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1 Mos 1,1-12 I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. 2 Jorden var uformet og tom,
og mørket lå over dypets overflate. Og Guds Ånd svevde over vannflatene. 3 Da sa Gud:
"Det bli lys!" Og det ble lys. 4 Gud så lyset, at det var godt. Og Gud skilte lyset fra mørket. 5
Gud kalte lyset dag, og mørket kalte Han natt. Så ble det kveld, og det ble morgen den første
dagen. 6 Så sa Gud: "Det skal bli en hvelving midt i vannene, og den skal skille vann fra
vann." 7 Så gjorde Gud hvelvingen og skilte vannene som var under hvelvingen fra vannene
som var over hvelvingen. Og det ble slik. 8 Og Gud kalte hvelvingen Himmel. Så ble det
kveld, og det ble morgen den andre dagen. 9 Så sa Gud: "Vannene under himmelen skal
samles på ett sted, og det tørre land skal komme til syne." Og det ble slik. 10 Gud kalte det
tørre landet for Jorden, og oppsamlingen av vannene kalte Han Havene. Og Gud så at det
var godt. 11 Så sa Gud: "Jorden skal bære fram gress, planter som setter frø, og frukttrær
som gir frukt etter sitt slag, og som har frø i seg, på jorden." Og det ble slik. 12 Jorden bar
fram gress, planter som setter frø etter sitt slag, og trær som gir frukt med frø i seg, etter sitt
slag. Og Gud så at det var godt.
La oss be: Kjære Far vi har lest fra Ditt Ord denne formiddag at Du talte og Livets Lov,
loven om reproduksjon, ble skapt og denne lov forlanger at all sæd må bringe frukt etter sitt
slag. Derfor Far, siden du er Livets Opphavsmann og har barn, sønner og døtre, da må de
sannelig komme fram i bildet av den originale sæd, ifølge Dit eget Ord. Og vi vet ifølge
Hebreerne 1 at Jesus Kristus er Ditt først fødte Sønn og var det uttrykte Bilde av Din
Person. Vi ser da Far at Din Livets Lov, Din Lov om reproduksjon er sant og når det gjelder
for Ditt første barn da gjelder det også for alle andre barn som kommer fra Deg. Hjelp oss
da, mens vi studerer Denne Livets Lov, til å ha tillit til vår fødsel og mens vi vet om dine
løfter når det gjelder vårt Liv og til Hvem vi skal bli likeformet, dette er i Hans avbildning,
fordi vi ber om det i Jesus Kristi Navn.
Vi har lest fra 1 Mosebok 1:11, og det er Livets Lov som sier at hver frø må bringe fram
etter sitt eget slag. Gud sa det og da kan ikke vi argumentere her, Gud sa det og vi tror det.
Det er grunnen til at vi leser i: Rom 8,29 For dem som Han kjente på forhånd, dem har Han
også forutbestemt til å bli likedannet med Sin Sønns bilde, for at Han skulle være den
førstefødte (Det originale sæd), blant mange brødre.
Hvordan kan de krangle om det? Det er det Han har sagt, og siden all sæd må komme fram i
likheten med det originale sæd, da er det meget klar at vi kan forstå at vår framtidige
skikkelse er det samme som den av Guds Sønn.
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Vi leser i Efeserne 1 at vi var i Ham før verdens grunnvoll ble lagt. Og siden vi var i Ham,
da er Han vår Livets Kilde, hvorfor bekymrer vi oss da om vår framtidige utgang. Han sa i
Ef 1,3 Lovet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far! Han har velsignet oss med all åndelig
velsignelse i den himmelske verden i Kristus, Hør nå her, ”har” er fortid, vi er allerede
velsignet i Ham, hvorfor da være bekymret om vår framtid? Vi må lære å hvile i vår
skjebne. Han sa videre: 4 slik som Han utvalgte oss i Ham før verdens grunnvoll ble lagt, for
at vi skulle være hellige og ulastelige framfor Ham i kjærlighet.
Og han sa igjen at Han allerede har valgt oss i Ham og bestemt at vi skal være hellig og uten
lytte. Se nå, om all sæd må bringe fram etter sitt slag, og om vi er i Ham, så Han sa rett her
at vi allerede er bestemt til å være hellig og uten lytte. Nå tror jeg at vi må begynne å si det
som Han allerede har sagt om oss, siden Han allerede har utvalgt oss i Ham. Da velger Han
vår vei for å komme ditt gjennom å forutbestemme det. Vi ser det i neste vers. Ef 1,5 Ved
Jesus Kristus har Han forutbestemt oss (ikke noe Han kan tenke seg, Han har allerede gjort
det.) til barnekår hos Seg, etter Sin viljes gode velbehag.
Nå, dette fører oss til paragraf 165 i bror Branhams tale, Det Talte Ord Er Det Originale
Sæd. La oss gå ditt og lese fra paragraf 165.
