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Det Talte Ord #21
Fra Negativ mot Positiv.
Brian Kocourek
11-05-2008.
Jeg vil fortsette med vår granskning av Bror Branhams tale ”Det Talte Ord er det
Opprinnelig Sæd,” og vi begynner å lese fra Paragraf 15.
15. Jeg husker at det var engang en mann som hette Moses. Folket – som vi
pleier å si i sørstatene - ergret ham bestandig og lot ham aldri i fred. De var
misfornøyde med alt, eller de hadde alltid noe å klage over og så videre. Men da
det virkelig kom så langt at Gud sa: ”Skill deg fra dem, så skal jeg gjøre deg til
et stort folk!” Da kastet Moses seg ned for Guds Åsyn og sa: ”Om Du ville
forlate dem deres synd! Men hvis ikke, da slett meg ut av Din Bok som Du har
skrevet!” Han sa: ”Ta meg men ikke folket.” Dette sa han, selv om han hadde
kalt dem opprørere, de hadde satt seg opp mot Gud og ham, men allikevel elsket
han dem så mye at han sa: ”Ta meg og frels dem.” Dette var Kristus i Moses.
Hvis en mann ikke har dette på denne måten, det samme hvor mye noen kan
være uenig med ham, da tror jeg at det er Kristus som mangler, hvis han ikke
ut fra hjerte, ikke fra leppene, men fra hjerte har denne følelsen for et
menneske.
La oss bøye våre hoder og våre hjerter i bønn.
Kjære Far vi er samlet her i denne formiddag i Navnet av Din Sønn Jesus Kristus,
vår eldste bror, og vi har kommet fordi vi er klar over at dette hus er først og
fremst et hus for å bli korrigert. Og Far vi kommer denne formiddag fordi vi
ønsker at våre sjeler har det rett, fordi timen kommer at de som er urene forblir
urene og de som er rettferdig forblir rettferdig, og slik ser vi at folket blir
krystallisert i sin måte å tenke på. Hjelp oss Far at vi aldri kommer dit hen hvor vi
ikke kan omvende oss mer. Fordi, den time vi ikke kan omvende oss mer, da er vi
kommet dit hen hvor vi blir krystallisert, slik som Lots hustru som så seg tilbake
og ble krystallisert i en saltstøtte. Du sa Far i Hebreerne seks at det kommer en
tid når mennesker har smakt på Det Gode Ord og har sett kraften av den
kommende tidsalder, og har mottatt en åndelig innsikt, men faller fra, da blir det
umulig for dem å omvende seg på nytt med en angrende hjerte. Vokt oss derfor
og beskytt oss fra en slik forherdelse i våre hjerter, vi ber i Jesus Kristi Navn.
Amen.
Vi slår opp i 1 Kor 13,9-12 For vi skjønner stykkevis, og taler profetisk stykkevis.
10 Men når det fullkomne kommer, da skal det stykkevise forgå. 11 Da jeg var
barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn. Men
da jeg ble mann, la jeg av det barnslige. 12 For nå ser vi som i et speil, i en gåte;
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men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg
kjenne fullt ut, liksom jeg selv er fullt ut kjent.
Jeg ønsker å fokusere våre tanker på Bror Branhams kunngjøring, som han
kommer med her angående den negative holdning folket hadde mot Guds tjener
Moses, og hans positive holdning som han hadde imot dem. Og han kalte denne
Ånden som Moses hadde, for Kristi Ånd. Vi ser således to forskjellige
åndsmakter i 2. mosebok, en som er negativ og den andre er positiv. Selvfølgelig
er den positive ånden identifisert som Kristi Ånd, hva er da den negative ånd?
Ånden til den onde. Så lenge det finnes en negativ, må det finnes en positiv. Det
er umulig å ha en negativ uten en positiv. Dette fordi det er det positive som lager
det negative, akkurat slik som dagens lys viser det negative som er nattens
mørke.
