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Guds Ord kom till profeten
William Marrion Branham:

”Jesus Kristus är Gud”

Detta är nu uppenbarelsen: Jesus Kristus är Gud.
Gamla testamentets Jehova är det Nyas Jesus. Hur
mycket Du än försöker, kan Du inte bevisa att det finns
TRE gudar. Men det krävs också en uppenbarelse genom
Den Helige Ande för att få Dig att förstå att Han är En.
Det krävs en uppenbarelse för att se, att Gamla
Testamentets Jehova är det Nyas Jesus. Satan slingrade
sig in i församlingen och förblindade människorna för
denna sanning. Och då de blev blinda för den, dröjde det
inte länge förrän den romerska kyrkan slutade att döpa i
Herren Jesu Kristi Namn.

Jag medger att det krävs en verklig uppenbarelse från
Den Helige Ande för att se sanningen om gudomen i
denna tid, då så många bibelord förvrängs omkring oss.
Men den övervinnande, segrande församlingen är byggd
på uppenbarelse, så vi kan vänta oss att Gud skall
uppenbara Sin sanning för oss. Men man behöver faktiskt
inte någon uppenbarelse om vattendopet. Det står där och
stirrar en rakt i ansiktet. Skulle det vara möjligt, att
apostlarna ens för en minut skulle ha letts vilse från ett
direkt bud från Herren att döpa i Faderns och Sonens och
Den Helige Andes Namn och sedan befinnas avsiktligt
olydiga? De kände till vad Namnet var, och det finns inte
ett enda ställe i Skriften, där de döpte på något annat sätt
än i Herren Jesu Kristi Namn. Sunt förnuft borde säga
Dig, att Apostlagärningarna är församlingen i
verksamhet, och om de döpte på det sättet, då är det så
man skall döpa. Om Ni nu tycker att det är starkt, vad
tycker Ni då om det här? Alla, som inte var döpta i
Herren Jesu Namn, måste döpas om.
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Apg. 19:1-6: ”Medan Apollos var i Korint, kom Paulus,
sedan han hade farit genom de övre delarna av landet,
ned till Efesus. Där träffade han några lärjungar. Och
han frågade dessa: ’Undfingen I Helig Ande, när I
kommen till tro?’ De svarade honom: ’Nej, vi hava icke
ens hört, att helig ande är given.’ Han frågade: ’Vilken
döpelse bleven I då döpta med?’ De svarade: ’Vi döptes
med Johannes’ döpelse.’ Då sade Paulus: ’Johannes’
döpelse var en döpelse till bättring; och han sade därvid
till folket, att det var på den som skulle komma efter
honom, det är på Jesus, som de skulle tro.’ Sedan de hade
hört detta, läto de döpa sig i Herren Jesu namn. Och när
Paulus lade händerna på dem, kom den Helige Ande över
dem, och de talade tungomål och profeterade.” Där är
det. De här fina människorna i Efesus hade hört om den
kommande Messias. Johannes hade predikat om Honom.
De döptes till bättring från synden och SÅG FRAM MOT
tron på Jesus. Men nu var det tid att SE TILLBAKA på
Jesus och döpas till syndernas FÖRLÅTELSE. Det var tid
att ta emot Den Helige Ande. Och då de döptes i Herren
Jesu Kristi Namn, lade Paulus händerna på dem och Den
Helige Ande kom över dem.

Å, dessa kära människor i Efesus var fina människor,
och om någon hade rätt att känna sig säker, så hade de
det. Lägg märke till hur långt de hade kommit! De hade
kommit hela vägen fram till att ta emot den kommande
Messias. De var redo för Honom. Men ser Ni inte, att trots
detta hade de missat Honom? Han hade kommit och gått.
De behövde bli döpta i Herren Jesu Kristi Namn. De
behövde bli fyllda med Den Helige Ande.