P 165. Husk nå fra 1. Mosebok 1 at all sæd må bringe fram etter sitt eget slag. Det må være
slik for all tid. Det finnes alle slags typer. Om et menneske sier og tror at menigheten må
gjennom den store trengsel, da lurer jeg på hvor det finnes den type sæd? Vel, om du sier at
jeg tror at de gjør … Det er i orden. La du merke til der tilbake i tiden hvor regent falt i en
annen tidsperiode? Hvor falt det? Noa var i arken før dommen falt. Sodoma: Lot var ut av
Sodoma før det i det hele tatt begynte. Skjønner dere? Sannelig gjør vi det, vi skal ikke
gjennom noen trengsel periode, en av disse dager skal vi inn i bortrykkelsen. Så absolutt.
Hvorfor skal du bli dømt? Han, Jesus tok mine prøvelser. Det er der hvor mine prøvelser
fant sted, ja så sant. Jeg mottok Ham og fridde … ”Når jeg ser blodet, skal Jeg gå deg
forbi.” Det er sant. Moses var trygg og beskyttet sammen med Israel mens trengselen falt
(over Egypt.) Slik var det.
Hør nå godt etter, det kan bli meget tøff før alt er over, men bare husk, da disse bølgene
begynte å bygge seg opp for å drukne disse disiplene, sov Jesus trygg inn i båten. Han
bekymret seg ikke om denne stormen. Og alle sønner som kommer til Gud må først bli
prøvet og testet, akkurat på samme måte som den først fødte sønn ble, men han sov gjennom
denne test. Man sover ikke når du er bekymret, da snur du deg rund og rund, men han sov.
Han hvilte i Guds løfte for Hans tid. Og hva var denne løfte for Hans tid? At Han skulle gå
til korset for å gi Hans liv for resten av barna. Det er grunnen til at han skjønte at denne
stormen bare var bløff. På samme hvis da jeg var på flyet, da stoppet motorene fordi noen
gås hadde kommet seg inn i turbinen og min datter strakk seg over midtgangen til meg for å
gripe min hånd, og sa: ”Pappa, jeg har aldri skjønt hva det menes med å død” Jeg sa: ”Vi
skal ikke dø, Gud har en gjerning til meg som ikke er fullført enda.” Og jeg var ganske
sikkert på at flyet ikke skulle styrte. Da jeg hørte denne eksplosjonen og så flammene
gjennom fire vinduer, da var det første jeg hørte meg selv si: ”Her har vi det igjen.” Dette
fordi jeg var klar over at satan må gjøre hans gjerning, og vi må gjøre vår jobb, og siden han
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er en meget god motstander, da må i hvert fall forsøket ser bra ut om han ikke lykkes, fordi
hans hender er bundet og han kan ikke gjøre ting med oss, som ikke Faderen tillater ham, så
slapp av mine brødre og søstere. Vi har en løfte for denne time og den er at vi skal bli like
dannet med bildet av den først fødte Sønn, og vi er forutbestemt til å bli adoptert som barn
ved Jesus Kristus til Seg Selv. Så lenge dette ikke har skjedd er vi fortsatt på vår vei ditt.
Slik som med Billy Paul da han fortalte hans far at djevelen var ut etter ham. Br. Branham
sa: “Dette er bra Paul.” Og Billy Paul sa: “Bra?” Br. Branham svarte: “Ja Paul, fordi så lenge
han er ut etter deg, har han ikke fått tak i deg.”
La oss fortsette med paragraf 166.
166. Riktig, all sæd må komme fram etter sitt slag. Gud skapte mennesket i sitt bilde etter
Hans slag for å være Hans Ord på jorden, Han uttrykte det i Jesus Kristus. Hva var i
Ham? Gud var i Kristus. Dette er et Menneske etter Sitt slag. Skjønner dere? Når Gud som
er Ordet … Hvor mange vet at Han er Ordet? Når Ordet var i Kristus, et menneske av kjøtt
og blod, og uttrykker Seg Selv gjennom Han, det var Gud, Ordet i Kristus som uttrykker
Seg Selv. Og i begynnelsen skapte Gud et menneske i Sitt Eget bilde, og det er den type
menneske som Gud skaper i dag. Presteseminarer og disse utklekkingsmaskiner spytter ut
en masse krysninger, disse skolene. Men når Gud kaller et menneske, da er han i Sitt Eget
bilde; Ordet som er kommet til liv i ham. Det er helt riktig det. Der er han, Guds eget
menneske, et menneske i Sitt Eget bilde, i Hans eget skikkelse. Og Jesus sa, at han skal
gjøre de gjerninger som Jeg gjør. Derfor skapte Gud et menneske i Sitt Eget bilde etter Sitt
Eget slag.
For å forstå bedre hva denne avbildning skal bli, må vite hvem og hva Gud er, ikke sant? Og
Johannes 1:1 forteller oss: I begynnelsen var Ordet og Ordet var Gud. Om Gud er Ordet, og
vi er skapt i Hans Bilde, dersom vi da skal bli i dette samme bilde, da må også vi bli Ordet
eller en refleksjon av Ordet.
Dette er grunnen hvorfor br. Branham sier i paragraf 167.
P 167. Hans slag, hva er Hans slag? Ordet. Han er Ordet. Hvordan kan et menneske
være i Guds Bilde om han fornekter Guds Ord. Jeg bare spør.