Joh 3,19-21 Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, men menneskene
elsket mørket fremfor lyset, for gjerningene deres var onde. 20 For hver den som
gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at gjerningene hans ikke
skal bli avslørt. 21 Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, så det kan bli
åpenbart at gjerningene hans er gjort i Gud.
Legg merke til at Jesus sa i: Joh 15,17-27 Dette byr jeg dere at dere skal elske
hverandre! 18 Når verden hater dere, så vit at den har hatet meg før dere! 19
Var dere av verden, ville verden ha elsket sitt eget. Men fordi dere ikke er av
verden, men jeg har utvalgt dere av verden, derfor hater verden dere. 20 Husk
det ordet som jeg har sagt til dere: En tjener er ikke større enn herren sin. Har de
forfulgt meg, vil de også forfølge dere. Har de tatt vare på mitt ord, vil de også ta
vare på deres. 21 Men alt dette skal de gjøre mot dere for mitt navns skyld, fordi
de ikke kjenner ham som har sendt meg. 22 Dersom jeg ikke var kommet og
hadde talt til dem, ville de ikke hatt synd. Men nå har de ingen unnskyldning for
synden sin. 23 Den som hater meg, hater også min Far. 24 Hadde jeg ikke gjort
slike gjerninger blant dem som ingen annen har gjort, så ville de ikke hatt synd.
Men nå har de sett dem, og hater likevel både meg og min Far. 25 Men dette er
skjedd for at det ordet som står skrevet i loven deres, skulle bli oppfylt: De hatet
meg uten grunn. 26 Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende til dere fra
Faderen, sannhetens Ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg. 27
Men også dere skal vitne, for dere har vært med meg fra begynnelsen.
Her ser vi hvordan Jesus taler om Kjærlighet og hvordan vi må elske hverandre,
og da setter Han opp denne Kjærligheten med kjærlighet verden har for sitt eget,
og hvordan den samme verden hater Ham, fordi de hater Hans Far.
Dette er viktig at man forstår det fordi det har å gjøre med hvem vi er og hvorfor
vi handler slik som vi gjør, og hvorfor vi har et indre drag til å gjøre det som er

3

rett og riktig. Apostel Johannes forteller oss om denne negativiteten som blir dratt
til det positive i 1. Johannes 3.

SPØRSMÅL OG SVAR COD 30-08-64.
P-15. Dette bildet er det viktigste. I oppstandelsen kommer disse gasser og syrer
og andre ting rett tilbake på plass og utvikler dette bildet igjen. Dette bildet ble
ikke tatt da du var seksten år gammel, eller atten, eller tjuve år gammel og på ditt
beste. Når ble det tatt? Før verdens grunnvoll ble lagt ble det lagt i Guds store
fil. Det eneste det gjorde var å vise for seg selv her for deg, å gjøre ditt valg.
Skjønner? Da ble du en Guds tjener. Han viste det p.g.a. Hans allvitenhet. Dette
gjorde Ham til en Forløser, vi har vært gjennom det. Da er dette bildet
fullstendig. Dette er et negativ. Den negative delen av ditt liv er der hvor du
lever nå. Og alt annet, om det finnes et negativ da må det finnes et positiv, for
det må finnes et positiv før det kan være et negativ. Om det så finnes et negativ,
må det være et positiv et eller annet sted. Dette er ikke den ekte tingen. Dette er
kun en skygge av den sanne tingen som kommer. Får du tak i det? Jeg bryr meg
ikke hva de gjør med dere; de kan ikke ødelegge dette profil, dette bilde i Guds
store galleri der oppe. Det kan ikke bli ødelagt; det er i himmelen. De kan brenne
det opp, gir det som føde til løvene, gjør alt hva de ønsker å gjøre med det, det
står opp igjen sa sikkert som to ganger to er fire. Så sikkert som Gud talte det,
kommer det fram. Uansett hvor du er …
Og igjen fra MESTERVERKET 05-07-64
P-6. Vi er klar over det at vi er her i en negativ skikkelse. Og så lenge det finnes
et negativ må det finnes et positiv. Det er umulig å ha et negativ uten et positiv,
fordi det er det positive som lager det negative. Akkurat slik som du har et
negativ bilde av et eller annet objekt. Det må finnes et objekt et eller annet sted
som treffer linsen ellers kunne det aldri bli et negativ. Når vi således ser at vårt
liv her er i det negative og samtidig er vi klar over at det finnes et positiv et eller
annet sted som lyset har truffet og således blir det reflektert her på jorden. Vi
er bare det reflekterte. Det uforfalskede gjenstand er et eller annet sted. Om ikke
det er sant er jeg det mest villedede menneske i verden; jeg har således levd livet
forgjeves. Men jeg vet uten noen form for tvil at det finnes der borte. Det er
grunnen til at vi er her.
