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Bror Branham sier i Det Talte Ord:
P 96. Da Gud og Hans Ord ble ett (Halleluja) det var da Guds Ånd begynte å vanne Guds
Sæd, Guds Ord. Det produserte Gud, og det er ikke et enkelt menneske, det er Gud. Fordi:
”Du er død.” Du er ikke deg selv lengre. Du regner deg selv som død, uthullet, mens du
venter på sæd spiren.
Paulus sa i: 2 Tim 2,11-12 Dette er et troverdig ord: For døde vi med ham, skal vi også
leve med ham. 12 Holder vi ut, skal vi også herske med ham. Fornekter vi, skal han
fornekte oss.
Så lidelse og død er et vesentlig del av Gud som støper og former oss inn i selve bildet av
Hans elskede førstefødte Sønn.
Nå, bror Branham fortsetter i paragraf 96: Så hva er det? Det er ikke deg lenger, det er
ikke selve mannen; Det er Gud i mannen. Det er i sæd form slik som i begynnelsen, det
talte Ord. Guds Manifesterte Ord i mannen, da er det ikke selve personen, personen døde
Legg nå merke til at det er nøyaktig det som Paulus fortalte oss i:
Gal 2,16-21 Men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men
ved tro på Kristus Jesus, da trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort ved tro
på Kristus og ikke av lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdiggjort av
lovgjerninger. 17 Men dersom nå også vi, da vi søkte å bli rettferdiggjort i Kristus, selv ble
funnet å være syndere, er dermed Kristus blitt en tjener for synden? Langt derifra! 18 For
dersom jeg bygger opp igjen det jeg har revet ned, da viser jeg meg selv som en lovbryter.
19 For jeg er ved loven død for loven for å leve for Gud. 20 Jeg er korsfestet med Kristus.
Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever
jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og gav seg selv for meg. 21 Jeg forkaster
ikke Guds nåde. For er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død uten grunn.
Da tilføyer bror Branham I paragraf 96:
96. La da Gud plante Sitt Eget Liv i deg, da er det ikke deg lengre, det er Guds Liv, fordi
det er Guds Ord, når det blir vannet av Den Hellige Ånd produserer de samme tingenene.
Vi ser det i: Rom 8,10-11 Og dersom Kristus er i dere, er vel legemet dødt på grunn av
synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet. 11 Men hvis Hans Ånd som oppreiste
Kristus fra de døde, bor i dere, da skal Han som oppreiste Kristus fra de døde, også
levendegjøre de dødelige legemene deres ved Sin Ånd som bor i dere.
Dere skjønner at det er dette bror Branham sier her; La da Gud plante Sitt Eget Liv i deg,
da er det ikke deg lengre, det er Guds Liv
Og Paulus tilføyer videre i vers 12.

Rom 8,12-19 Derfor, brødre, er vi ikke skyldige overfor kjødet, slik at vi skulle leve etter
kjødet. 13 For dersom dere lever etter kjødet, skal dere dø. Men hvis dere ved Ånden døder
legemets gjerninger, skal dere leve. 14 For så mange som blir ledet av Guds Ånd, de er
Guds barn. 15 For dere fikk ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle bli ført inn i frykt,
men dere fikk barnekårets Ånd, og i Ånden roper vi: "Abba, Far!" 16 Ånden Selv vitner
med vår ånd at vi er Guds barn, 17 og hvis vi er barn, da er vi også arvinger, Guds
arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med Ham, for at vi også skal bli
herliggjort sammen med Ham. 18 For jeg er overbevist om at lidelsene i den nåværende tid
er for ingenting å regne sammenlignet med den herligheten som skal bli åpenbart på oss.
19 For skapningens inderlige lengsel venter og stunder etter åpenbaringen av Guds barn.
Nå går vi videre til paragraf 97: Greit. Manifestert, de gjerninger blir da på samme vis
manifestert i oss, fordi det er det samme Ord. Nå, om du ønsker å gjøre de samme
gjerninger som Kristus, gjøre de samme gjerninger som Han gjorde, da; ”Han som tror på
Meg, skal gjøre Mine gjerninger.” (Johannes 14:12.) Hva betyr det? Tro hva for noe? At
Han er den opprinnelige Sæd Kimen som er kommet.
Og husk; hva var Kristi gjerninger?
Joh 5,19 Da svarte Jesus og sa til dem: "Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Sønnen kan ikke
gjøre noe av Seg Selv, men bare det Han ser Faderen gjøre. For det Han gjør, gjør Sønnen
likedan.