Spør deg selv: ”Hvordan kan han være i Guds Bilde og samtidig fornekte Ordet, når Ordet er
det utrykte Bilde av Ham Selv?” Og han sier: ”Det betyr ikke det.” Det utrykte bilde av Gud
sier: ”Ja da, jeg sa det, men i virkeligheten mener jeg det ikke. Jeg tok feil der. Jeg tar det
tilbake. Det var for en annen tidsalder. Jeg mente det ikke.” Å du og du, hva et feiltrinn, det
er oppkast fra Satan som Han foret Eva med. Ikke tillat at Han dytter det ned i halsen til de
utvalgte. Neida, de vil ikke tro det. Bare kom og slutt deg sammen med oss. Ikke slutt deg
sammen med noen, du må bli født på nytt.
Hvordan kan de da si at de tror at Jesus er Guds sønn og så gjør Ham til sin egen Far. Si meg
om de sier det samme som Guds Ord sier … Han sa: ”Han er Min Elskede Sønn i hvem Jeg
har velbehag å bo i.”
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Vi leser i 1 Joh 5,10-12 Den som tror på Guds Sønn, har (ekko) vitnesbyrdet i seg selv. Den
som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner, fordi han ikke har trodd det vitnesbyrd Gud
har vitnet om sin Sønn. 11 Og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv
er i hans Sønn. 12 Den som har (ekko) Sønnen, har (ekko) livet. Den som ikke har (ekko)
Guds Sønn, har (ekko) ikke livet.
Så ser dere at de ikke engang ekkoer vitnesbyrdet som Gud gav om Hans Sønn og heller
ikke ekkoer de Guds Sønn, Han som sa at Gud var Hans Far. Dette er ikke en total
overraskelse, fordi Jesaja varslet oss at de ikke ville tro vitnesbyrdet som Gud gav angående
Hans Sønn. I Jesaja 53:1 sier Han: Jes 53,1 Hvem trodde det budskap vi hørte? Og for hvem
ble Herrens arm åpenbart? Og dette er spørsmålet vi skulle stille oss selv nå i dette
Budskapet. Hvem har trodd Guds budskap? Jeg ønsker at dere legger merke til dette fordi de
ikke vil si det som bror Branham sa, selv om de påstår at han er deres profet. Og fordi jeg
sier nøyaktig det som bror Branham lærte og jeg viser det i Skriften, går de allikevel bak
ryggen min og kaller meg en djevel. Ja, de sier at jeg er deres venn, når de står ansikt til
ansikt med meg, men deretter går de bak ryggen min og sier til andre at jeg er en djevel. Det
gjorde de også med Jesus og Han sa at de også skulle gjøre det med meg, derfor er jeg
avslappet, fordi jeg er klar over at disse angrep må komme, men stakkars de som kommer
med dem.
Joh 15,20 Kom i hu det ord som jeg sa til dere: En tjener er ikke større enn sin herre. Har
de forfulgt meg, så vil de også forfølge dere. Har de holdt mitt ord, så skal de også holde
deres.
Jeg bryr meg ikke så mye om hva de sier om meg, fordi Jesus fortalte meg at slikt kommer
til å skje, og faktisk sa Han at det er ikke bare nok å være lik Ham, men jeg må også bli kalt
det som Han ble kalt for, og vi vet at det ikke bare var noen få ganger de kalte Ham for
Beelsebub, som er Diablo på spansk. Så, min kjære venn, det passer meg bra for å bli kalt
Beelsebub, fordi Jesus sa at det skulle være slik. Han skjønte det ikke helt da han kalte meg
for det, men Jesus var klar over at han skulle gjøre det.
Matt 10,25 Det er nok for disippelen at han blir som sin mester, og for tjeneren å bli som
sin herre. Har de kalt husherren Beelsebul, hvor meget mer da hans husfolk!
La oss fortsette med paragraf 168.
P 168. Ja i Hans Eget Bilde etter Sitt slag for å bli Hans uttrykte Ord på jorden. Nå var
Jesus Guds utrykte Ord. Tror dere det? Hva skal vi da bli? Også Guds Sønner, Guds utrykte
Ord i Menigheten fortsetter (Dette er Kristi hemmelige Legemet) med å gjøre de samme
gjerninger som Jesus gjorde da Han var på jorden. Skjønner dere? Dette er etter sitt slag.
Vel, du kan ha den Lutherske slag etter Luther, Metodist slag etter Metodistene, den katolske
slag etter katolikkene, pinsevenner etter sitt slag, enhets mennesker etter sitt slag,
treenighets mennesker etter sitt slag, men dersom du er av Guds slag, da er det annerledes,
skjønner dere? Da er dere det utrykte bilde av Guds Ord som manifesterer Seg Selv. Å du
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og du. Hvorfor? Det er nødt til å være slik. Når vannet faller på det, da er det nødt til å bli
slik.