1 Joh 3,2 Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi
skal bli. Vi vet at når han blir åpenbart, skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som
han er.
Johannes forteller oss rett her at vi er sønner, men det vi ser er ikke klart for oss,
og allikevel vet vi etter reproduksjons lov at all sæd må bringe fram etter sin egen
natur/slag. Dette er som en skygge. Skyggen viser deg figuren til objektet som
det reflekteres, men det er ikke særlig klar. Men når den positive gjenstand
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nærmer seg skyggen, blir skyggen tydeligere, og skyggen viser endelig flere
detaljer fra det positive. La oss si at vi ser på handen og dens skygge som et
eksempel. Når handen kommer nærmere og nærmere skyggen, blir skyggen mer
og mer lik handen. Og Johannes sa: ”Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er
ennå ikke åpenbart hva vi skal bli.” Vi ser da at han taler i forbilder/lignelser, og
han sier at skjønt vi er sønner nå, er det nødvendig med Kristi strålende Lys av
Hans Tilsynekomst for at vi oppriktig kan bli klar over hva vi allerede er.
Jesus fortalte Fariseerne i Matteus 23:32 Så fyll da deres fedrenes mål! Dette
betyr å fullstendiggjøre den delen eller fullbyrde deres forfedres stamtre. Og
deretter sa han til dem, deres fedre var også drapsmenn og løgnere fra
begynnelsen av. Faktisk sa Han til dem at de måtte bringe fram den naturen som
var i sæden; 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. 1. Mose. 1:11.
Og i 1. Joh. 3 blir oss fortalt at vi kommer til å manifestere naturen til Guds
Sønner, fordi det er det vi allerede er. Og oss ble fortalt at det kommer ikke til å
skje før vi vet hvem Han er. Og således blir oss fortalt at når Kristus kommer til
syne eller ”Phaneroos” som betyr ”å bli manifestere i dens sanne karakter.” Fordi
når Kristus kommer til å manifestere seg til oss i Hans sanne karakter, da skal
også vi manifestere oss selv i vår sanne karakter, dette er oss lovet. Således håper
jeg at dere forstår viktigheten av Løfte om Kristi tilsynekomst til oss. Fordi denne
tilsynekomsten skal gjøre noe med oss, dette vill forandre måten vi ser på oss
selv, fordi vi vil forandre måten vi ser på Kristus. Men vi vet at når Han skal
komme til syne, skal vi bli lik Ham, fordi vi skal se Ham som Han er.
Og det triste med saken er at Læren skal manifestere hvem som virkelig er hvem.
Og dersom du ikke blir stadig mer lik Ham, da blir det verre og verre for deg, og
det er fordi du vandrer under lovens skygge og vi vet at loven er formalisme
og bare negativ og kan aldri bli positiv.
