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61-1224 Vi Vil Se Jesus 99. Så hvis vi selv da, i vår tjeneste, i våre
tanker og i vårt liv, hvis vi, i vårt liv, blir værende slik som vi er, da kan
vi ikke gjøre noe godt. Vi er også nødt til å dø ved alteret, ellers vil vi
leve alene. Vi vil leve etter en eller annen trosretning. Vi vil leve etter
en eller annen organisasjon. Men hvis vi dør til vårt selv, da vil den
Hellige Ånd bli spredd ut overalt, gjennom våre lepper. Vi er nødt til å
dø. Så mange … I dag er det slik nå, at hvis ... Vi må innse at vi er nødt til
å dø, for å bringe frem et nytt Liv. Så Han sa så mye om dette: "Hvis du
ønsker å se Meg, da må du dø. Dø til ditt selv, og da vil du bringe frem
et nytt Liv."
Du vet at apostelen Paulus sa i Hebreerne 9:27 Og slik som det er bestemt
for menneskene én gang å dø, og deretter dom.
Vi er her for én hensikt, for å bli testet ved Ordet, og deretter er vi alle
bestemt til å dø. Derfor forstår jeg ikke all denne frykten for COVID, og folk
som er så redde for å dø. Kristne skulle være de siste til å ha frykt i sine
hjerter. Og selve grunnen til at Han gir oss sin Ånd, er for at vi ikke skal
frykte.
"Det er bestemt for menneskene én gang å dø, og deretter dom ". Vi er alle
blitt satt i den stillingen, og en dag vil vi krysse over. Så hva er du redd for?
Hvis du var i Hans sinn før verdens grunnleggelse, hvis du dør av COVID,
eller noen annen sykdom, da vil du enten komme opp i den første eller i
den andre oppstandelsen. Og hvis du ikke dør av noen av disse
sykdommene, eller av noen annen form for død, og du heller ikke får smake
en naturlig død, da vil du motta en forvandling av legemet ved den samme
oppstandelsen. Så om du kommer dit via kroppens død, eller om du
kommer dit ved ikke å smake døden i legemet, uansett så vil du være der.
Så hva er du redd for? Som broder Branham sa: "Hvis vi dør til vårt selv,
trenger vi aldri å dø en fysisk død." Og så fortalte apostelen Paulus oss at
alle mennesker frykter døden. Så først sendte Gud sin Sønn for å dø for
oss alle. Han tok vår plass slik at vi kunne ta Hans, som en sønn. Og Gud,
som visste at mennesket frykter døden, Han tok brodden ut av døden da
Hans Sønn døde i vårt sted. Og Han sendte deretter det samme Gud-livet

som var i Hans Sønn, tilbake over alle sønner, slik at vi ikke skulle frykte
døden. Vi skal komme til det om et øyeblikk, men la oss først se hva Paulus
sa om det.
Hebreerne 2:9 Men vi ser Jesus, Han som ble gjort litt ringere enn englene,
fordi Han skulle lide døden, kronet med herlighet og ære, for at Han, ved
Guds nåde, skulle smake døden for alle.
10 For det sømmet seg for Ham, forløsningens Herre, å fullende deres
frelse gjennom lidelser, Han som alle ting er blitt til ved, og som førte
mange sønner til herlighet. (til Doxa)
11 For både Han som helliggjør og de som blir helliggjort, er alle av Én.
Derfor skammer Han seg ikke over å kalle dem brødre, (Ordet brødre,
omfatter å ha både brødre og søstre)
12 men Han sier: «Jeg vil forkynne Ditt navn for Mine brødre. (for Mine
brødre og søstre) Midt i forsamlingen vil Jeg lovsynge Deg.»
13 Og dessuten: «Jeg vil sette Min lit til Ham.» Og dessuten: «Her er Jeg
og de barn (Guds barn) som Gud har gitt Meg.» (Og det gjør dem til Hans
brødre)
14 Siden barna (Hans brødre) har del i kjøtt og blod, fikk Han Selv del i
det på samme måten, for at Han ved døden skulle ta makten fra ham
som hadde dødens makt, det er djevelen,
15 og for å befri dem som av frykt for døden hadde vært underlagt
trelldom hele sitt liv.
Ja vel. Fikk du med deg dette? Han sa at de som har frykt, er underlagt
trelldom. Så frykt setter deg i trelldom til det som du frykter. Og brødrene
fryktet døden. Men gjennom Jesus Kristus, den eldste broren i en stor
familie av brødre, Han tok vår plass i døden. Og det tok brodden ut av
døden. Fordi Gud oppreiste Ham, og Han lovet å gjøre det samme for
resten av sine barn.
16 For Han tar jo ikke tak i engler, men Han tar tak i Abrahams slekt.
17 Derfor måtte Han bli gjort lik Sine brødre i alle ting, for at Han kunne
være en barmhjertig og trofast Yppersteprest i alt som angår forholdet til
Gud, slik at Han kunne gjøre soning for folkets synder.
18 For ved det at Han Selv har lidd og blitt fristet, kan Han hjelpe dem
som blir fristet.
Og ordet hjelpe, taler om en hjelp eller en assistanse, spesielt i
vanskelige tider. Ja vel. Da kan vi se, ved denne definisjonen, at dette er

for i dag, for den dagen som vi lever i. Vi lever i de siste dager som er
vanskelig å håndtere og vanskelig å bære.
2 Timoteus 3:1 Men vit dette, at i de siste dager skal det komme harde
tider. [vanskelige dager som vil være vanskelige å bære].
2 Da skal menneskene være slike som elsker seg selv, [narsissistisk,
selvfokusert] elsker penger, [drevet frem av grådighet] skryter, er stolte,
spotter, er ulydige mot foreldre, er utakknemlige, vanhellige,
3 [og de vil være] ufølsomme, uten kjærlighet [blottet for naturlig
menneskelig hengivenhet, hårdhjertet og umenneskelig], utilgivende,
baktalere, slike som er uten selvtukt [uten måtehold, umoralsk], brutale,
slike som er uten kjærlighet til det gode,
4 forrædere, som handler uten å tenke, oppblåste og slike som heller
elsker [sensuelle] fornøyelser framfor å elske Gud.
5 De har en ytre gudfryktighetens utseende (religion), men fornekter dens
kraft. [fordi deres oppførsel annullerer deres tro] Og slike skal du vende deg
bort fra!
Broder Branham sa i talen: 65-0221E Hvem Er Denne Melkisedek 78. Så
når et menneske blir født på ny fra Himmelen, blir han en åndelig baby i
Kristus. Og da, når denne kjødkappen legges ned, (det betyr at når du
dør fysisk) da er der et naturlig legeme, et teofani, et legeme som ikke er
laget med hender, heller ikke født av en kvinne, som vi går til.
Vel, apostelen Paulus kalte det ikke et teofani, han kalte det et åndelig
legeme.
1 Korinterbrev 15:42 Slik er det også med de dødes oppstandelse.
Legemet blir sådd i forgjengelighet, (det er den naturlige kroppen) og det
blir oppreist i uforgjengelighet. (det vil være den herliggjorte kroppen)
43 Det blir sådd i vanære, (det er din naturlige kropp, et produkt av en
seksuell forening mellom din mor og far.) og det blir oppreist i herlighet. (er
oppreist i DOXA) Det blir sådd i svakhet, (denne naturlige kroppen, ved
den seksuelle foreningen, og en passering av kjødelig sæd til livmoren, og
deretter født) og det blir oppreist (i oppstandelsen) i kraft. (en åndelig kraft)
44 Det blir sådd et naturlig legeme, og det oppstår et åndelig legeme. (i
oppstandelsen) Det er et naturlig legeme, og det er et åndelig legeme.
45 Og slik er det skrevet: Det første mennesket, Adam, ble til en levende
sjel. Den siste Adam (Jesus Kristus) ble til en livgivende Ånd. (En livets Ånd
som lever)