P 169. Da blir han født, en bånd … Etter at Gud skapte mennesket i Sitt Eget Bilde … Jeg
tror ikke at jeg har tid til denne neste tilkjennegivelse, det er fin, fin, men jeg ønsker ikke å
… Hele Guds Ord er fin, skjønner? Og se her, jeg skulle være ferdig til lunsj, jeg er så nær
det nå, ca. en sjette del fra. Kan jeg …? La det ligge. Hva sier dere om det? Vel, hvor mange
kan komme tilbake i ettermiddag? Løft hendene deres. Bra, jeg ønsker ikke å holde dere for
lenge, ønsker ikke å slitte dere ut. Dere som tar dette opp, la bandet bare fortsette noen
minutter, jeg skal avslutte om et øyeblikk.
P 170. Vår siste tanke var at Gud skapte mennesket i Sitt Eget Bilde etter Sitt Eget slag.
Gud skapte et menneske etter Hans Eget slag. Fikk du tak i det? Et menneske etter Hans
Eget slag. Hva slags menneske var han? Om dere ser tilbake og ser hva han var og når
han ble til kjøtt og blod, da er det den type menneske Han skaper. Stemmer det? Et
menneske etter Hans slag. Amen. Stemmer det ikke? Det er Hans type menneske. En gang
sa Han til et menneske: ”Du er en mann etter Mitt Eget Hjerte.” David var en mann etter
Hans Eget Hjerte. Husker dere det? Guds Ånd i David: David den forkastede konge. De
salvede blir alltid forkastet. David den forkastede konge, han gikk opp fjellet mens hans
eget folk … Jeg skal predike over det i de neste tre minutter. Davids eget folk skulle være …
Hans eget folk detroniserte ham og kastet ham fra tronen. David gikk opp fjellet og da var
der et menneske som spyttet på ham, den salvede konge. Denne lille gamle krøplingen,
(Bibelen sier at han haltet.) var forkrøplet i sin lære, og han gikk mot kongen for å spytte på
ham. Se nå på Jesus Kristus, de spyttet på ham. Den budbærer ved hans side, en engel som
representerte ham, trakk sverdet og sa: “Skal hodet av denne hunden ikke hugges av når han
spytter på kongen?” Denne engelen sa: ”Jeg slår ham i hjel.”
P 171. David sa: ”Legg bort ditt sverd. Jeg må gjøre dette,” og han gikk til toppen av
Jerusalems fjell, så ned over byen, en forkastet konge og han gråt. Åtte hundre år senere
stod Davids Sønn der, Ånden var porsjonert i David. Han stod på samme fjellet, en
forkastet konge som ble spyttet på og som de gjorde narr av. Stemmer det? Jeg kan
forestille meg at Gud sa, denne Engel som vandret sammen med Ham da Han gikk opp til
Golgata sa: ”Skal hodet av denne hunden ikke hugges av.” ”La ham være.” Å du og du, det
kommer en tid. Men hva med David når han kommer tilbake? Historien forandrer seg.
David kom ridende nedover i seiers glede. Denne karen ropte etter nåde. Så absolutt, la ham
være i fred. Han kommer en dag tilbake med makt. Da vil latteren går over til gråt og gråt
til glede. Det stemmer det, bare lar dem være i fred.
P 172. Men Gud sa: ”David du er en mann etter Mitt Eget Hjerte.” Når Gud skaper et
menneske da er han etter Hans Eget slag. David sa: ”Dine Ord har jeg gjemt i mitt hjerte
slik at jeg ikke synder mot Deg, Herre.” Det eneste han trengte var regnet. David ville ha
vært i orden om han bare kunne har fått dette regnet, men Den Hellige Ånd var ikke gitt
enda. Han hadde Ordet, og Ordet var i ham og han kunne vite det, han sa: ”Jeg har gjemt
Det i mitt hjerte Herre. Det kommer ikke til å stå i blomst og tjenestgjøre seg slikt det skulle,
men jeg har gjemt Det der, Herre.” Men da Jesus, som var Det Åpenbarte Ord, kom, ble
Gen-Livete tatt ut av Ham og ført tilbake til Ordet igjen. Og når Davids hjerte rant over hva
skulle da våre hjerter gjøre. …?... uten Ånden. Amen. Er ikke Han underbart? Hvordan å
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elske Ham? Er Han ikke underbar, underbar, underbar? Er ikke Jesus Min Herre underbar?
Øyer har sett, ører har hørt, Det som er oppskrevet i Guds Ord. Er ikke Jesus Min Herre
underbar? Er Han ikke det? Hvor mange elsker Det? Hvor mange elsker Ham? Å du og du,
det er underbart.
Hvordan kunne Jesus være et menneske i Hans Fars Bilde om han ikke engang var et
menneske?
Hebr 1,1-9 Etter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til
fedrene gjennom profetene, 2 har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom Sønnen. Ham
har han innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt verden. 3 Han er
avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin krafts
ord. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens
høyre hånd i det høye. 4 Og han er blitt så meget større enn englene, som han har arvet et
herligere navn framfor dem. 5 For til hvem av englene har han noen gang sagt: Du er min
sønn, jeg har født deg i dag! - og et annet sted: Jeg vil være far for ham, og han skal være
sønn for meg? 6 Og når han så igjen fører den førstefødte inn i verden, sier han: Og alle
Guds engler skal tilbe ham! 7 Om englene sier han: Han gjør sine engler til vinder og sine
tjenere til flammende ild. 8 Men om Sønnen sier han: Din trone, Gud, står i all evighet, og
rettferds stav er ditt rikes kongestav. 9 Du elsket rettferd og hatet urett. Derfor, Gud, har din
Gud salvet deg med gledens olje framfor dine medbrødre.