Om du er en tilhenger av enhetslære eller treenighetslære, da ser du Ham ikke
som Han virkelig er. Dette forteller oss at forståelsen av Guddommen er vesentlig
for å se Ham som Han faktisk er. Om du ikke ser Ham som Han faktisk er da vill
du aldri se hvem du i virkeligheten er. Og jeg spør dere; hvordan kan du forstå
din slektskap med Gud som din Far om du ikke forstå at Guds Sønn er din eldste
Bror. Om du tror at Jesus var Sin egen Far, da har du en forvridd forståelse om
hva en familie er for noe, dette fordi jeg ikke kan forstå eller engang oppfatte
hvordan en Far kan være sin egen sønn og omvend. Og om du ikke kan forstå
forholdet som Jesus hadde med Sin Far, hvordan kan du da forstå ditt forhold
med Faderen.

5

1 Joh 3,3 Og hver den som har dette håpet til Ham, renser seg selv, likesom han
er ren.
Dette forteller oss at når du ser Åpenbaringen av Jesus Kristus og du begynner å
forstå Hvem Han er og hvorfor Han er her, da kommer du til den fulle forståelse
av hvem du er og du begynner å oppføre deg annerledes og snakker annerledes
og lever annerledes og tenker annerledes når du virkelig vet hvem du er. Slik som
bror Branham fortalte oss den historie om slaven som oppførte seg så forskjellig
fra de andre slaver. Og derfor trodde de at han muligens fikk bedre mat, og det
ble sagt til dem at det ikke var slik. Og det viste seg at han oppførte seg
annerledes fordi han visste hvem hans far var.
Han var sønn av en konge i Afrika og derfor oppførte han seg som en kongens
sønn. Han oppførte seg annerledes og hold hode opp og oppførte seg ikke som en
slave, fordi han visste hvem hans far var. Og det er dette som Paulus fortalte oss i
vår åpnings tekst.
1 Kor 13,9-12 For vi skjønner stykkevis, og taler profetisk stykkevis. 10 Men når
det fullkomne kommer, da skal det stykkevise forgå. 11 Da jeg var barn, talte jeg
som et barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn. Men da jeg ble mann,
la jeg av det barnslige. 12 For nå ser vi som i et speil, i en gåte; men da skal vi se
ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, liksom
jeg selv er fullt ut kjent.
Fra hans tale: FORKLARING HELBREDELSE OG JAIRUS. 16-02-54.
37. Satan forsøker bare å få deg vekk fra noe. Han forsøker å forskyve ting ved å
si: ”Du skal bli det engang i tiden.” Du er det nå. Vi er Guds Sønner nå. Det er
nå at vi er samlet i Himmelske steder. Det er nå vi har all makt i himmel og på
jord. Skjønner? Det er nå vi har det. Ikke i tusenårsrike, vi trenger det ikke der
borte. Vi har det nå. Vi er … Det er akkurat nå at vi er Guds Sønner. ”Det har
ikke vist seg hva vi skal bli, men vi vet at vi skal bli Ham lik.” Vi er kun en
refleksjon av hva vi er et annen sted. ”De som er kalt, har Han rettferdiggjort.”
Stemmer det? ”De som Han har rettferdiggjort har Han Helliggjort.” Allerede i
Faderens Nærvær har vi en herliggjort legeme. Å du og du! Den var dyp! OK.
Vi skal se om dette stemmer. ”Om dette jordiske legemet blir oppløst har vi
allerede en som venter på oss.” Stemmer det? Stemmer det? Allerede rett her og
nå, og det som vi er her er en refleksjon av hva vi er et annen sted. Om dine
gjerninger er av det onde, da vet du hvor det kommer fra. Da vet du hvor ditt
andre legeme venter på deg.
Hva er det da som vi har her som er det samme som er der borte? Legg merke til,
at han sa det som vi er her. Vi blir da nødt til å forstå hva det betyr. Det som vi
er her er en refleksjon av det som vi er der borte. Jeg tror ikke at han sier at det er
vårt legeme her som reflekterer det andre legeme der borte, men det som han sier
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er; at det er vår natur eller karakter her som reflekterer hva slags karakter eller
natur som vi har der borte.