Da fortsetter bror Branham med å si: Ordet som Gud talte om å oppfylle jorden og bli
mange, kunne ikke fine et sted å bosette seg. Til slutt kom dette Ordet inn i en jomfrus
morsliv. Vi skal tale mer om disse to morsliv i ettermiddag.
Jeg ønsker å legge til her at når Branham taler her om to livmorer, da henviser han til den
fysiske livmor og den åndelige livmor i sinnet, hvor ideer blir unnfanget og kommer til liv.
Tilbake til Det Talte Ord hvor bror Branham fortsetter: Hva skjedde nå? Livskimen gikk ut
fra Ham; de ting som gir; Vannet som gir kjernen muligheter til å produsere seg selv.
Ånden gikk ut av Ham og steg opp.
98. Her har vi det. Vi kommer fram til det. Hva skjedde? Vi tror Det, vi tror Det. Hva sa nå
Jesus? ”Den som tror på Meg skal også gjøre de gjerninger som Jeg gjør,”
manifestasjonen av at Den Hellige Ånd kom over meg i skikkelsen av en due og gjorde
dette, ikke gjennom en krysning, men gjennom en jomfru fødsel …) Gjennom dette gir jeg
dette Liv slik at hvis du ved tro vil ta imot det som Faderen, alle profeter, hele Guds Ord
sier, da vil Jeg øse Liv ned over deg, og da kan du ikke noe annet enn å produsere det
samme som Jeg Er. Her har du det.
99. ”Han skal også gjøre de gjerninger Jeg gjør.” Hva gjorde Han? Nøyaktig det som
Faderen viste Ham. Hva så Han? Men bare det Han ser Faderen gjøre. For det Han
gjør, gjør Sønnen likedan. Hva var Han, Han kom i et menneskelig skikkelse. Gud ble til
kjøtt og bodde iblant oss. Ordet ble kjøtt og bodde iblant oss. Guds Talte Ord, gjennom en
jomfru, brakte fram et legeme, og gjennom dette legemet kom; Vannet, Ånden, vasket
ved Ordets Vann og gikk så inn i Ham, bodde i Ham og da kom Livet, Guds Liv og
manifesterte Seg Selv gjennom Kristus. Gud var i Kristus, Den Salvede.

Nå ønsker jeg å ta disse tanker vi har lest her og legge til noen tanker som bror Branham
sendte i et brev til bror Ernest Fantler og ble gjort tilgjengelig for allmennheten gjennom
bror Robert Goff.
Bror Branham sa: Dersom Gud har kalt deg til å være lik Jesus i hele ditt vesen og Ånd,
da vil Han dra deg inn i et liv av korsfestelse og ydmykhet, og legger på deg et slik krav til
lydighet, slik at Han ikke tillater deg å følge andre Kristne,
Rom 8,17 og hvis vi er barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger,
så sant vi lider med Ham, for at vi også skal bli herliggjort sammen med Ham.
1 Kor 9,12 Hvis det er andre som har del i denne retten hos dere, har ikke vi det enda
mer? Likevel har vi aldri brukt denne retten, men utholder alt, for at vi ikke skal hindre
Kristi evangelium.
Bror Branham sa;
Dersom Gud har kalt deg til å være lik Jesus i hele ditt vesen og Ånd, da vil Han dra deg
inn i et liv av korsfestelse og ydmykhet, og legger på deg et slik krav til lydighet, slik at
Han ikke tillater deg å følge andre Kristne, og på mange måter ser det ut som om at Han
tillater andre gode mennesker til å gjøre ting som Han ikke tillater deg å gjøre. Andre
Kristne og pastorer som virker veldig religiøse og nyttig, kan presse seg selv fram og
trekker i trådene og lager forordninger slik at sine planer blir utført, men du kan ikke
gjøre slike ting. Og om du forsøker, da møter du en slik sammenbrud og irettesettelse fra
Herren som gjør deg i høyeste grad angrende. Andre kan skryte av seg selv, på sin suksess
på sitt arbeid, men Den Hellige Ånd vil ikke tillate deg å gjøre det, og om du begynner med
det, vil Han lede deg inn i en dyp ydmykelse som vil føre deg dit hen at du forakter deg selv
samt alle de gode gjerninger som du har gjort.
Disse dype ydmykelser som Gud fører over din sjel, en dyp følelse av skam og ydmykelse
fordi du har forsøkt å gjøre noe for deg selv og som er utenom Hans Vilje.