Hvem salvet Guds Sønn? Gud gjorde det!
Apg 10,38 Hvordan Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd og med kraft, Han
som gikk omkring og gjorde godt og helbredet alle som var undertrykt av djevelen, for Gud
var med Ham.
Profeten sa i Budskapet: PROFETEN ELIJAH. 02.10.56.
21. Og dåpen Jesus hadde var dåpen i Den Hellige Ånd, som var i Ham, Det som kom på
Ham ved Jordan elven etter at Han ble døpt i vann. Johannes var vitne til det, han så Guds
Ånd som kom på Ham som en due. Og legg merke til det, da Han reiste her ifra, sendte Han
den samme embetsdrakt tilbake som Han var tildekket med; Den Hellige Ånd på
Menigheten.
Den sinn syke gærning fra Gadara. 20.07.54.
P 32. Noen av dem sa: ”Han er bare et menneske.” Ja, jeg innrømmer at Han var et
Menneske. Men Han var mer enn et Menneske. Og noen av dem sa: ”Vel, Han var en
profet.” Ja det stemmer det, men Han var mer enn en profet. Og Han var Gud. Jesus Kristus
var Gud manifestert i kjøtt. Jehova Gud, Hans Far, overskygget jomfru Maria og formet i
henne en blodcelle som ble til Sønnen Jesus Kristus. Og dåpen … Han levde som et
menneske helt til Han ble døpt av Johannes i elven Jordan. Og med engang etter Hans dåp
vitnet Johannes om at Han hadde sett Den Hellige Ånd som kom ned fra Himmelen og som
gikk inn i Ham. Og før det skjedde hørte Johannes en stemme i ørkenen som sa: ”På Ham
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som Ånden kommer til å stige ned og blir værende der, Han er den Person som skal døpe
med Den Hellige Ånd og Ild. Og Jesus sa, mens Han var her på jorden: ”Jeg gjør ikke noe
av Meg Selv; det er ikke meg, det er Min Far, og Han bor i Meg. Skjønner dere? Det betyr
at Han var mer enn et menneske. Han var Gud menneske. Han var ikke en Gud menneske,
men mennesket Gud.
En annen ting jeg ønsker å si her er at det er for noen av brødrene som å trekke en tann for å
innrømme at Jesus var et menneske. Vel, bror Branham sa det så mange ganger og det er
meget vanskelig å finne alle sitater, men da forteller Skriften Selv at Han er et menneske. Og
allikevel tror de at det er ydmykende eller noe i den duren å si at Jesus er et menneske, og at
Gud bodde i Ham. På denne måten var mannen, legemet selv Gud. Det er faktisk hva de tror
og lærer som er så i motsetning til hva bror Branham lærte.
Apg 2,22 Israelittiske menn, hør disse ord: Jesus fra Nasaret, en mann Gud utpekte for dere
ved kraftige gjerninger, under og tegn som Gud gjorde ved Ham midt iblant dere, slik dere
selv også vet,
2 Kor 5,19 for Gud var i Kristus og forlikte verden med Seg Selv, så Han ikke tilregner dem
overtredelsene deres, og har lagt forlikelsens ord ned i oss.
Joh 3,2 Denne mannen kom til Jesus om natten og sa til Ham: "Rabbi, vi vet at Du er en
lærer kommet fra Gud. For intet menneske kan gjøre disse tegnene som Du gjør, uten at Gud
er med ham."
Bror Branham sa i:
Total befrielse 12.07.59.
P 55. Jesus var fult ut et menneske. Han kunne gråte som et menneske, Han kunne spise som
et menneske; Han kunne oppføre seg som et menneske. Han var fylt ut et menneske i hele
Hans fysiske vesen. Og i Ånden var Han helt og holden Gud, og slik underlag Han Seg Sitt
kjøtt, ved Ånden som bodde i Ham. Dere skjønner at Han ble fristet på alle måter slik som
oss. Han var et menneske ikke en engel. Han var et menneske. Han hadde begjær og
fristelser akkurat som vi. Bibelen sa det. Han var et menneske ikke en Engel som er hevet
over alle fristelser. Hebr 2:9 sier at Han var lavere enn engler.
Hebr 2,9: Men vi ser Jesus, Han som ble gjort lite ringere enn englene, for at Han skulle
lide døden, kronet med herlighet og ære, for at Han, ved Guds nåde, skulle smake døden for
alle.
Han var et komplett menneske. Gud tok et komplett menneske for å frambringe en
fullstendig utfrielse, og Han fylte Ham med Hans Ånd. Den Hellige Ånd bodde i Ham uten
mål. Han ble fristet slik som vi. Han var komplet Gud. Han beviste det da Han oppreiste de
døde, da han stoppet naturens gang, det opprørte hav og stormen. Da Han talte til treet og
så videre og var Ham lydig. På innsiden var Han Gud. Han kunne ha vært et menneske,
Han var et menneske, men Han overga seg totalt over I Guds hender for å tjene Ham, og
Han er vårt forebilde.