46 Det åndelige er imidlertid ikke det første, men det naturlige, deretter det
åndelige.
47 Det første mennesket var av jorden, jordisk. (Det vil si: Gjennom dette
legeme er vi bundet til jorden) Det andre Mennesket er Herren fra
himmelen.
48 Slik den jordiske var, slik er også de jordiske. Og slik Den
Himmelske er, slik er også de himmelske.
49 Og slik vi har båret bildet av den jordiske, slik skal vi også bære
bildet av Den Himmelske.
50 Men dette sier jeg, brødre, at kjøtt og blod kan ikke arve Guds
kongerike. Forgjengelighet arver heller ikke uforgjengelighet.
Det jordiske arver med andre ord ikke udødelighet. Så hvis du ble født inn i
en dødelig kropp, og hvis det å være dødelig, ikke arver udødelighet, da må
det være noe der som vil kunne gi deg en ny begynnelse, slik at du kan
arve udødelighet. Og det er den nye fødselen, når Guds Ånd kommer inn i
deg. Fordi denne udødeligheten, er et attributt av den evige Gud og Far,
Han som er den eneste udødelige kongen, og som er din Far. Så når du
blir født på ny, da vil Hans udødelige Ånd, som nå bor i deg, gjøre deg
udødelig. Og når du legger av deg dette jordiske kjødet, da går du til ditt
udødelige åndelige legeme. Og det setter deg i en helt annen klasse av
mennesker. Du blir en Guds sønn ved den nye fødselen.
51 Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi
skal alle bli forvandlet,
Med andre ord: Noen er bestemt til å smake døden i sitt kjød, mens andre
trenger ikke å dø, for å ta på seg udødelighet.
Og så forteller han oss når og hvordan, i vers 52. i ett nu, på et øyeblikk,
ved den siste basun. For basunen skal nemlig lyde, (hva er denne
basunen som skal lyde? Det er Evangelie-basunen på løvhyttefesten, som
er telt-festen. Du ser i Skriften at når løvhyttefesten (telt-festen), når
basunen skal lyde, da skal alle de troende fra hele verden bli samlet til
Guds nærvær, for løvhyttefesten. Og jeg tror at Gud ga dette som et
skyggebilde av Sin store oppstandelsestjeneste, som skal avslutte Kristi
Parousia i denne verden. Og så sier Paulus,) ved den siste basun. (Det
siste evangeliekallet, som vil være oppstandelseskallet) 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.
Og vi vet at denne uforgjengelige Ånden som Gud gir oss, det er Hans
Egen Ånd. Han sier at vi skal "ikle oss", som bokstavelig talt betyr å «la
seg senke ned i», eller å bli fullstendig nedsenket i. Åh du! Bare forestill
deg det. Fullstendig nedsenket i Hans Ånd.
Og så fortsetter bror Branham med å si: 78. Da kommer det legemet (ditt
Åndelige legeme som du er nedsenket i) tilbake, og plukker opp det
herliggjorte legemet. (en-dox-a-zo, (i Doxa Zoe.) Det var årsaken til at
Jesus dro til dødsriket da Han døde og forkynte for sjelene som var i
fengsel; vendte tilbake inn i det teofaniet. (Nå, bare for en referanse,
broder Branham refererer til dette åndelige legemet som teofani-legemet.)
Åh, vidunderlig! Takk Gud!
79. 2. Korinterbrev 5:1 Hvis dette jordiske legemet blir oppløst, dette
jordiske tabernaklet, har vi et annet. Ser dere, vi har gått forbi det for å
komme rett fra Gud, egenskapen; til å være kjød, for å bli fristet og
testet av synd slik Adam ble. Men når testing av Hans Ord er over, da
blir vi tatt opp til dette legemet som var forberedt for oss før verdens
grunnleggelse. Det er Ordet der som vi hoppet over for å komme rett
rundt, ned her for å bli fristet og testet. Hvis vi hadde kommet
gjennom det, ville det ikke ha vært noen fristelser; vi ville visst alle
ting. Det var grunnen til at Jesus visste alle ting, for Han var Ord før
Han ble kjød. Deretter blir vi Ordet.
80 Her blir vi formet til Ordbildet, for å være en delaktig i Ordet,
ernære seg av Ordet, ved å være forutbestemt siden begynnelsen; du
ser den lille Livsgnisten som du hadde i deg fra begynnelsen da du
startet på reisen din. Mange av dere kan huske det. Du ble medlem av
denne kirken og ble medlem av den kirken, du ville prøve dette og det;
ingenting var tilfredsstillende. Det er riktig. Men en dag bare gjenkjente du
Det. Riktig.

57-1006 Spørsmål og Svar om Hebreerne, del 3, 640. … Gud og ånden
som er forenet med Gud, er én Ånd. Det er riktig. Nå, Guds Ånd som
lever i Menigheten, er den Ånden som kom fra Himmelen, som Gud
kjente fra verdens grunnleggelse, som forkastet djevelens løgn. Og
den ånden måtte ta på seg et kjødlegeme for å bli testet. Han måtte bli
kjød slik som disse andre ble, og alle sammen tok på seg det samme
åket. Og Gud visste fra begynnelsen, hvilke ånder som ville og hvilke
som ikke ville. Der har dere det. Djevelen er så vis at han kunne forføre
selv de utvalgte, om det var mulig.
Men du skjønner at det ikke er mulig. Fordi Gud, før verdens grunnleggelse,
valgte deg. Og Han plasserte deg her i denne siste tiden for å være Hans
utvalgte, til å representere ham, og stå opp imot djevlenes løgner og hans
tester. Og i visshet om at du aldri ville motta dyrets merke, og at du var i
Ham før verdens grunnleggelse, da merket Han deg med Guds segl. Og
det seglet er Guds merke, som er dåpen i Hans Ånd, inni deg. Den senker
deg inn i Ham. Ved Én Ånd ble du døpt inn i Kristus (den samme Salvelsen
av Gud-Liv). Og det knytter deg til Hans navlestreng i Hans Ord, og
forsegler deg. Slik er du knyttet til Hans Ord ved Hans Ånd (Hans Liv) som
er inni deg, og Han levendegjorde deg til Sitt Ord. Derfor vil du kjenne og
forstå de tingene som er fra Gud. Men resten av verden vil følge etter
dyret. Og de vil motta hans injeksjon i deres arm. Og deretter går dette
videre inn i deres sinn, og inn i deres handlinger.
Så du kan bli smittet med ethvert virus eller en bakterie, og ha en lidelse i
kroppen. Men ditt sinn blir værende på Gud. Og de som Han gir sin Ånd til,
skal "aldri frykte", for Han lovet oss i 2 Timoteus 1:7 For Gud har ikke gitt
oss fryktens ånd, men kraftens og kjærlighetens Ånd, og et friskt sinn.
Og hvis Gud ikke har gitt deg fryktens ånd av, hvor kom den fra? Fra
djevelen.
Romerne 8:15 For dere fikk ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle
bli ført inn i frykt, men dere fikk sønnekårets Ånd, og i Ånden roper vi:
«Abba, Far!»
Legg merke til at han sa at den samme ånden som bringer deg inn i
trelldom, er den samme ånd som får deg til å frykte. Men han ga oss ikke
en trelldommens ånd av eller en fryktens ånd, men sønnekårets og
kjærlighetens Ånd, og et friskt sinn. Et rasjonelt sinn. Et som kan tenke