Det er ikke slik at Gud vil slå deg ned for dette, fordi Han tillater andre til å gjøre det og
kommer seg unna med det uten følelser, anger eller sorg. Men du er annerledes. Du er
Hans. Han gjør med deg hva enn Han ønsker. Og alt du ønsker er å gjøre det som vil være
til glede for Ham, og dermed blir du rammet i din sjel, på grunn av ditt eget viljesliv. Det
betyr, på grunn av ditt eget bevisste valg og ikke på grunn av frykt for represalier.
I boken Filemon kalte Paulus seg en Jesu Kristi fangne. Nå er en fangne en som ikke har
kontroll over sin egne skjebne, men blir holdt til fange av en annen. En fangne er en
person som holdes i vare tekt, i fangenskap, eller er i en tilstand av tvangsinnleggelse,
spesielt mens han er på prøve eller soner fengselsstraff.
2. Fratatt ytringsfrihet eller handlinger.
Det er Gud i deg som virker for å utføre de ting, det er ikke deg selv.
Fil 2,13 For det er Gud som virker i dere både å ville og å virke for Hans gode vilje.
Gud Selv, Selve Hans Liv arbeider i deg til å gjøre det Han vil og til å gjøre det Han vil du
skal gjøre.
Bror Branham fortsetter med å si: ”Andre får lov til å lykkes med å tjene store summer,
eller får en arv eller leve i luksus, men Gud forsyner deg daglig, fordi Han ønsker at du

skal få noe mye bedre enn gull, og dette er en hjelpeløs avhengighet av Ham, at Han kan
ha dette privilegiet av å gi deg, ut av Hans usynlige gullgruve, ditt daglige behov.”
Gud sa dette om Hans Sønn Jesaja i:
Jes 42,19 Hvem er blind foruten Min tjener, eller døv som den budbæreren Jeg sender?
Hvem er blind som den som står i en fredspakt, og blind som Herrens tjener?
Bror Branham fortsetter: Herren tillater at andre blir æret og blir satt fram i rekken,
men la deg være ukjent og i mørke, fordi Han ønsker å frambringe et valg i deg, de
velluktende frukter av Hans Komme og Hans Herlighet som bare kan bli produsert i
skyggen.
Når vi blir klar over det faktum at vi tilhører Herren, da ønsker vi å avlegge vårt eget
begjær og ser etter Hans vilje som må bli oppfylt. David sa i:
Sal 100,3 Kjenn at Herren, Han er Gud. Det er Han som har dannet oss, og ikke vi selv. Vi
er Hans folk og den hjord Han røkter.
Og apostel Paulus som innrømmet at Han var en Jesus Kristi fangne sa i:
Ef 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.
Bror Branham fortsetter:
Gud tillater at andre blir stor, men holder deg nede. Han får deg til å jobbe og streve
videre uten å vite hvor mye du gjør, for da å gjøre deg enda mer kostbart. Han tillater at
andre for den anerkjennelse for den arbeid som du har gjort, og dette fører til at du blir ti
ganger mer belønnet når Jesus kommer. Den Hellige Ånd følger nøye med deg med en
misunnelig kjærlighet og du får en skarp irettesettelse av Ham for små ting som du har
gjort eller følelser eller når du bortkaster tiden, og det ser ut som andre kristne aldri blir
satt i den samme klemme. Så blir klar over det faktum at Gud er Suveren uten ende, og har
en rett til å gjøre det som Han ønsker med Sine egne, og Han kommer aldri til å forklare
deg de tusen ting som Gud gjør med deg, og som kanskje forvirrer deg.
Sak 8,2 Så sier hærskarenes Herre: Jeg er nidkjær for Sion med stor nidkjærhet. Med stor
harme er Jeg nidkjær for henne.
Moses sa i:
5 Mos 6,15 - for en nidkjær Gud er Herren din Gud i din midte,
5 Mos 4,24 For Herren din Gud er en fortærende ild, Han er en nidkjær Gud.
Og Josva sa i:
Jos 24,19 Men Josva sa til folket: "Dere vil ikke klare å tjene Herren, for Han er en hellig
Gud. Han er en nidkjær Gud. Han vil ikke tilgi deres overtredelse og synder.
Bror Branham:
Så blir klar over det faktum at Gud er Suveren uten ende, og har en rett til å gjøre det som
Han ønsker med Sine egne, og Han kommer aldri til å forklare deg de tusen ting som Gud
gjør med deg, og som kanskje forvirrer deg.

Joh 5,19 Da svarte Jesus og sa til dem: «Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Sønnen kan ikke
gjøre noe av Seg Selv, men bare det Han ser Faderen gjøre. For det Han gjør, gjør Sønnen
likedan.