Apostel Paulus fortalte oss i: Rom 12,1-2 Derfor formaner jeg dere, brødre, ved
Guds miskunn, at dere stiller deres legemer fram som et levende og hellig offer,
som er til behag for Gud. Dette er deres åndelige gudstjeneste.
Og hva er det? Fordi ditt offer er det som du ofrer tilbake til Gud, det som Han
har åpenbart til deg. Om Han så åpenbarer til deg at du er en Sønn, og du ønsker
å motta din forvandling ved å fornye ditt sinn, da begynner du å oppføre deg i
samsvar med sinnets forvandling. Om du sier at ditt sinn er forvandlet men du
fortsetter å leve som før, da lurer du bare deg selv, fordi du ikke klarer å lure de
andre. Paulus fortsetter å si i vers 2: 2 Og skikk dere ikke lik denne verden, men
bli forvandlet ved at deres sinn blir fornyet, så dere kan bli klar over hva som er
Guds vilje: det gode, det han har behag i, det fullkomne.
Således ser dere, at når sinnet er fornyet, da fører det med seg en utvendig
overensstemmelse i samsvar med de innerste begjærets forandringer.
SPØRSMÅL OG SVAR 03-01-54.
143-191. Det som du er her … Får tak i det nå. Jeg avslutter. Men det som du er
her, er et tegn på at du er ett eller annet et annet sted. Dere Kristne dere har
alltid ønsket dere å være perfekt. Det finnes en fullkommenhet, men denne
fullkommenhet finnes ikke i dette liv. Men enhver mann og kvinne her som er
Kristne, enhver person som er en Kristne her og nå er allerede herliggjort i Jesu
Kristi Nærvær. Og du har fått et annet legeme. Du får ikke et annet legeme
senere; du har det rett nå. Rett nå finnes det et annet legeme som venter på deg
om dette skulle forgå.
SPØRSMÅL OG SVAR 03-01-54.
71-77. Dit liv beviser det du er. Hva du er … Som jeg sa i begynnelse, det som du
er et annet sted er det som blir reflekter her. Det som du er, hva ditt himmelske
eller ditt jordiske legeme er der oppe, hva ditt himmelske legeme er et annet sted
er det som blir reflektert her. Det som du er i åndens verden, er det som du er
her. Om du fortsatt er vulgær i dine tanker og så videre i den åndelig verden, da
er du også vulgær her. Om du fortsatt har ondskap, misunnelse og uenighet da er
du det også i den åndelige verden, fordi det blir reflektert tilbake hitt. Men når
hele ditt innerste vesen er blitt rent og utrensket, da viser det deg at du har et
legeme der borte som venter og som er blitt ren og utrensket, og dette reflekteres
tilbake i kjøttet. Ser dere ikke det? Her har du det. ”Om dette jordiske tabernakel
blir oppløst da har vi en som allerede venter” Skjønner dere?
I Esek 36,26-27 leser vi: 26 Jeg skal gi dere et nytt hjerte (Om Han lovet oss et
nytt hjerte da finnes det kun Ett Nytt Hjerte som vi skal motta.) og gi dere en ny
ånd i deres indre. Jeg skal ta steinhjertet ut av deres kjød og gi dere et hjerte av
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kjød. 27 Jeg skal gi dere Min Ånd i deres indre, og Jeg skal gjøre det så dere
vandrer etter Mine lover og så dere holder Mine dommer og gjør etter dem.
I Esek 11,19-20 leser vi: 19 Så skal Jeg gi dem ett hjerte, (Legg merke til at Gud
er mer detaljert her i dette vers, Han sier Ett Hjerte) og Jeg skal gi en ny ånd i
deres indre. Jeg skal ta steinhjertet bort fra deres kjød og gi dem et hjerte av
kjød, 20 for at de kan vandre etter Mine lover og holde Mine dommer og gjøre
etter dem. De skal være Mitt folk, og Jeg skal være deres Gud.