klart. Og ærlig talt, det vil være nødvendig å ha et ufornuftig sinn for å
akseptere denne vaksinen som de presser på oss, vel vitende om at den
blir presset på folk uten noen ekte medisinsk vitenskap bak seg. Selv de
som allerede har hatt viruset, og de er tilbake igjen til normal helse og har
immuniteten i kroppen sin. Men verdens regjeringer vil at også de skal få
denne vaksinen. Så et rasjonelt sinn ville si: Hva skjer her?
Innlegget som skal fortelle meg hva som er i denne vaksinen, er tomt. Et
friskt sinn ville si: Hvorfor? De som setter denne vaksinen, er blitt vernet fra
alt ansvar. Og et friskt sinn ville si: Hvorfor? Og de farmasøytiske
selskapene er holdt skadesløs, og er fri fra alt erstatningsansvar. Og et
friskt sinn ville si: Hvorfor? Og alle som presser dette gjennom, er holdt
skadesløs. Du kan ikke saksøke noen hvis du blir syk eller dør. Og et friskt
sinn ville si: Hvorfor?
Men folk vil likevel ta det, slik at de kan komme tilbake til det normale? Hva
er normalt for dem? Er det normalt at du fortsatt må bruke maske? Er det
normalt at du fortsatt må holde en sosial avstand? Og slik har vi en ny
normal som blir presset på folket, men et friskt sinn ville si: Hvorfor? Det er
ikke normalt. Det er ufornuftig oppførsel. Å tro det, er en dårlig logikk.
Så alle disse som tar vaksinen, har ikke et friskt sinn, men de er motivert av
frykt. De frykter døden. Men Guds Ord forteller oss at Gud tok bort denne
frykten for døden, ved å oppreise Sin Sønn og vise oss at det er Liv etter
døden. Og da viser disse som er redde, at de har valgt å leve i frykt, i stedet
for å gi akt på Guds Ord. De har ingen tro på Gud, og på det Han gjorde
gjennom Sin Sønn. De har trodd den løgnen som ble fortalt til Eve: "Hvis du
tar dette, skal du slett ikke dø". Og likevel er minst 45,000 amerikanere
døde til nå, i løpet av noen få måneder etter at de første vaksinene er blitt
dosert ut. Og det tallet kan, ifølge en Harvard-studie, være så høyt som
450,000 mennesker, som er døde etter å ha tatt vaksinen.
Det som de fryktet mest, har kommet over dem. Så hvordan kan en
person med Den Hellige Ånd, være redd, når Gud sa at Han ga oss et friskt
sinn og kjærlighet, og ingen frykt i det hele tatt."
Nå, for å fortsette med våre tanker fra forrige uke, da hører vi broder
Branham si i sin tale 61-0209 Jehova Jireh 49. Jeg ser rett på en der, en
av de beste som finnes i nasjonen. Det er riktig. En historiker av
historikerne sitter rett her sammen med oss. Og jeg vil be den mannen,

eller hvilken som helst annen mann, om å vise meg én eneste gang, at en
kirke som noen gang organiserte seg, den døde, og forble død. Den
reiste seg aldri mer, i verdens til kirkehistorie, den gjorde aldri det. Gud vil
ikke det. Gud vil at vi skal være frie i Ham. Han vil ha oss til et sted hvor
vi kan ta imot hele Gud. Ikke bli værende på dette fjellet; men bevege oss
ut. Abrahams ætt.
Nå sier du: "Er du imot organisering?" Nei da. Organisasjoner er i orden.
Men du trekker en grenselinje, du avskjærer de andre som ikke tror
akkurat slik som deg. Det vi må gjøre, er å strekke armene ut til
lutheranerne, metodistene og alle sammen, til en tilstand hvor vi kan ha
fellesskap med hverandre, mens blodet til Jesus Kristus, Guds sønn, renser
oss fra all vår synd. Før vi kommer frem dit, vil vi bare dø hen. Sitte rett
her og visne bort som et gammelt innskrumpet eple. Og der blir du like
rynkete som en sharon-frukt, og sitter rundt der: "Vel, jeg tilhører Så og Så."
Åh du. Ikke noe mer liv som kommer inn i det. Ser dere? Vi kan bare
ikke gjøre det. Nei, vi er nødt til å komme og være i Kristus Jesus. Vi er
arvinger, medarvinger sammen med Ham. Nå, frem til vi adskiller oss fra
tingene i denne verden ...
Legg nå merke til hvor ofte, i dette Budskapet, at vi hører broder Branham
flere ganger slår imot organisasjoner. Og den triste delen er at folk som
burde vite bedre, de ender opp med å organisere seg rundt en bestemt
tjeneste, en personlighet eller en lære, i stedet for å bare holde fast
ved hele Guds Ord. De skulle heller fokusere på det Ordet som Gud folder
ut i denne tiden, og trekke ut Livet fra det Ordet.
Han sa at å organisere seg, "er døden". Og å organisere seg er ikke
annerledes enn det å lage en navngitt trosretning. Å gjøre det, er å dø
åndelig. Selv Jesus lærte oss det. Han sa at de som organiserer seg, skal
bli samlet inn for å bli brent. Du brenner ikke nye grønne ting. Du brenner
gamle ting som er uttørket, enten tre, stilker, agner eller hva som helst.
Det som er grønt, viser liv. Og det brenner ikke så lett. Men det som er
gammelt og uttørket, det brenner raskt.
Matteus 13:24 Han la også fram en annen lignelse for dem og sa:
«Himlenes rike er likt en mann som sådde godt såkorn i åkeren sin.
25 Men mens menneskene sov, kom fienden hans og sådde ugress
blant hveten og gikk så bort.
26 Men da kornet hadde vokst opp og gav avling, kom også ugresset til
syne.