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1 Tim 2,5 For det er én Gud og én Mellommann mellom Gud og mennesker, Mennesket
Kristus Jesus.
Rom 5,15 Men med nådegaven er det ikke som med fallet. For om de mange døde på grunn
av den enes fall, så er Guds nåde og gaven ved Det Ene Mennesket Jesu Kristi nåde, i langt
større grad kommet rikelig over de mange.
Jesus kalte seg selv alltid for menneskesønnen, for å identifisere seg selv som et menneske.
Mine Herrer vi ville se Jesus. 04.03.64.
P 52. Ser dere hva Jesus var da? Han ble manifestert, det betyr at Gud manifestert i et
menneske ved navn Jesus Kristus som er Guds Sønn som var oss lovet. ”Slik som det var i
Noas dager (det gjelder også alle tilsvarende scener), slik skal det være ved
menneskesønnens komme.” Han er den samme i går i dag og i alle evigheter.
Joh 13,31 Da han hadde gått ut, sier Jesus: «Nå er Menneskesønnen herliggjort, og Gud er
herliggjort i Ham.
Joh 12,23 Men Jesus svarte dem og sa: "Timen er kommet da Menneskesønnen skal bli
herliggjort.
Joh 9,11 Han svarte og sa: «Et Menneske som heter Jesus, laget en deig og smurte øynene
mine og sa til meg: Gå til Siloa-dammen og vask deg.* Så gikk jeg og vasket meg, og jeg fikk
synet.»
Joh 3,2 Denne mannen kom til Jesus om natten og sa til Ham: "Rabbi, vi vet at Du er en
lærer kommet fra Gud. For ingen kan gjøre disse tegnene som Du gjør, uten at Gud er med
ham."
Luk 9,58 Jesus sa til ham: «Revene har huler, og fuglene under himmelen har reder, men
Menneskesønnen har ikke noe sted der Han kan hvile hodet Sitt.»
Luk 2,52 Og Jesus vokste i visdom og alder og i velvilje hos både Gud og mennesker.
Matt 16,13 Da Jesus kom til området ved Cæsarea Filippi, spurte Han disiplene Sine og sa:
"Hvem sier menneskene at Jeg, Menneskesønnen, er?"
Joh 20,17 Jesus sier til henne: "Ikke rør Meg, for Jeg er ennå ikke fart opp til Min Far. Men
gå til Mine brødre og si til dem: Jeg farer opp til Min Far og deres Far, og til Min Gud og
deres Gud."
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Mark 15,34 Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst og sa: "Eloï, Eloï, lamà
sabaktàni?" Det betyr: "Min Gud, Min Gud, hvorfor har Du forlatt Meg?"*
Matt 27,46 Og omkring den niende time ropte Jesus med høy røst og sa: "Eli, Eli, lamà
sabaktàni?" Det betyr: "Min Gud, Min Gud, hvorfor har Du forlatt Meg?"
Satans Eden. 29.08.65.
P 8. Gud vil ta det tilbake igjen og gjør det faktisk gjennom et menneske. Det ble overgitt til
en kvinne, men det ble løskjøpt av en mann, Mennesket Jesus Kristus, som er Ordet.

Efesernes Menighets tid. 05.12.60.
P 56. Vi har en Mellommann mellom Gud og mennesket og det er mennesket Jesus Kristus.
Det er helt riktig det. Det er hva Peter sa.
Tyggende gresshoppe store gresshoppe gresshoppelarven. 23.08.59.
P 120. Hva som helst som kommuniserer med døden, og jeg bryr meg ikke hva det er, er av
djevelen. Det finnes kun en Mellommann mellom Gud og mennesket og det er Mennesket
Jesus Kristus.
Vis oss Faderen. 19.04.59.
P 44. En forsoning matte finne sted, og Hans legemet, Mennesket Jesus ble til et frivillig
offer.
Slangens sæd. 28.09.58.
P 87. Jeg håper ikke at jeg sårer deres følelser, men jeg fester dette til dette Tabernaklet.
Dere her i Branhams tabernaklet, avhold dere fra slike ting. Ethvert menneske som tror
samfunn med de hellige er spiritister. Det finnes kun en Mellommann mellom Gud og
mennesket og det er Mennesket Jesus Kristus. Jeg bryr meg ikke om hvor mange Jesu
Kristi mødre det finnes.
1 Pet 1,3 Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Far, Han som etter sin rike miskunn har
gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde,
Ef 1,3 Lovet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far! Han har velsignet oss med all åndelig
velsignelse i den himmelske verden i Kristus,
2 Kor 11,31 Gud og vår Herre Jesu Kristi Far, Han som er velsignet i all evighet, vet at
jeg ikke lyver.
Helbredelse og hva sykdom er. 08.08.50.
