». Og du vil gjøre kjent ditt hjertes innerste råd, og du vil
ikke unnslippe det. For like så sikkert som lys viser frem i det naturlige,
hvilket liv som er i sæden, slik vil også lyset fra Hans strålende nærvær,
som kommer frem fra et kar som fullkomment reflekterer det lyset, det vil så
absolutt føre til at alle som sitter under den tjenesten, eller kommer i kontakt
med den tjenesten, enten de er med det eller imot det, de vil bare være
nødt til å måtte vise frem hva de er. Og de som ikke liker det de ser inni seg
selv, de vil ikke bli værende der for å motta mer eksponering av seg selv.
Så vi ser at det er nødvendig med nærværet av Ildstøtten for å bringe Guds
Sæd til Liv. Hvorfor? Fordi den sæden er Guds Ord. Men som broder
Branham sa: Hvis ikke lyset treffer den, da vil den sæden forbli sovende.
Intet liv vil uttrykke seg. Det blir resultatet. Men når lyset treffer den, da kan
ikke den sæden gjøre noe annet enn å bli levende. Hvorfor? Fordi Lys får
den til å manifestere seg.
Se nå. Når ildstøtten kom inn i Moses sitt nærvær, da antente Den ham til
liv. Han ble en helt annen mann. Da lyset fra Guds strålende nærvær

kom inn i apostelen Paulus sitt nærvær, da ble han levende til Ordet.
Og ordsæden ble levende i ham. Hva skjedde da Ildstøtten kom inn i
nærvær av William Branham? Han ble levende til Ordet, og Ordets Liv
ble levende i ham. Frem til det tidspunktet da Ildstøtten kom inn i nærvær
av disse mennene, da ville de alle være mordere. Moses drepte en mann.
Paulus drepte og forfulgte de kristne. Og William Branham, hadde det ikke
vært for den suverene Guds nåde, da ville han ha drept de tre guttene, da
han ble slått av dem som et lite barn. Og legg merke til dette. Frem til
Ildstøtten kom inn i deres nærvær, da var de alle bare menn, født i synd,
formet i misgjerning, og kom til verden og snakket løgner. Men så traff
lyset dem, og den forutbestemte sæden som hadde ligget sovende i
dem, våknet til liv, og ble gjort levende. Apostelen Paulus sa:
Efeserne 2:1 Også dere var døde i overtredelsene og syndene, 5 og
dere ble levendegjort.
Og denne samme apostelen sa i Kolosserne 3: 4 Når Kristus, som er
vårt liv, åpenbares, da skal også dere bli åpenbart sammen med Ham i
herlighet.
63-0714M Hvorfor Rope, Tal 117. Jeg bryr meg ikke om hva du har gjort;
du kan ha vært religiøs hele ditt liv, du kan ha levd i menigheten. Faren din
kan være en forkynner, eller mannen din kan være en forkynner. Men så
lenge du ikke adlyder Guds Ord, viser det at det ikke er noe Liv der.
Når du ser at det blir brakt ut, og Den Hellige Ånds Liv, følg med på Den
når Den treffer andre. Se hva de gjør hvis Den bringer det over dem. Ikke
rart …
118 Hvilken irettesettelse for de fariseerne som kalte Jesus, da Han kunne
oppfatte tankene deres, de kalte Ham: “Beelsebul.”
119 Og den lille prostituerte sa: “Men, denne Karen er Messias. Skriften
sier at Han vil gjøre dette” Ser dere, den forutbestemte sæden lå der. Og
da Lyset traff det, kom det til Liv. Du kan ikke holde det nede. Du kan ikke
skjule Liv.
120 Du kan ta og helle sement på en masse gress og drepe det på
vinteren. Neste vår, hvor hen har du mest gress? Rett rundt kanten på
sementen. fordi det spiredyktige frøet under steinen, når solen begynner å
skinne, kan du ikke holde det tilbake. Det vil sno seg vei rundt der og
komme rett ut på kanten av den, og stikke hodet sitt opp til Guds ære. Ser
du, du kan ikke skjule liv.
Johannes 3:18 Den som tror i Ham, blir ikke dømt. Men den som ikke tror,
er allerede dømt, fordi han ikke har trodd, på Guds enbårne Sønns navn.