27 Eierens tjenere kom så og sa til ham: Herre, var det ikke godt såkorn du
sådde i åkeren din? Hvor kommer da ugresset fra?
28 Han sa til dem: En fiende har gjort dette. Tjenerne sa til ham: Vil du da
at vi skal gå og samle det sammen?
29 Men han svarte: Nei, dere kunne også komme til å dra opp hvete når
dere samler sammen ugresset.
30 La begge vokse sammen inntil høsten. Når tiden for å høste kommer, vil
jeg si til høstarbeiderne: Sank først sammen ugresset og bind det i
bunter og brenn det! Men hveten skal dere samle inn i låven min.»
Legg merke til at Jesus påpeker det faktum at to svært forskjellige typer liv
(sæd) vil bli plantet ved siden av hverandre på samme åker. Åkeren
representerer verden. Og såingen blir først gjort av eieren av åkeren. Og
deretter kommer fienden inn i hans åker og etterligner hans såing, men
med et annet liv (sæd).
Vel, hvis vi er interessert i fakta om denne lignelsen, da ser vi følgende:
Det er én åker hvor sæden blir plassert: i en kvinne, en menighet,
Det er to som sår, to kilder av sæd (eieren av åkeren og hans fiende)
Begge sår sæd.
Det er to typer sæd som blir sådd, som identifiserer to forskjellige
livsformer og naturer. Hvete og ugress.
Ugresset er en inntrengning, men det får lov til å vokse opp ved siden av
hveten frem til høsten. Det skjer for hvetens skyld, frem til hveten er moden
nok til å tåle en adskillelse.
Det må skje en adskillelse før høsten. Og vi ser at det alltid vil forårsake en
krigføring
Det skal skje en sammenbinding og sammenbunting av de forskjellige
ugressene.
Ugresset er bestemt til å bli brent.
Hveten skal bli samlet sammen, men ikke bli buntet sammen. Og den
skal bli plassert inn i eierens låve.

Legg merke til at to typer sæd får lov til å vokse opp side ved side frem til
tiden for innhøsting. Da skal det skje en adskillelse. Først vil det skje en
samling av den sæden som fienden sådde. Ugresset vil begynne å bli
samlet sammen først.
Å frykte, det er ikke av Gud. Paulus sa i: 2 Timoteus 1:7 For Gud har ikke
gitt oss fryktens ånd, men kraftens og kjærlighetens Ånd, og et friskt sinn.
Så da kan vi se ut av dette, at det å ha frykt, det viser at du ikke har et friskt
sinn.
Broder Branham sa i talen 65-0120 Len Deg Ikke Til Din Egen Forståelse
118. Dere vet at Bibelen sier: “Du kan tro en løgn og bli dømt ved den.”
Ser dere, det er nøyaktig Sannheten. De utarbeider, uansett hva Guds
Ord sier, så stoler de på sin egen forstand. De, de stoler på det, de tror
på det, de tror det er Sannheten. Du kan fortsette å tro en løgn, igjen
og igjen og igjen, inntil det blir Sannheten for deg. Det er riktig.
119. Men hvordan vet vi om det er Sannheten eller ikke? Gud beviser at
det er Sannheten, fordi det er i Hans Ord og Han stadfester Det. Han
gir Sin Egen tolkning av Det.
120. Hvordan gjør de, kommer de til dette? De gjør det med sin kultur,
sin utdannelse, med sin kunnskap fra doktorgrader og så videre, som
de har fått fra et bestemt seminar og lært disse tingene.
Men folket velger å frykte det som mennesket sier, i stedet for å stole på
Gud. Gud fortalte oss at Frykt ikke er av Gud. Hver gang Herrens engel
kom til mennesket, da ville de første ordene ut av Hans munn, være "Frykt
ikke! For jeg har kommet fra Herrens Nærvær."
Frykt forårsaker skade, fordi når en person er redd, da blir de bundet av
sin frykt. Vi leser i 1 John 4: 18 Fullkommen eller moden kjærlighet
kaster ut frykt, fordi frykt har å gjøre med straff. Det har å gjøre med at du
fryser og krystalliserer i din tenkning. Josef begynte å frykte for at Maria
ikke hadde vært trofast. Og derfor sendte Gud Sin Engel for å be ham om
ikke å frykte for å ta Maria til sin hustru. Hva gjorde frykt her? Det fikk Josef
til å tvile, og det fikk ham til å stoppe opp, og ikke gå videre med Guds plan
for sitt liv.
Så når de stopper opp med å vandre i Lyset, slik som Han er i Lyset, da går
Livet ut, og de tørker opp. Og de blir som en skolme som vinden driver bort.

Johannes 8:12 Da talte Jesus på nytt til dem og sa: «Jeg er verdens lys.
Den som følger etter Meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.
Johannes 1: 4 I Ham var liv, og livet var menneskenes lys.
Derfor, hvis du har den Hellige Ånd, da har du livets Lys inni deg. Og du vil
ikke frykte for det som mennesker forteller deg, men du vil sette din lit til
Gud. Daniel fryktet ikke for løvens hule. Sadrak, Mesak og Abed-nego
fryktet ikke for den brennende ovnen, selv etter at den ble gjort 7 ganger
varmere.
Broder Jesse Hoffman, Broder Don Hoffmans sønn, delte dette sitatet med
meg her om dagen. Og det er så passende for denne tiden som vi lever I, at
jeg tenkte jeg ville dele det med dere denne formiddagen.
Fra talen 54-1212 Han Sverget Ved Seg Selv 102. Jesus Kristus, uansett
om Han var i en storm og vinden dunket båten fra den ene siden til den
andre, eller om Han sto foran en mengde av demoner; uansett hvor Han
befant seg, det påvirket Ham aldri. Han gikk rett videre, bare så
avslappet og rolig som Han kunne være. Hvorfor? Han var ganske
enkelt uten noen tanke for frykt, eller noen ting omkring Ham. Det er
riktig. Om ting skulle skje, eller om det ikke skulle skje; Han visste at
det kom til å skje fordi Gud sa det. Han sa ikke: “Åh, har jeg bedt meg
igjennom? Lurer på om jeg fastet lenge nok? Lurer på om jeg gjorde
dette?” Han gikk rett på, uhemmet. Det er riktig. Han trodde at det som
Gud sa, var Sannhet. Ordet må bli oppfylt, og Han visste at Han var
der for å oppfylle det. Det er riktig.
103 Og du er også her for å oppfylle Det. Bare vandre uten å tenke på
frykt. Vandre uten å tenke på kritikk. Vandre uten å tenke på verden.
Vandre slik som du vandrer i Kristus, vandre sammen med Ham. Ikke
bry deg om noen ting verken til høyre eller til venstre. Bare fortsett å
bevege deg videre. Hvis det kommer opp noe i menigheten; vandre
sammen med Gud. Halleluja! Hvis sykdom rammer deg; vandre sammen
med Gud. Hvis naboen ikke liker deg; vandre sammen med Gud. Bare
fortsett å vandre sammen med Gud.
104 Enok vandret slik en dag. Vet du hva han gjorde? Han vandret hele
veien Hjem, sammen med Gud. Han kom så langt oppover på veien, at han
ikke lenger ønsket å komme tilbake igjen. Amen.