P 24. Jehova Gud overskygget henne og skapte en blodcelle i hennes livmor, som i Seg Selv
var et skapt kraft. Og fra denne Blod Celle kom Jesus Kristus. Han var Blodet fra Hans Far
ved en jomfru fødsel. Det er dette blodet jeg prediker om i kveld. Dette Blodet både frelser
og helbreder, dette uforfalskede Blod av Guds Sønn. Venner om dere ikke tror dette da kan
9

dere ikke bli frelst. Det finnes ingen annen vei enn gjennom Jesu Kristi Blod som er Hans
Fars Blod, uforfalsket, ingen seks var blandet inn i det i det hele tatt. Det var et skapt fødsel.
Tror dere det? Dette er det sanne Evangelium venner.

Brian har mang flere sitater om dette emne, men på grunn av tids mangel har jeg ikke
klar å oversette alt.
Her er de engelske tekster for de som ønsker å studere dette emne videre.
Petrus van der Geest.

Healing line 53-0907E P:23 I am not able to that. Or no other man is able to do that. Only
the Man, Jesus Christ, Who has already done it for you.
Look away to Jesus 63-1229E P:88 You'll never see Him because He was just an ordinary
man. God deals with men. Jesus was a man. God was in the man, and He was God.
Questions and answers COD 61-0112 P:162 Now, we know, brethren, that man cannot be
God. Man, yet he is a god, each one of you are a god. You was made to be a god, but not
while you're in this life. See? Jesus was a man just like we are, but God was in Him. The
Fullness of God was in Him; we have the Spirit by a measure.
QA Hebrews part 2 COD 57-1002 P:56 63. The Father was Almighty Jehovah God
dwelling in a Tabernacle called Jesus Christ, which was the anointed Son of God. Jesus
was a Man; God is a Spirit. And no man has seen God at any time, but the only begotten of
the Father has declared Him. He was, His Personality, His Being, His Deity, whatever He
was, He was God. He was nothing less or nothing more than God. Yet, He was a man. He
was a man, a house that God dwelt in. That's right. He was God's dwelling place.
Manifested sons of God 60-0518 P:49 Now, you trinitarian brethren, I'm not wanting to
hurt you, but how in the name of the good Word of God could you ever place Jesus being a
separate person from God Himself? If Jesus could take another person and make Him go
and die to redeem this person here, He would be an unjust being. There's only one way that
God could ever do it, would be take the place Himself. And God became flesh that He might
taste the pains of death, to take the sting and death away from us, that we might be redeemed
by His own. That's why He will be so worshipped. Jesus was a man, sure He was. He was
a man, m-a-n, born in the virgin Mary. But the Spirit that was in Him was God without
measure. In Him dwelt the fullness of the Godhead bodily. He was Jehovah-Jireh; He was
Jehovah-Rapha; He was Jehovah-Manasses; He was Jehovah, our Shield, our Buckler, our
Healer; He was Alpha, Omega, the Beginning and the End; He was the First, the Last; He
Was, Which Is, and Shall Come; the Root and Offspring of David, the Morning Star, why,
He was All-in-all. In Him dwelt the fullness of the Godhead bodily.
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Conference with God 59-1220M P:45 There was a time after a perfect life of thirty-three
and a half years had been lived, a Man Who wanted to live as much as I want to live, as
much as you want to live, a Man Who had something to live for, brethren that He loved,
people that He loved, sunsets that He liked to see... Remember, Jesus was a Man; God was
in Him. There come a time... Spirit that was leading the Lamb, the Dove. There had to be a
conference between the Lamb and the Dove. And they formed a place to set it. After the
supper that night, they crossed over a little brook Cedron, or somewhere, and went across
the brook, and went into a garden called Gethsemane. They had to have a conference. God
and Christ had to talk it over. The Lamb and the Dove had to set together. It was the Dove
that had to talk to the Lamb, and it was the Lamb's death.
Blind Bartimaeus 59-1127 P:49 Jesus didn't heal people; He only healed as God showed
Him to heal. How many knows that? Saint John 5:19. "The Son can do nothing but what
He sees the Father doing." And then, when He stood before the people, why, He could tell
them... The reason they knew that He was the Son of God, and was the prophet that Moses
spoke of, because He was a God-prophet. See, the reason I say "prophet, God-prophet," that
don't seem to take too well with you. Maybe I'd better explain it. Jesus was a Man. He was
just a Man, a virgin born Man. That's right. He was the Son of God. His Father was
Jehovah, God Almighty. That's right. And then Jehovah built Him a House, which it was
His Son, to represent Himself to the world. And God was in Christ reconciling the world to
Himself. Is that right? That was God in Christ reconciling the world to Himself.
Questions and answers COD 61-0112 P:169 Now, they know that John was just a man.
And so was Jesus just a Man. Jesus was just a Man; He was just born of a woman, had to
die. Is that right? He was a Man, had to eat and drink, and hungered, cried, and thirst,
and everything, just as human as that you are, as human as I am. But the Spirit of God
was in Him in the Fullness, without measure.
Inter veil 56-0121 P:63 It's your faith in God. That's the only thing that'll ever heal a sick
person, is their personal faith in God. Not what some man can do for you, it's what the Man
Christ Jesus has already done for you.
Seal of the antichrist 55-0311 P:36 When you think that Jesus was just a man, He was
more than a man. He was the Divine One. "God was in Him, reconciling the world to
Himself." … and then he said, There was only one Holy Person ever born, and that was the
Lord Jesus Christ, that was created in the wombs of a virgin, conceived by the Holy Spirit.