19 Og dette er dommen, at lyset er kommet inn i verden og menneskene
elsket mørket framfor lyset, for gjerningene deres var onde.
Elsket mørket framfor lyset. Framfor betyr: «I større grad enn.» Det brukes
til å sammenligne. Og derfor vil de ha mørket framfor lyset. Så de forkaster
lyset til fordel for mørket. Det er derfor de kan ha sin egen religion og
fremdeles forkaste lyset, som er det åpenbarte Ordet.
20 For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for
at ikke gjerningene hans skal bli irettesatt.
De vil ikke komme til lyset, for ikke at deres gjerninger, deres sanne natur,
skal bli avslørt av lyset.
Paulus sa i Efeserne 5:13 Men alt som blir refset, blir åpenbart av lyset, og
alt det som er åpenbart, er lys.
Johannes 3:21 Men den som gjør sannheten, (ikke snakker den, men
lever den. Broder Branham sa ikke: forkynn meg en preken, lev meg en
preken.) den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at gjerningene hans
skal bli åpenbare, at de er gjort i Gud.
Og det betyr at de har sin kilde i Gud. Fordi Johannes forteller oss i 1.
Johannes 2:29 Hvis dere vet at Han (Gud) er rettferdig, så forstår dere
også at hver den som gjør rettferdigheten, er født av Ham.
Og igjen ser vi i 1. Johannes 3: 7 Dere barn! La ingen føre dere vill! Den
som gjør rettferdigheten, er rettferdig, likesom Han er rettferdig.
Ikke den som snakker ordet, er rettferdig, men den som gjør ordet, den
som vandrer i lyset. Ikke den som snakker om lyset. Og snakking er billig,
fordi alle kan si den rette tingen, men det er nødvendig med lyset på
sæden, for å bringe sæden til liv, til en manifestasjon.
Efeserne 2:10 For vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger,
som Gud har gjort ferdige på forhånd, for at vi skulle vandre i dem.
63-1229M En Mann Som Kan Slå På Lyset 74. Så liv er bare der ved at
Guds Ord blir manifestert. Liv kommer bare gjennom Guds Ord som
blir manifestert. Så lenge som det bare er i Boken, som dette, da kan

det fremdeles bli stilt spørsmålstegn ved det. Men når det blir
manifestert, da ser dere frukten av hva Det talte om, manifestert. Da er
det et Lys på Ordet. Ser dere? Det er det som bringer det ... Ordet sa det,
og når det skjer, da er det Liv i Lys, Lys som bringer Liv. Lys bringer
Liv.
75 Planter du hveten her ute, den vil ... Legger du den i en kjeller, tildekker
den fullstendig, og da vil den aldri bringe frem noen ting, fordi den kan ikke;
det er ikke noe lys der. Men så snart lys treffer den, da vil den bringe frem
liv, hvis det er et spiret frø. Det er på den samme måten med Ordet. Se,
Ordet er Gud. Og når Lyset treffer det, da vil det bringe Ordet til liv
igjen. Slik har det vært i alle tidsaldre.
Legg merke til i Efeserne 4. Paulus forteller oss at vi skal vandre i det.
Efeserne 4:1 Jeg, fangen i Herren, formaner dere da til å vandre verdig
det kall som dere ble kalt med (Han sier at du er nødt til å vandre i det,
vandre verdig det. Slik det er, eller på en passende måte.) Det betyr å leve
det, leve det som du forkynner. Leve livet. Det er et liv som vi er kalt til.
Det er ikke et yrke, fra din munn, men en bekjennelse, fra ditt liv. Så
hvordan lever du det?
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.
La oss be.