105 Vandre sammen med Gud! Legen sier at du skal dø; vandre
sammen med Gud. Ja. Legen sier at du ikke kan ... Vel, vandre sammen
med Gud. Bare vandre sammen med Gud, det er det hele. For Gud har
lovet deg: “Jeg vil aldri slippe deg eller forlate deg. Jeg vil være med
deg til verdens ende." Og Han avla en ed til den pakten som Han ga deg,
at Han ville stadfeste den. Bare vandre sammen med Gud, da.
Er ikke dette det beste sitatet som du har hørt for denne tiden som vi lever i,
med alle sine prøvelser og testinger? Uansett hva som skjer, bare vandre
sammen med Gud.
Fra talen 63-1229M Det Er En Mann Her 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 bringer det Ordet til liv igjen. Slik
har det vært i alle tidsaldre.
Og når han taler om Hans Ord som manifesterer seg for oss, som bringer
Ordet til liv, da sier han i talen 65-1205 Ting som skal komme 24. Vel, da,
om Det var slik, da var Jesus fylden av Gud manifestert. Han var fylden
av Guddommen, legemlig. Derfor, da Han kom til jorden og var
manifestert i kjød, var du her i Ham da, fordi Han var Ordet. I
begynnelsen var Ordet; Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Og Ordet ble
kjød og tok bolig iblant oss. Ordet ble kjød. Derfor vandret du med Ham,
da du var i Ham, da Han var på jorden. Du led med Ham, og du døde
med Ham. Du ble begravet med Ham. Og nå er du oppstått med Ham,
og manifesterte Guds attributter, sitter i Himmelske steder; allerede
oppreist, oppstått til nytt Liv, og sitter i Himmelske steder i Kristus Jesus.
Åh, det betyr så mye i disse dager, Menighet! Det betyr så mye for oss, å
se oss selv posisjonelt plassert i Jesus Kristus!

Hvordan ellers kunne vi manifestere oss sammen med Ham. Han er Ordet.
Da må vi bli en fullkommen refleksjon av det samme Ordet, for å kunne
manifestere oss slik Han manifesterer seg. "I Ham var Liv, og livet var
menneskenes lys. ". Legg merke til at Han sa: "Livet var Lyset, Hans Liv
er Hans Lys, eller Ord. Så når Ordet blir levende, og manifesterer seg, det
er menneskenes Lys. Hvis Han da er vårt liv, da må vårt liv komme fra
Hans Ord. Så Når Hans Ord manifesterer Seg Selv, da må vårt liv også
manifestere det samme. Da, som Paulus sa, er det egentlig ikke vårt liv,
men det er Hans Liv, i oss, som manifesterer Seg. Jesus sa: Mine ord er
Ånd, og de er Liv. Så hva er det som manifesterer seg? Det kan bare være
Hans Ord.
Og hvor passer frykten inn? Ikke i det hele tatt. Frykt har ingen plass i
Guds rike. Men frykt er en av hoved metodene som er satt opp for å
kontrollere og håndheve en stor mengde av mennesker.
Hør hva broder Branham sier i: 64-0705 Mesterverket 137. Men, det som
denominerer seg, dør. Slik Livet, i Luther, fortsatte for å danne Wesley;
og—og, fra Wesley, fortsatte Det til pinsen; og, fra pinsen, for å skape det
originale Frøet. Videre til pinsen, kommer ut av Wesley, inntil den tid.
Grunnen til at pinsen kom ut av Wesley, fordi det ikke var noen
denominasjon, pinsen. Deretter gikk pinsen hen og denominerte seg, og
hva førte det til? Det utviklet seg til agnen. Det så ut som det Ekte.
Legg merke til at han viser oss at det livet som kommer opp i en slags
oppstandelse, som sevjen som kommer opp om våren, det er en slags
oppstandelse. Og treet kommer tilbake til liv igjen etter å ha vært sovende
gjennom hele vinterens begravelse. Han sier at dette livet begynner å
komme opp i Luther, deretter videre til Wesleys budskap og så videre til
pinsebevegelsen. Og nå kommer det tilbake til Sæd igjen, Ord igjen, ved
endetiden. Men så viser han en kontrast mellom livets syklus og døden, og
viser at når livet forlater noe, må det dø. Og han gir oss en ledetråd om at
det er død å lage en trosretning eller organisere seg.
138. Hvor mange har noen gang sett et hvetekorn som begynner å vokse?
Hva er den første lille tingen? Det er helt nøyaktig likt kornet, men det er
agnen. Ser dere de tre stadiene? Stilk; kvast, eller pollenet; deretter agnen;
og så, ut av agnen, kommer det originale Kornet. Skjønner? Ikke et Korn;
det var Kornets Liv, som vokste gjennom dette, for å komme frem til

Kornet. Amen, amen! Ser dere det? Hva er det? En oppstandelse, som
kommer tilbake til et Mesterverk igjen, slik som den Ene som gikk ned.
139. Pinsen kom ut av Wesley, fordi Wesley var en organisasjon.
Pinsen kom ut, ikke som organisasjon, men utviklet seg deretter til en.
Den måtte det, for å skape agnen. Det sanne Livets Ord på den, var da
på vei til det originale Hvetekornet, gjennom disse stadiene. Gjennom
stilken, deretter inn i pollenet; fra pollenet, inn i agnen; og fra agnen, dannet
Det Kornet.
140. Nei, Stilk; kvast og agnen.
Igjen finner vi ham bære frem denne tanken om Gud-Liv, ettersom det
kommer opp gjennom de forskjellige stadiene til menigheten. Og hvert
stadie i denne plantingen av Herren, er identifisert med et Budskap som
feide over verden. Det var Guds Liv som feide opp alle Guds forutbestemte
sædfrø som lå der ute.
Over til det neste avsnittet. Og vet jeg ikke hvordan du kunne gjøre det
tydeligere enn det som broder Branham forteller oss her.
140. De levde, de dannet (i sin tidlige vekkelse) en bærer av en viss
porsjon av Sædens Liv. Men, da de organiserte seg, forlot Livet det.
Det er blitt konstatert av all historie. Aldri har en organisasjon noen gang
gjort et fnugg, etter at den organiserte seg. Den var død. Det er riktig.
141. Følg med, Livet beveger Seg videre nå. Det beveger Seg videre.
142. Legg merke til, hva de har gjort, alle disse har gjort, er bekreftet av
historien helt nøyaktig slik menigheten er blitt, blir aldri nyttig for Ham
igjen. Organisasjonen blir lagt på hyllen. Det har aldri vært, en
menighet, i hele historien, som ikke døde, etter at den organiserte seg.
Og organisasjonen døde og oppstod aldri igjen. Kan dere ikke se det?
Mennesker som er blinde, åpne deres øyne! Naturen og Ordet samarbeider
og beviser det rett her at Dette er Sannheten, at det er Sannheten. Livet
forlater stilken, for å danne kvasten; fra kvasten, danner Det agnen; og fra
agnen, går Det inn i det Originale igjen. Legg merke til det, den blir aldri
mer nyttig for Ham.
Jeg vet ikke hvor mye klarere noen kan si det, enn det som broder
Branham forteller oss her. Når Gud Beveger Seg, og den organiserer seg,
da blir den "aldri mer nyttig for Gud"!!! Alle kirkesamfunn begynte med en
viss sannhet, men når de begynner å organisere den sannheten, det var i
det samme øyeblikk at livet gikk ut av den. Han sa: De dannet (i sin tidlige