Vi må derfor finne ut hva dette ”ENE HJERTE” er for noe. Dette fordi Han sa at
Han skulle gi oss ”ETT HJERTE,” og deretter en ny ånd. Og vi oppdager at
William Branham lærer oss hva dette nye hjerte og den nye ånd er.
Fra hans tale: ETTERLIGNING AV KRISTENDOMMEN. 20-01-57
42. Bror Branham sa: Gud måtte derfor gi deg et nytt hjerte, ikke et reparert
hjerte, et nytt hjerte. Dette er ditt intellekt som du tenker med, en ny måte å tenke
på.
Dette er grunnen til at Paulus sa til oss: La Kristi Sinn være i dere, vi må motta
Kristi Sinn om vi skal motta kun ett hjerte eller en måte å tenke på.
Og igjen fra: ETTERLIGNING AV KRISTENDOMMEN. 20-01-57
43a. ”Da gi jeg deg en ny ånd. Hva er det? En ny ønske; ”Jeg ønsker å gjøre
rett.”
Så ser du, om du har mottatt Kristi Sinn da kan du ikke noe annet en å ha de rette
ønsker. Og igjen fra: ETTERLIGNING AV KRISTENDOMMEN. 20-01-57.
43b. Legg nå merke på Skriftens rekkefølge. Etter du har fått et nytt hjerte og en
ny ånd, sa Han: ”Deretter legger Jeg Min Ånd …” Skjønner? Hva for noe? Det
er det Skriften sier her. Slik er rekkefølge, den pneumatiske og den tallmessige
rekkefølge av Skriften; en ny hjerte, en ny ånd og da Min Ånd.
Om når Gud har lovd oss Ett Hjerte eller Ett Sinn, da må det være Kristi Sinn,
fordi han sa i: Jes 55,8-11 For Mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er
ikke Mine veier, sier Herren. 9 For som himmelen er høyere enn jorden, slik er
Mine veier høyere enn deres veier, og Mine tanker høyere enn deres tanker. 10
For som regnet kommer ned og snøen kommer fra himmelen og ikke vender
tilbake dit, men vanner jorden og får den til å spire og skyte knopp, så den gir
såkorn til såmannen og brød til den som spiser, 11 slik skal Mitt ord være, det
som går ut fra Min munn. Det vender ikke tomt tilbake til Meg, men utfører det
Jeg har velbehag i, og det skal lykkes i det Jeg sendte det til.
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Således ser dere at det er nødvendig å ha Kristi Sinn om du skal være i stand til å
forstå Faderens tanker. Vi går nå tilbake til tanken om det negative til det
positive, og faktisk har i snakket om det, fordi desto mer vi ser Ham desto mer
blir vi Ham lik, slik som hånden, når Hans hånd kommer nærmere til skyggen,
blir skyggen mer og mer lik hånden(Him).
LIVET. 02-06-57.
Men dette lille dødelige ting som du lever i og blir kalt livet, du kan ta det når
som helst. Men det blir så miserable når det blir bevist at det ikke er liv. Det som
vi nå kaller liv er bare en skygge eller et negativ. Vi alle elsker å glede oss, men
vi kan glede oss over de rette tingen. Dette beviser oss at vi har tak i det som er
virkelig, når vi gleder oss over det som er det rette. Men når vi gleder oss over
det som er galt, da viser det seg at vi er hektet sammen med det som er feil. Vårt
liv kan fortelle oss rett her og nå hva vi er, hvilken vei våre sinnsbevegelser går
hen. Ser dere? Gleder vi oss over verden og de onde ting da blir våre sinn og
våre sjeler inspirert fra avgrunnen.