Om man har blivit döpt i Herren Jesu Kristi Namn,
kommer Gud att fylla en med Sin Ande. Det är Ordet.
Apg. 19:6, som vi läste, var uppfyllelsen av Apg 2:38:
”Gören bättring och låten alla döpa eder i Jesu Kristi
namn till edra synders förlåtelse; då skolen I såsom gåva
undfå den Helige Ande.” Ser Ni, Paulus sade, genom Den
Helige Ande, exakt vad Petrus sade genom Den Helige
Ande. Och det, som sades, KAN INTE ändras. Det måste
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vara detsamma ända från Pingsten tills den allra siste
utvalde har blivit döpt. Gal. 1:8: ”Men om någon, vore det
ock vi själva eller en ängel från himmelen, förkunnar
evangelium i strid mot vad vi hava förkunnat för eder, så
vare han förbannad.”

En del av Er Oneness-människor döper fel. Ni döper
till pånyttfödelse som om nedsänkning i vatten skulle
frälsa Er. Pånyttfödelsen kommer inte genom vattnet, det
är ett Andens verk. Mannen, som genom Den Helige Ande
gav budet: ”Gören bättring och låten alla döpa eder i
Herren Jesu namn”, sade inte att vattnet föder på nytt.
Han sade att det bara var ett bevis på ”ett gott samvete
inför Gud”. Det var alltsammans. 1 Petr. 3:21 [Eng.
övers._Översättaren]: ”Efter denna förebild frälsar dopet
oss också nu (inte avlägsnandet av köttets orenhet utan
ett gott samvetes svar till Gud) genom Jesu Kristi
uppståndelse.” Jag tror på det.

Om någon skulle ha några falska idéer om att
historien kan bevisa vattendopet på något annat sätt än i
Herren Jesu Kristi Namn, skulle jag råda Dig att läsa
historien och själv ta reda på det. Följande är en sann
beskrivning av ett dop, som ägde rum i Rom år 100 e. Kr.
och återgavs i tidningen TIME den 5 december 1955.
”Diakonen räckte upp sin hand, och Publius Decius
trädde in genom dörren till doplokalen. Trähandlaren
Marcus Vasca stod i vatten till midjan i bassängen. Han
log då Publius vadade in i bassängen bredvid honom.
’Credis?’ frågade han. ’Credo’, svarade Publius. ’Jag tror
att min frälsning kommer från Jesus Kristus, som
korsfästes under Pontius Pilatus. Med Honom dog jag för
att jag med Honom må få Evigt Liv.’ Så kände han starka
armar stödja honom då han lät sig falla baklänges i
bassängen och hörde Marcus’ röst i sitt öra _ ’Jag döper
Dig i Herren Jesu Namn’ _ då det kalla vattnet slöt sig
över honom.”

Ända tills sanningen gick förlorad (och inte kom
tillbaka förrän i denna yttersta tid _ dvs. från Nicaea till
början på detta århundrade) döpte de i Herren Jesu Kristi
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Namn. Men den har kommit tillbaka. Satan kan inte
undanhålla uppenbarelsen då Anden vill ge den.

Ja, om det funnes tre Gudar, kunde man mycket väl
döpa för en Fader, och en Son, och en Helig Ande. Men
UPPENBARELSEN, SOM GAVS TILL JOHANNES, var
att det finns EN ENDA GUD och Hans Namn är
HERREN JESUS KRISTUS, och man döper för EN GUD,
och endast en. Det var därför Petrus döpte som han
gjorde på pingstdagen. Han måste vara trogen
uppenbarelsen, som var: ”Så må nu hela Israels hus veta
och vara förvissat om att DENNE JESUS, som I haven
korsfäst, honom har Gud gjort till BÅDE HERRE OCH
MESSIAS.” Där är Han, ”HERREN JESUS KRISTUS”.

Om Jesus är ”BÅDE” Herre och Messias, då är Han
(Jesus) ”Fadern, Sonen och Den Helige Ande” i EN
ENDA Person, uppenbarad i köttet, och kan inte vara
något annat. Det är INTE ”Gud i tre personer, den
välsignade treenigheten”, utan EN ENDA GUD, EN
ENDA PERSON med tre huvudtitlar, med tre ämbeten,
som uppenbarar dessa titlar. Hör det en gång till! Denne
Jesus är BÅDE Herre och Kristus. Herren (Fadern) och
Kristus (Den Helige Ande) är Jesus, för Han (Jesus) är
BÅDA DESSA (Herren och Kristus).