vekkelse) en bærer av en viss porsjon av Sædens Liv; men da de
organiserte seg, da forlot Livet det.
Jeg håper at dere som hører denne prekenen, eller leser den på internett,
fanger opp det som broder Branham sier her. Ikke prøv å organisere dette
Budskapet. I det øyeblikket du gjør det, da vil Guds Liv bevege seg ut av
det som du prøver å organisere. Hva betyr dette «Å organisere
Budskapet?» Fordi dette er virkelig hva vi ikke ønsker å gjøre. Jeg tror ikke
at det finnes noen som ønsker å organisere seg rett ut av Livet i Ordet. Men
de gjør det uansett, uten helt å forstå hva de gjør.
For å bedre forstå hva det betyr å organisere seg, la oss lese hva ordboken
forteller oss:
Organisere: 1. Å sette sammen inn i en ordnet, funksjonell, strukturert
helhet.
Vel, det er ingenting galt med struktur eller orden, eller med å gjøre ting
funksjonelt. Derfor, det vi har lest så langt, om å organisere seg, det høres
ikke ut som noe som ville være forferdelig, slik at Gud ville bli misfornøyd
med det. Men la oss lese videre, fordi definisjonene blir litt mer bestemte.
2. a. Å ordne i en sammenhengende form; systematisere: Hun
organiserte tankene sine før hun snakket.
Nå, det er ikke noe galt i å presentere Læren i Budskapet på en
sammenhengende måte. Og for å gjøre det må du systematisere, eller
plassere det sammen på en ordnet måte, for å gjøre presentasjonen lettere
å forstå.
B. Å ordne i et ønsket mønster eller en struktur: Igjen, det er ingenting
her som ville få Guds Liv til å gå ut. Og endog Jesu eget Liv var satt i en rett
orden. Og det satte mønsteret for alle andre sønner til å etterfølge. Men
den neste definisjonen begynner å gi litt klarhet i faren ved å organisere
seg.
3. Å ordne systematisk for en harmonisk eller forent handling: Og så
blir det gitt noen eksempler på denne organiseringen for å danne en
forening: Organisere en streik.

4. A) Å etablere som en organisasjon: Organisere en klubb. B) Å
forårsake (de ansatte) til å danne eller bli med i en fagforening. C) Å
forårsake de ansatte (i en bedrift eller en bransje) til å danne eller bli
med i en fagforening: Organisere en fabrikk. Å utvikle seg inn i, eller
anta en organisk struktur.
Vel, jeg har mange sitater hvor broder Branham knytter det å forene seg, at
det er å organisere seg med dyrets merke og boikotten. Vi har ikke tid
denne formiddagen, til å komme inn på det. Men bare se hvordan de har
organisert seg rundt vaksinen. Og de skaper forskjellige måter til å boikotte
alle de som ikke er vaksinert. Det pleide å være demokrater og
republikanere. Deretter ble det de Liberale mot de konservative. Men nå er
både demokrater og republikanere blitt vaksinert, så nå er det de vaksinerte
mot de uvaksinerte. Ikke i omvendt rekkefølge. De fleste uvaksinerte bryr
seg ingen ting om en person får vaksinen eller ikke, så lenge han selv ikke
trenger å få den. Men det er ikke godt nok for de vaksinerte, de vil at alle
skal bli vaksinerte. Hva har skjedd med: "Min Kropp, Mitt Valg?" Det pleide
å være slagordet til alle de liberale. Men ikke nå Lenger. Din Kropp, som
ikke er blitt vaksinert, det er blitt en trussel for dem.
Så det vi ser her, er en utvikling fra et ufarlig forsøk på å presentere et
budskap på en ordnet måte, slik at folk bedre kan forstå det, og til en stilling
hvor det faktisk organiserer folket inn i en harmonisk forening, som binder
folket til en kjerneverdi av tro, og utelukker andre som ikke holder fast ved
disse trosoppfatningene.
Det er hva enhver falsk lære har gjort, som har sneket seg inn i enhver
bevegelse fra Gud. Og det er hva som endog har skjedd i dette Budskapet,
med bevegelser som for eksempel: «Torden-gruppen», «To
Sjeler-gruppen», «Lydbånd Alene-gruppen», osv. Og legg merke til at når
de gjør det, da vil Livet i Ordet forlater dem, og de begynner, seg imellom, å
etablere et hierarki av menn der inne. Og hvis du ikke lytter til dem, da blir
du ansett som å være fullstendig utenfor. Når folk kommer frem til en slik
tilstand, da blir de ganske snart fanget opp i sin egen organisasjon.
Det er grunnen til at broder Vayle sa: "Du trenger ikke å høre dette fra meg,
men du er nødt til å stå sammen med denne Sannheten." Det spiller ingen
rolle hvem du hører, som forkynner Kristi lære. Men du bør høre den, for
apostelen Johannes sa: "Den som ikke har Kristi lære, har ikke Gud."

Så du ser at det er en reell fare hver gang du prøver å forbedre det som
Gud har gitt ved inspirasjon. Faren kommer når folk prøver å organisere en
hvilken som helst bevegelse fra Gud. Og grunnen til at de organiserer en
bevegelse fra Gud, er fordi de ikke er fornøyd med den måten som Gud
presenterte det til å begynne med? Og de prøver å forme det inn i det som
de føler er en bedre måte å presentere det på. Og de ender opp med å ta et
Levende Ord som forvandler, og gjøre det til et Ord avpasset rundt
gjerninger. Bare se på et hvilket som helst sted hvor Gud har hatt en sann
salvet pastor eller lærer. Og når denne mannen forlater scenen, da prøver
folket å holde fast på det som han brakte til dem. Og ganske snart
begynner de å organisere et sett med regler for å beskytte sin tro. Og
deretter: Jesaia 28:13 Så skal da Herrens ord bli dem bud på bud, bud på
bud, regel på regel, regel på regel, litt her, litt der, så de skal gå og falle
baklengs og bli knust og bundet og fanget. Og så faller de tilbake i det de
kom ut av som var gjerninger. Og hvis du tror jeg tar feil, bare les
NIV-oversettelsen av Jesaja 28.
Jesaja 28:8 For alle bord er fulle av vemmelig spy, det finnes ikke en ren
flekk. Vel, hva er spy? Det er mat fra en annen dag, som er blitt blandet
opp inni et menneske, og deretter gulpet opp.
9 Hvem vil han lære kunnskap, og hvem vil han få til å forstå sitt
budskap? Er det barn som nettopp er avvent fra melken, som nettopp
er tatt bort fra brystet? (Nei, jeg tror ikke det, fordi apostelen Paulus sa at
når dere skulle vært lærere, har dere behov for melk. Nei, de som er på
melk, ser tingene litt annerledes. Paulus sa:)
1Korinterbrev 13:11 Da jeg var barn, talte jeg som et barn, og jeg
forstod som et barn og tenkte som et barn. Men da jeg ble mann, la jeg
av det barnslige. (Legge av barnslig tenkning som resulterer i barnslig
snakk og barnslige handlinger. Så Herrens Ord til dem blir:)
10 For bud på bud, bud på bud, regel på regel, regel på regel, litt her,
litt der.
Legg merke til at deres oppfatning av Ordet faller tilbake til loviskhet: Gjør
dette. Gjør ikke det.
11 Ja, ved folk med stammende lepper og på et annet tungemål skal han
tale til dette folket.