Joh 14,31 Men for at verden skal vite at Jeg elsker Faderen, så gjør Jeg slik Faderen har
gitt Meg befaling om. Stå opp, la oss gå herfra!
Joh 15,10 Hvis dere holder Mine bud, blir dere i Min kjærlighet, på samme måte som Jeg
har holdt Min Fars bud og blir i Hans kjærlighet.
Joh 12,49-50 For Jeg har ikke talt av Meg selv. Men Faderen som har sendt Meg, gav
Meg bud om hva Jeg skulle si og hva Jeg skulle tale. 50 Jeg vet at Hans bud er evig liv. Det
som Jeg da taler, taler Jeg slik som Faderen har sagt Meg.
Bror Branham fortsetter:
Gud tar deg på ordet, og om du har overgitt deg selv til Ham for å være Hans slave, da
omgir Han deg med en nidkjær kjærlighet og Han tillater at andre kan gjøre og si mange
ting som ikke du for lov til å gjøre og si.
Jesus selv sa i: Joh 5,30 Jeg kan ikke gjøre noe ut fra Meg Selv. Etter det Jeg hører,
dømmer Jeg. Og Min dom er rettferdig, for Jeg søker ikke Min Egen vilje, men Faderens
vilje, Han som har sendt Meg.
Når til og med Han ikke kunne gjøre noe annet enn det som Faderen viste Ham, da var Han
Faderens fagne. Men ikke ut fra frykt, neida, men Han var en slave på grunn av
Kjærligheten til Sin Far.
Matt 7,21 Ikke alle som sier til Meg: "Herre, Herre," skal komme inn i himlenes rike, men
den som gjør Min himmelske Fars vilje.
Matt 12,50 For den som gjør Min himmelske Fars vilje, er Min bror og søster og mor."
Joh 14,21 Den som har Mine bud og holder 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 Meg for ham."
Bror Branham fortsetter:
Bestem deg engang for alle at du er i direkte kontakt med Den Hellige Ånd, og at Han har
dette privilegium at Han Binder din tunge, eller binder dine hender eller lukker dine
øyer, på en måte som andre ikke har det. Når du så er inntatt med Den Levende Gud som
du er, i ditt hemmelige hjerte, mens du gleder og fryder deg over denne særlige rettighet,
denne personlige interesse (fra Gud), denne misunnelige beskyttelse og ledelse fra Den
Hellige Ånd som er over ditt liv, du har funnet Himmelens å entré.
Dette betyr at du har funnet din plass eller inngangen til himmelen, fordi vi er blitt gitt
tilgang gjennom Kristus inn i denne friheten fra Gud, til å vandre i Hans Ord og blir til Den
Levende Pust av Guds Ord, det er Gud i kjøtt iblant brødre og søstere som er i behov av
håp og liv.
Rom 15,13 Men håpets Gud skal fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan ha
overflod av håp ved Den Hellige Ånds kraft.
1 Kor 3,16 Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?
1 Kor 6,19 Eller vet dere ikke at legemet deres er et tempel for Den Hellige Ånd, som er i
dere, som dere har fra Gud, og at dere ikke tilhører dere selv?

2 Kor 1,21 Han som knytter oss sammen med dere til Kristus, og som har salvet oss, er
Gud.
2 Kor 11,17 Det jeg her sier, taler jeg ikke ut fra Herren, men heller som i dårskap, i
denne rosende selvtillit.
2 Kor 13,11 Til slutt, brødre, lev vel! Bli fullt ut dyktiggjort! La dere formane, ha det
samme sinn, lev i fred med hverandre! Og kjærlighetens og fredens Gud skal være med
dere!
Ef 4,6 én Gud og alles Far, Han som er over alle og gjennom alle og i dere alle.
Kol 2,6-12 Slik dere altså har tatt imot Kristus Jesus, Herren, så vandre i Ham, 7 rotfestet
og oppbygget i Ham, og grunnfestet i troen, slik dere er blitt opplært til, idet dere er rike i
den med takksigelse. 8 Se til at det ikke er noen som bedrar dere ved filosofi og tomt
bedrag, etter menneskers overlevering, etter verdens makter og ikke etter Kristus. 9 For i
Ham bor hele Guddommens fylde legemlig. 10 Og i Ham er dere blitt fylt, Han som er
hodet for all myndighet og makt. 11 I Ham ble dere også omskåret med en omskjærelse
som ikke er gjort med hender, ved å avlegge kjødets syndelegeme, ved Kristi omskjærelse,
12 da dere ble begravet med Ham i dåpen og i den ble dere også oppreist med Ham ved
troen på Guds makt, Han som oppreiste Ham fra de døde.