And He gave His Life to redeem us back to God again.
Paradox a 65-0117 P:64 Now, the Bible said that in the New Testament now, that Jesus
Christ is our High Priest. Do we believe that? The only High Priest we have, the only
Intercessor we have between God and man, is the Man Christ Jesus. You believe that? And
the Bible said He is a High Priest that can be touched by the feeling of our infirmities.
We would see Jesus sirs 60-0109 P:36 He was the Son of God. So He said in Saint John
5:19: "Verily, verily I say unto you, the Son (the man, the flesh, the baby, the boy, the man,
Christ Jesus), the Son can do nothing in Himself, but what He sees the Father doing; that
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doeth the Son likewise." In other words, "The Father shows Me by a vision what to do, and
I do just that and nothing else." See? Now, the words of... We all know that's inspired. Now,
Jesus did anything outside of that, that Scripture's wrong. "Verily, verily (that's absolutely,
absolutely), I say unto thee, the Son (that's Jesus, the body, the man, the son of Mary), the
Son can do nothing in Himself; but what He sees (not hears) sees the Father doing, that
doeth the Son likewise." Sign of the Messiah... "I always do that which is pleasing to the
Father."
Thirsting for life 57-0613 P:70 And we're no more, we're not greater than one another.
We're all the same. We're just... If a person isn't no more than a little housewife, she's just
as much in the Kingdom of God as the apostle or prophet or whatever he is. She's God's
child. And there's no difference in us. God put some to do one thing, and some another.
That don't make us above anyone. That just God chose us. That's the reason I different with
the Catholic belief in intercession of saints or the virgin Mary. Virgin Mary's a wonderful
woman. Certainly. She brought the Lord Jesus to the earth by the command of God. But He
could've used anybody else He wanted to. She's not a god or a goddess. She's just a woman.
She's in glory. Certainly she is. But she's no way at all for to intercede. There's no Scripture
in the Bible for that. There's one Intercessor between God and man, and that's the man
Christ Jesus, none other. Anything different from that, anything that intercede for you, any
saint, any person outside of that, is purely high form of spiritualism. The dead are passed
on. They're in the Presence of God, but cannot intercede. That's exactly right. Spiritualists
believe that. But not Bible teaching doesn't believe that.
1 Timothy 2:5 For there is one God, and one mediator between God and men, the man
Christ Jesus;
Show us the Father it'll satisfy 53-0610 P:71 Why was that little old boat tossed around
like that?" It was the Man that was sleeping, but it was God Who could stop the waves. It
was the Man Who cried going to Lazarus' grave, but it was God Who raised the dead. The
Man, Christ Jesus cried. He was a Man. But God that was in Him could speak to the dead
and it lived again. The Man that was in Christ Jesus, Himself, He could hunger and want
for something to eat around that tree. But the God-man that was in Him could take five
biscuits and feed five thousand. God was in His Son reconciling the world to Himself.
QA on Genesis COD 53-0729 P:30 And God came down in the image of man, in the Man
Christ Jesus, to suffer pain. God could not suffer pain in the Spirit. How could He suffer
physical pain in the Spirit? He couldn't do it. So God unfolded Himself and was made in
the image of man, to redeem the man that was lost. See? And then God suffered in the flesh.
I Timothy 3:16, "Without controversy (that's argument), great is the mystery of godliness;
for God was manifested in the flesh, seen of angels, preached on...?... and believed, and
received up to the right hand of the Father." Is that right? God Himself came down and
lived in a human body and suffered temptation. "God was in Christ, reconciling the world
to Himself." See what love is, the love of God?
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Uncertain sound 62-0714 P:88 Where is the God of Jesus Christ? Where is the God that
made this promise in the Bible?
1 Peter 1:3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his
abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus
Christ from the dead,
Ephesians 1: 3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed
us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ:
2 Corinthians 11:31 The God and Father of our Lord Jesus Christ, which is blessed for
evermore, knoweth that I lie not.
Position of a believer in Christ 55-0227A P:43 Grace be unto you, and peace from God
the Father... the Lord Jesus Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus
Christ, Who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus.
Now, the fellow said, "I can be a Christian and stay home just as well." No, you can't. No.
You've got to be together with the rest of your Body. He has blessed us together in heavenly places in Christ Jesus.
Palmerworm locust caterpillar 59-0823 P:113 "And if the Oneness, you disagree with the
Oneness because of their one standing like that." Yes, sir. Jesus had a Father; He was God.
Questions and answers COD 59-0628E P:113 I do not believe that Jesus could be His
own father. I believe that Jesus had a Father, and that was God. But God dwelled and
tabernacled in this body called Jesus, and He was Emmanuel: God with us. And there's no
other God besides this God. He is Father, Son, and Holy Ghost. And the Name of the
Father, Son, Holy Ghost... Father: the Lord, Son: Jesus, Holy Ghost: Logos, Spirit of God.
Father, Son, Holy Ghost, Lord Jesus Christ; that's Him. And in Him dwelled the Fullness of
the Godhead bodily.
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