Så hvis Gud vil tale til dette folk, da vil det som de vil høre, være: "Så Sier
Herren". Og dette er den hvilen som Gud har for sine utvalgte. De utvalgte
hviler på "Så Sier Herren".
12 Det var han som sa til dem: Dette er ro, unn den utmattede ro, og dette
er hvile. Men de ville ikke høre.
Åh, så vi har en profet som banket på talerstolen mens han forkynte om Det
7. Segl, og han sa mens han banket på den talerstolen: 63-0324E Det 7.
Segl 252. Det er en tid for hvile. Og legg merke til det som vi blir fortalt her i
Jesaja. Denne utenlandske tungen vil bringe hvile, men folket vil ikke
lytte. Og dermed, hvis de ikke lytter, da vil de ikke gå inn i denne hvilen,
men de vil gå tilbake til gjerninger. Og det er det som vi leser i Det neste
verset i Jesaja.
13 Så skal da Herrens ord bli dem bud på bud, bud på bud, regel på regel,
regel på regel, litt her, litt der, så de skal gå og falle baklengs og bli knust
og bundet og fanget.
Ordlyden kunne ikke sies tydeligere her. Vi blir fortalt at fordi de ikke vil lytte
til Herrens Røst, da vil de forkaste hvilen, og de vil gå inn i gjerninger. Bud
på bud, regel på regel. Og så ser vi en veldig klar indikasjon på et folk
som forlater Livet i Ordet, det som setter en mann fri fra gjerninger, og
setter ham inn i hvile. Men når de forlater det Ordet, da går de alltid
tilbake til gjerninger. Nå, det står ikke at de bevisst forlater Guds Ord og
går til gjerninger. Ingen gjør det. Men det står: 13 Så skal da Herrens ord
bli dem bud på bud, bud på bud, regel på regel, regel på regel, litt her, litt
der, så de skal gå og falle baklengs og bli knust og bundet og fanget.
Du ser at Herrens Ord for dem, blir gjerninger. Med andre ord: De begynner
å prøve å gjøre det på egenhånd, fordi Livet i Ordet er borte fra dem, når de
forkaster den hvilen som Gud har gitt oss, ved å gå inn i Jesus Kristus, den
samme i går, i dag og for evig.
Derfor, bare se på enhver bevegelse fra Gud. Og når den tjenesten som
Gud brukte, går av scenen, da vil mange av dem som fulgte denne
tjenesten, begynne å prøve å holde fast på det som er blitt undervist. Men
ved å gjøre det, da vil de organisere det. Og når Livet går ut, og hvilen er
borte, da vil det alltid bli etterfulgt av gjerninger.

I stedet for å forkynne Livet som er i Ordet, vil talene bli fokusert på kjole,
oppførsel, hvordan å kle seg, og musikk. Og ganske snart vil folket kikke på
hverandre, og lete etter feil hos hverandre. Og da vil de begynne å adskille
seg inn i ut i klikker og klaner. Og når det har skjedd, er den åndelige
virksomheten omtrent borte. Åh, de kan ende opp med å ha flere
medlemmer enn i den tjenesten som blir stående sammen med Ordet. Men
det er ingen overraskelse, fordi apostelen Paulus sa i Galaterne 4:27 " For
den enslige har mange flere barn enn hun som har mannen. Og hun som
har en ektemann, er en Brud.
Dere skjønner, jeg ikke kan lese dette Skriftstedet nok, for å advare dere
om hva som skjer i dette Budskapet, endog i dag.
9 Hvem vil han lære kunnskap, og hvem vil han få til å forstå sitt
budskap? Er det barn som nettopp er avvent fra melken, som nettopp er
tatt bort fra brystet? (Jeg tror ikke det!!!)
10. For (det er for dem) bud på bud, bud på bud, regel på regel, regel på
regel, litt her, litt der.
11. Ja, ved folk med stammende lepper og på et annet tungemål skal han
tale til dette folket.
12. Det var han som sa til dem: Dette er ro, unn den utmattede ro, og dette
er hvile. Men de ville ikke høre. (Det ville være folk som spiller båndene,
men som faktisk ikke lytter til det som blir sagt.)
13 Så skal da Herrens ord bli dem bud på bud, bud på bud, regel på
regel, regel på regel, litt her, litt der, så de skal gå og falle baklengs og bli
knust og bundet og fanget.
Broder Branham sa i talen. 64-0705 Mesterverket 143. Hvor iakttagbart
dette livet er, på sin reise i hvetekornet, enn det er i treet. Gud kalte Sitt folk
som et tre; ser dere, livet går ned, i et tre, og kommer opp igjen; går ned og
kommer opp igjen; ser dere, det går ned og kommer opp igjen. Men, i
hvetekornet, går det opp fra den originale stilken… gjennom stilken,
kvasten, og agnen; og det som det passerer igjennom, dør, slik at det
ikke kan gå tilbake gjennom det igjen. Hva er det? Det er ikke brukelig
noe mer. Det går videre til sin fullkommenhet. Amen! Ser dere ikke hvorfor
Han aldri brukte en organisasjon? Han kan ikke komme tilbake igjen i
den. Den er død. Men Livet går videre, fra det ene til det andre. Ser dere,
de setter frem læresetninger, og tilfører. “Hver den som legger til ett ord,
eller tar ett Ord bort,” ser dere, han er utestengt fra Det. Det må være
Livsfrøet som beveger Seg videre.

Og i aI alle tidsaldre, etter enhver vekkelse, når folket beveger seg bort fra
det Lyset som Gud sendte til dem, og de beveger seg bakover, inn i et
program med gjerninger, da forlater Livet dem, og Gud beveger Seg videre
med Sitt Lys. Paulus forteller oss i Efeserne 4, at når de mister den
forståelsen de har av Ordet, da forlater Guds Liv dem også. Efeserne 4:18
De er blitt formørket i sin forstand og er fremmedgjort for livet i Gud, på
grunn av uvitenheten som er i dem, på grunn av blindheten i deres hjerte.
Så fordi deres hjerter er blinde, og de er bevisst uvitende når de beveger
seg bort fra den forståelse som de hadde, da avstenger de faktisk Guds liv
for seg selv. I hovedsak murer de seg bort fra Livets Kilde. Det finnes ikke
noen grunn til å slutte å forkynne læren, for å vende tilbake til gjerninger.
For Kristus er læren. Hvis du forkynner Kristus, vil folkets hjerter bli fylt med
Livet. Og det vil ikke være nødvendig å forkynne en religion om hvordan å
kle seg. Fyll en person med Guds liv, og Gud vil leve gjennom dem. Og det
spiller ingen rolle hva du gjør for å rydde opp i livet ditt. Hvis du ikke blir født
på ny, da er det ikke engang akseptabelt for Gud på noen måte. All den
slags rettferdighet er som skitne filler. Det var det han sa.
Broder Branham sa i talen 64-0705 Mesterverket 147. Og legg så merke til
agnen, når den kommer frem, ser akkurat ut som Hvetekornet. Men når
Hvetekornets Liv begynner å forlate agnen, for å gå inn for å danne
Hvetekornet (Bruden), da åpner agnen seg opp og bannlyser
Hvetekornet. Er det riktig der i Naturen? Det er nøyaktig det den gjorde.
148. I Åpenbaringen 3, finner vi at Laodikea Menighetstid satte Ham på
utsiden. Nå, ser dere, det var ikke slik, tilbake i de andre tidsalderne, fordi
det var ennå noe mer som skulle bli dannet. Det bare passerte gjennom og
gikk videre til en annen. Jeg har fortalt dere, hele veien, det kommer ingen
flere denominasjoner. Vi er ved enden. Og de satte Ham på utsiden fordi
(hvorfor?) Han er Ordet, igjen. Han er lik den Ene som falt der nede. Han
er den samme Doktrinen som kom frem fra begynnelsen.
149. Og når Sæd-Ordet begynner å vokse frem, skiller agnen seg fra Det.
Livet forlater alle de andre, for å følge Det. Det er de sanne troende, de
følger Livet hvor enn Livet går.
Legg merke til at broder Branham igjen sier at de sanne troende vil aldri
organisere seg, men de vil følge det Livet uansett hvor det går. Broder
Vayle fortalte meg noe i stuen sin for noen år siden, han sa: "De sier at når
jeg er borte, vil denne undervisningen være over. Men de tar feil. For så