Kol 3,1-5 Hvis dere da altså ble oppreist med Kristus, så søk de ting som er der oppe, der
Kristus sitter ved Guds høyre hånd. 2 Ha sinnet rettet mot de ting som er der oppe, ikke
mot de ting som er på jorden. 3 Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. 4
Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere bli åpenbart sammen med Ham i
herlighet. 5 Overgi derfor deres jordiske lemmer til døden: hor, urenhet, syndig begjær,
ond lyst og grådighet, som er avgudsdyrkelse.
2 Tess 1,12 slik at vår Herre Jesu Kristi navn kan bli herliggjort i dere, og dere i Ham,
etter vår Guds og Herren Jesu Kristi nåde.
1 Pet 5,6 La dere derfor ydmyke under Guds mektige hånd, for at Han kan opphøye dere
når tiden er inne.
Åp 3,21 Den som seirer, ham vil Jeg gi å sitte med Meg på Min trone, slik Jeg også har
seiret og satt Meg med Min Far på Hans trone.
Nå mens jeg avslutter ønsker jeg å lese Bror Branham brev i sin helhet.
DEN HØYE KALL.
Dersom Gud har kalt deg til å være lik Jesus i hele ditt vesen og Ånd, da vil Han dra deg
inn i et liv av korsfestelse og ydmykhet, og legger på deg et slik krav til lydighet, slik at
Han ikke tillater deg å følge andre Kristne, og på mange måter ser det ut som om at Han
tillater andre gode mennesker til å gjøre ting som Han ikke tillater deg å gjøre. Andre
Kristne og pastorer som virker veldig religiøse og nyttig, kan presse seg selv fram og
trekker i trådene og lager forordninger slik at sine planer blir utført, men du kan ikke
gjøre slike ting. Og om du forsøker, da møter du en slik sammenbrud og irettesettelse fra
Herren som gjør deg i høyeste grad angrende. Andre kan skryte av seg selv, på sin suksess
på sitt arbeid, men Den Hellige Ånd vil ikke tillate deg å gjøre det, og om du begynner med
det, vil Han lede deg inn i en dyp ydmykelse som vil føre deg dit hen at du forakter deg selv

samt alle de gode gjerninger som du har gjort. Andre får lov til å lykkes med å tjene store
summer, eller får en arv eller leve i luksus, men Gud forsyner deg daglig, fordi Han ønsker
at du skal få noe mye bedre enn gull, og dette er en hjelpeløs avhengighet av Ham, at han
kan ha dette privilegiet av å gi deg, ut av Hans usynlige gullgruve, ditt daglige behov.
Herren tillater at andre blir æret og blir satt fram i rekken, men la deg være ukjent og i
mørke, fordi Han ønsker å frambringe et valg i deg, de velluktende frukter av Hans Komme
og Hans Herlighet som bare kan bli produsert i skyggen. Gud tillater at andre blir stor,
men holder deg nede. Han får deg til å jobbe og streve videre uten å vite hvor mye du gjør,
for da å gjøre deg enda mer kostbart. Han tillater at andre for den anerkjennelse for den
arbeid som du har gjort, og dette fører til at du blir ti ganger mer belønnet når Jesus
kommer. Den Hellige Ånd følger nøye med deg, med en misunnelig kjærlighet og du får en
skarp irettesettelse av Ham for små ting som du har gjort eller følelser eller når du
bortkaster tiden, og det ser ut som andre kristne aldri blir satt i den samme klemme. Så blir
klar over det faktum at Gud er Suveren uten ende, og har en rett til å gjøre det som Han
ønsker med Sine egne, og Han kommer aldri til å forklare deg de tusen ting som Gud gjør
med deg, og som kanskje forvirrer deg. Gud vil ta deg på ordet, og om du har overgitt deg
selv til Ham for å være Hans slave, da omgir Han deg med en nidkjær kjærlighet og Han
tillater at andre kan si og gjøre mange ting som ikke du for lov til å gjøre og si. Får det i
orden med engang for alle at du er i direkte kontakt med Den Hellige Ånd, og at Han har
dette privilegium at Han binder din tunge, eller binder din hender eller lukker dine øyer,
på en måte som andre ikke har det. Når du er så fylt med Den Levende Gud som du er, i
ditt hemmelige hjerte, mens du gleder og fryder deg over denne særlige rettighet, denne
personlige interesse (fra Gud), denne misunnelig beskyttelse og ledelse fra Den Hellige
Ånd som er over ditt liv, du har funnet Himmelens entre.
Måtte Gud som er vår trøst være med dere alle. La oss be.