Om inte det visar oss den sanna uppenbarelsen om
Gudomen, kommer ingenting att göra det. Herren är
INTE en till, Kristus är INTE en till. Denne Jesus är
Herren Jesus Kristus _ EN ENDA GUD.

Filippus sade en dag till Jesus: ”Herre, låt oss se
Fadern, så hava vi nog.” Jesus sade till honom: ”Så länge
har jag varit tillsammans med eder, och Du känner Mig
icke? Den som har sett Mig har sett Fadern, hur kan Du
då säga: ’Låt oss se Fadern!’ Jag och Min Fader äro ett.”
Jag citerade det där en gång, och en dam sade: ”En minut
bara, herr Branham, Ni och Er fru är ett.” Jag sade: ”Inte
den sortens ett.”

Hon sade: ”Förlåt?”

Så jag sade till henne: ”Ser Ni mig?”
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Hon sade: ”Ja.”

Jag sade: ”Ser Ni min fru?”

Hon sade: ”Nej.”

Jag sade: ”Då är den enheten av en annan sort, för
Han sade: ’Då Ni ser Mig, ser Ni Fadern’.”

Profeten sade att det skulle bli ljust vid aftonens tid. I
hymnen står det:

Det skall bli ljust vid aftontiden,
Stigen till Härligheten skall Du säkert finna
I vattenvägen, det är Ljuset idag,
Begraven i Jesu dyrbara Namn.
Ung och gammal, gör bättring från all Din synd,
Så kommer Den Helige Ande förvisso in.
Aftontidsljuset har kommit,
Det är ett faktum att Gud och Kristus är En.

För inte allt för länge sedan talade jag med en judisk
Rabbi. Han sade till mig: ”Ni hedningar kan inte skära
Gud i tre stycken och ge Honom till en jude. Vi vet bättre
än så.”

Jag sade till honom: ”Det är just det, Rabbi, vi skär
inte Gud i tre stycken. Ni tror på profeterna, eller hur?”

Han sade: ”Visst gör jag det.”

”Tror Ni på Jesaja 9:6?”

”Ja.”

”Vem talade profeten om?”

”Messias.”

Jag sade: ”I vilket förhållande kommer Messias att stå
till Gud?”

Han sade: ”Han kommer att vara Gud.”

Jag sade: ”Det är riktigt.” Amen.

Man kan inte göra Gud till tre personer eller tre delar.
Man kan inte tala om för en jude, att det finns en Fader,
och en Son, och en Helig Ande. Han kommer ganska snart
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att tala om för en var den idén kom ifrån. Judarna vet, att
denna lära grundades vid Konciliet i Nicaea. Inte
underligt att de föraktar oss som hedningar.

Vi talar om en Gud, som inte förändras. Judarna tror
på det också. Men kyrkan förvandlade sin oföränderlige
Gud från EN till TRE. Men sanningen kommer tillbaka
vid aftontiden. Så slående det är att denna sanning har
kommit vid samma tid som judarna återvänder till
Palestina! Gud och Kristus är EN! Denne Jesus är BÅDE
HERRE OCH KRISTUS (MESSIAS).

Johannes hade uppenbarelsen, och JESUS var
Uppenbarelsen, och Han visade Sig just här i Skriften _
JAG ÄR han som är och som var och som skall komma,
den Allsmäktige.” Amen.

Om uppenbarelsen övergår Ditt förstånd, så se upp
och sök Gud för att få den! Det är enda sättet på vilket
Du någonsin kan få den. En uppenbarelse måste komma
från Gud. Den kommer aldrig genom mänsklig naturlig
begåvning utan som en Andlig gåva. Du kan till och med
lära Dig Skriften utantill, och fastän detta är underbart,
kommer det inte att göra det. Det måste vara en
uppenbarelse från Gud. Det står i Ordet att ingen kan
säga att Jesus är Kristus annat än genom Den Helige
Ande. Du måste ta emot Den Helige Ande och då, och
endast då, kan Anden ge Dig uppenbarelsen att Jesus är
Kristus, Gud, Den Smorde.

(Från En utläggning om församlingstidsåldrarna)
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