Boogiewoogie, dans, hjertesorg,
drikkfeldighet, alle disse tingsom vi er ut etter, er fra avgrunnen. Men om vi
gleder oss i Ånden, ved at vi har Evig Liv, og vi retter våre følelser mot Gud og
lovpriser Ham, da har vi glede. Da gleder vi oss, Jesus sa: ”At deres glede kan
vær full…” Ikke fult av det perverse liv, men full av Evig Liv ovenfra. Således ser
dere at det avhenger av hva dere ser etter.
Fra talen: DET FINNES ET MENNESKE HER SOM KAN SLÅ PÅ LYSET.
25-01-64.
43. Slik som min hånd her er en skygge. Det er et skygge, det blir bare mørkere
ettersom min hånd blir … Det er et negativ her og et positiv der. Som en negativ
og et positiv, (negativet) blir mørkere og mørkere og mørkere og til slutt faller
positivet og negativet sammen, og negativet og positivet blir til ett. Dette er når
Menigheten og Kristus forenes som en Brud, med den samme Ånd som var i Ham
kommer på Henne, når denne Menigheten har gått fra rettferdiggjørelse,
helliggjørelse og dåpen i Den Hellige Ånd og inn i de siste dager og blir
perfeksjonert/finslipt for å motta Herren. Å du og du ikke vær den grove delen på
Det. Ikke forvirr deg bort i alle disse ismer og saker og ting, slik som vi ser
foregår i dag. Ikke blir forbauset over det, fordi Hode Steinen er på vei og roper
ganske snart: ”Abba, Far, Min Gud. Min Gud.” Ja, jeg tror det av hele mitt
hjerte. Ser dere det? Forstår dere det jeg sier? Det er Kristus som nå tar bort
dekke fra i går, fra Lutheranere, Metodister, Presbyterianere og så vider. Han
lar det gå gjennom en prosses. Hva slags prosses? En prosses av den Hellige
Ånd, av det som de hadde pluss at Han presser Sitt Eget avbilde på dem, når
Menigheten og Kristus blir forenet til Ett. Gud innvilg det. Jeg stoler på at dere
ser det. Om dere ser det …
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Legg nå merke til at Paulus sier det samme i: Kol 2,17 Dette er bare en skygge av
det som skal komme, men selve legemet hører Kristus til.
Vi ser også en glimt av det i: Matt 4,16 det folk som satt i mørke, fikk se et stort
lys. Og for dem som satt i dødens land og skygge – for dem opprant et lys.
Og i: Rom 8,29 For dem som han på forhånd kjentes ved, dem har han også på
forhånd bestemt til å bli likedannet med hans Sønns bilde, for at han skulle være
den førstefødte blant mange brødre.
Og i: Fil 3,21 Han skal forvandle vårt fornedrings - legeme og gjøre det likt med
sitt herlighets - legeme ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg.
Og igjen i: 2 Kor 3,8 hvor mye herligere skal da ikke Åndens tjeneste være?
GUDS UTVALGTE PLASS FOR TILBEDELSE. 20-02-65
21. Når en skygge kommer på golvet, da kan du se om det er en kvinne, mann
eller dyr, eller hva det enn kan være, fordi det kaster en skygge på golvet. Og
når skyggen blir kortere; skyggen som er et negativ … Det finnes ikke en negativ
uten en positiv. Det er grunnen til at når positivet nærmere seg det negative, da
blir det negative oppslukt av det positive. Skyggen og det positive kommer
sammen og det gjør det da til et positiv. Og når da alle de gamle forbilder som
Bibelen sier i Det Gamle Testament, er en skygge av de kommende ting, da var
Kristus en skygge av de kommende ting. Således kan vi se, ut fra de Gamle
Testamentlige forbilder, hvor Han valgte å plassere Hans Navn, og hvor nå. Når
så skyggen krysser golvet, som jeg sa var en negativ, fordi det er et bilde/en
skygge, således kan også tilbederen se skyggen, fra det Gamle Testament, går
over inn i det positive av Det Nye testamentet. Alle fester, helligdager, hele
tabernakelet, alt treverk, alt i Tabernaklet, alt dette var et forbilde av Kristus.