lenge Den Hellige Ånd er her, vil det være lærere til stede, fordi Den Hellige
Ånd er læreren."
Og legg merke til hva broder Branham sa: Han er Ordet, igjen. Han er lik
den Ene som falt der nede. Han er den samme Doktrinen som kom
frem fra begynnelsen.
Så det må være en doktrine. For hvis du fokuserer på Kristi lære, da har
du Gud, punktum. Og Johannes sa: Den som har Sønnen, har Livet. Og
ordet har, er blitt oversatt fra det greske ordet ekko. Og derfor: Den som
gir ekko av sønnen, gir ekko av livet. Og den gir ekko av læren om
Kristus, gir ekko av Gud selv. Så etter hvert som Livet beveger seg videre,
vil Kristi lære fortsette å bli undervist av dem som selv trofast er blitt
undervist. Og når en kirke slutter å undervise i læren, og begynner å
fokusere på regler og orden, og bud på bud, da: «Den har den mistet sin
første kjærlighet», og den har forlatt Kristi lære. Og når de gjør det, da gir
de ikke lenger noe ekko av Liv, og de gir ikke et ekko av Gud. De reflekterer
ikke Gud. Og Gud er livet.
Apostelen Paulus sa i Kolosserne 3:4 Når Kristus, som er vårt liv,
åpenbares, (phaneroo, å manifestere Seg Selv i Sin Sanne karakter), da
skal også dere bli åpenbart (phaneroo, blir manifestert i vår sanne
karakter) sammen med Ham i herlighet. (Og vi vet at denne doxa er Guds
meninger, verdier og bedømmelser.) Derfor, når Kristus som er vårt liv stå
frem, da skal også vårt liv bli manifestert i sin sanne karakter. Og vi vet at vi
ble ordinert til å ha Selve Kristi sinn inni oss.
Fra talen: 65-0725M De Salvede I Endetiden 233. Nå, prøv dere, å gå
tilbake for å lev igjen? Hva om det Livet gikk tilbake, tror dere at det
(forlatte) Livet noen gang ville tale, gå tilbake etter at den gamle skolmen er
tørket opp, vil den noensinne gå tilbake og leve igjen inn i det? Det gjør den
aldri. For det er umulig for dem som engang ble opplyst, og ikke beveget
seg videre med Ordet når det ble oppfylt. De er døde, borte. Men hvis
den bærer torner og tistler, er den forkastet, og forbannelsen nærmer seg.
Og den ender med å bli brent. Er det riktig? Jeg skynder meg nå så raskt
som jeg kan.
1 Johannes 1:2 Og livet ble åpenbart, og vi har sett det og vitner om det og
forkynner dere det evige livet, det som var hos Faderen og ble åpenbart for
oss

Døde menn vokser ikke. Døde menn manifesterer heller ikke liv. Og de
kan absolutt ikke bli forandret heller.
Apostelen Paulus sa i 2 Korinterbrev 3:18 Men alle vi som med utildekket
ansikt ser Herrens herlighet (doxa) som i et speil, blir forvandlet til det
samme bilde fra herlighet til herlighet (fra doxa til doxa), slik som av
Herrens Ånd.
Nå fortalte apostelen Paulus oss her at når vi ser inn i Ordets speil, da blir
vi forvandlet til det bildet som vi ser i Ordet. Og det er Kristus, som er vårt
Lys. Og så forteller han oss at vi blir forvandlet fra bilde til bilde og fra
herlighet til herlighet, fra doxa til doxa, som er Guds mening, vurdering
og dom. Så han forteller oss at vi blir forvandlet inn til bildet av Kristus, som
er vårt Lys. Og vi blir forvandlet fra en mening til en annen, og til en annen,
og til en annen, helt til vi kommer inn i selve Guds sinn, eller Hans doxa. Og
det er slik vi skal bli ett med Gud, akkurat slik som Kristus og Gud var ett.
Johannes 14:20 På den dagen (Hvilken dag? Denne dagen!!!) skal dere
kjenne at Jeg er i Min Far og dere i Meg og Jeg i dere.
21 Den som har (gir ekko av) Mine bud og holder (åpenlyst gir ekko av)
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 (manifestere) Meg Selv
for ham.»
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: «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 hos ham.
Og vi vet alle hva det betyr, ikke sant? Å bo inni oss.
Og idet vi avslutter, la oss se på Johannes 17:20-22 Jeg ber ikke bare for
disse, men også for dem som kommer til å tro på Meg ved deres ord.
21 Jeg ber at de alle må være ett, slik som Du, Far, er i Meg og Jeg i Deg,
at også de må være ett i Oss, for at verden skal tro at Du har utsendt Meg.
22 Og den herlighet (doxa, meninger, verdier og bedømmelser) som Du
gav Meg, har Jeg gitt dem, så de skal være ett, slik (på den samme
måten) som Vi er ett:

Derfor blir vi ett med Gud på samme måte som Jesus og Gud var ett. Og
det er gjennom Hans Ord. Gud er Ordet. Og Jesus var manifestasjonen av
dette Ordet. Derfor er det veldig tydelig at vi blir ett ved å motta det samme
Ordet, som da fører oss inn i den samme herligheten, eller det samme sinn
som er i Faderen. Og den herlighet som Du gav Meg, har Jeg gitt dem,
så de skal være ett, slik som Vi er ett
641212 Tid For Innhøstning 87. Jesus sa: “At de kan være ett, Far, slik
som Du og Jeg er ett.” Ikke for en eller annen til å være over noe, det vil
aldri fungere. Én denominasjon ønsker å overta den andre, og én mann
over den andre. Men at dere kan være ett med Gud, slik som Kristus og
Gud var ett, det er hva bønnen er. At, Han var Ordet. Og Jesus ba om at
vi måtte bli Ordet, og reflektere Ham. Det var Hans bønn til å bli besvart.
88 Se hvordan satan lager betenkeligheter i det kjødelige sinnet? Men det
var ikke Jesus sin bønn i det hele tatt, at vi alle sammen kunne samles
sammen, og alle ha en bestemt trosbekjennelse og så videre. Hver gang de
gjør det, går de lenger og lenger bort fra Gud.
89 Han vil at vi skal være ett med Gud. Og Gud er Ordet. Hver enkelt, i
sitt hjerte, må være ett med Gud på den måten.
La oss bøye våre hoder i bønn.

