Esta mensagem foi entregue pelo irmão Branham para o irmão Ernest Fandler,
O irmão Branham disse a Ernest Fandler para escrever um livro da história de sua
vida, da qual você pode ler abaixo desta exortação.
Se Deus o convocou para ser realmente como JESUS em todo Seu Espírito, Ele irá atraí-lo para
uma vida de crucificação e humildade, colocando em você uma necessidade de grande
obediência. Ele não te permitirá seguir com outros cristãos, e de muitas formas, vai parecer que
Ele deixa que outras boas pessoas, façam coisas que Ele não irá te deixar fazer.
Os outros Cristãos e ministros, que podem parecer muito religiosos e ativos, podem projetar-se,
comandar e conduzir esquemas de trabalho para realizar seus planos, mas você não pode fazer
o mesmo. E se você tentar, falhará de tal maneira e terá repreensão do Senhor, fará você ficar
muito arrependido.
Outros podem se gabar de si mesmo. De seu trabalho, de seu sucesso, de seus escritos, mas o
Espírito Santo não permitirá que você faça tal coisa e, se você começar, Ele irá levá-lo a uma
profunda insatisfação, que te fará desprezar a si mesmo e todas as suas boas obras.
A outros, será permitido obter grandes somas de dinheiro, ou ter um legado deixado para eles,
ou ter uma vida luxuosa, mas Deus pode te suprir diariamente, porque Ele quer que você tenha
algo muito melhor que o ouro, e isso é uma total dependência Dele. Para que Ele tenha o
privilégio de prover suas necessidades dia após dia, do tesouro invisível.
O Senhor pode permitir que os outros sejam honrados e postos a frente, e mantenham você
escondido na obscuridade, porque Ele quer produzir de Sua escolha especial, um fruto
perfumado para a Sua glória vindoura, que só pode ser produzido em oculto.
Deus vai deixar os outros serem grandes, mas vai te manter pequeno. Ele permitirá que outros
façam um trabalho para Ele, e tenha os méritos por isso. Mas Ele fará você trabalhar e labutar,
sem saber o quanto você está fazendo. E então, para tornar o seu trabalho ainda mais precioso,
Ele irá permitir que outros recebam o crédito pelo trabalho que você fez, e isso fará sua
recompensa dez vezes maior quando Jesus vier. O Espírito Santo vai te vigiar cuidadosamente
com amor ciumento, e irá te repreender por pequenas palavras e sentimentos ou pelo
desperdício do seu tempo. Coisas que parecem não incomodar os outros cristãos.
Portanto, aceite a realidade que Deus é um Soberano infinito e tem o direito de fazer o que
quiser com os Seus. Ele não vai explicar mil coisas que possam encucar sua mente, na Sua
maneira de lidar contigo. Deus o levará à Sua palavra; E se você se colocar sendo absolutamente
Seu escravo, Ele irá te envolver num amor ciumento. Deixe que outras pessoas digam e façam
tantas coisas que você não pode fazer ou dizer – o caso está encerrado de uma vez por todas.
Você está lidando diretamente com o Espírito Santo, e que Ele tenha o privilégio de amarrar sua
língua, de encadear sua mão, de fechar seus olhos, de maneiras que Ele não faz com os outros.
Agora, quando você está tão possuído com o Deus vivo no secreto do seu coração, que você está
satisfeito e encantado com esse peculiar, pessoal, guardião zeloso e administrador do Espírito
Santo sobre sua vida, você terá encontrado a entradinha do céu.
Fonte: http://www.williambranhamvindicatedprophet.com/Site/Ernest%20Fandler.html