Alt ofring, hele loven alt var et forbilde av Kristus. Her i Tabernakelet har vi
vært gjennom det gang på gang. Og herved ser vi at alle disse menigheter,
trosretninger, alle religiøse retninger er fullstendig utelatt. Det finnes ingen
plass for dem.
Hebr. 10,1 For loven er bare en skygge av de kommende goder, ikke tingene i
deres virkelige skikkelse, og den kan derfor ikke, ved de offer som hvert år blir
båret fram, gjøre dem fullkommen som kommer fram med dem.
TEGN AV HANS KOMME. 07-04-62.
121. Denne roten vokser fra Luther til Wesley til Pinse; og nå blir disse
Pinsevenner perfeksjonert, og de som har dåpen i Den Hellige Ånd. Og i disse
siste dager skal Jesus Kristus, Topp Steinen, komme … Og vi er nødt til å ha den
samme prestetjeneste som er helt lik med hele Hans Ånd når Det kommer
nærmere og nærmere, og nærmere. Negativet blir så positiv etter en stund at det
negative blander seg sammen med det positive. Menigheten og Kristus blir ett:

10

fordi vi er kjøtt av Hans kjøtt og bein av Hans bein. Amen. Tror dere det? Det
skal bli Lys i endetiden. Amen Vi er her i dag. Tror dere det?
Bror Branham fortalte Bror Lee Vayle, en uke før bil ulykken: ”Lee, jeg er
kommet dit hen at alle mine tanker er av Gud.” Dette betyr at han var så innstilt
på Gud, at han hadde fått selveste Guds Sinn. Og vi vet at Guds ”Doxa” betyr
selve mening dom og vurdering/syn som Kristus har.
1 Kor 1,10 Men jeg formaner dere, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at
dere alle må være enige og at det ikke må være splittelse blant dere, men at dere
må være fast forenet i samme sinn og samme syn.
Bror Branham sa i: MESTERVERKET 05-07-64.
11 Vi realiserer oss at vi er her i negativ form. Og så lenge det finnes et negativ,
må det finnes et positiv. Det kan ikke være et negativ uten en positiv. Skjønner?,
fordi det er det positive som lager det negative. Akkurat som du har et negativ
bilde av et positiv objekt. Et sted må det finnes et objekt som kommer inn
gjennom linsen ellers kunne det ikke bli et negativ. Når dere således forstår at
vårt liv her er i det negative, og vi vet at vi er inn i et bilde av et liv som er et
annet sted, da vet vi at det finnes et positiv der ute som lyset har støttet bort i, og
dette blir reflektert her på jorden. Og vi er bare en refleksjon. Det
autentiske/opprinnelige er der borte et sted.
Jeg tror at Bror Branham forteller oss her i denne paragraf, at Den Store
Tilsynekomsten av Kristus til oss i denne time har den hensikt å bringe oss i
overensstemmelse med Guds Sinn og inn i Bildet av Hans Sønn. Akkurat slik
som skyggen viser bildet av et sann objekt, og dette betyr at desto nærmere vi
kommer til Kristus, desto mer herlighet som blir åpenbart for oss, fordi vi har
Kristi Sinn og vi vet hva vi må gjøre med Hans Ord.
Fra: DET TALTE ORD ER DET OPPRINNELIGE SÆD. 18-03-62.
Her sa Bror Branham: 175. Legg merke til harmonien. Jesus gjorde aldri noe før
enn Han hadde sett det fra Faderen eller når Faderen viste ham det først:
(harmoni mellom Gud og Kristus, skjønner? Johannes 5:9.) Slik blir det også
med Bruden, Han viser Henne Hans Livets Ord (Han viser Henne), og Hun
mottar Det. Hun tviler aldri. Ingen kan skade henne, ikke engang døden; om
Sæden er plantet da kommer vannet til å reise det opp igjen. Amen. ”Nå fikk jeg
en stor Halleluja.” Her er hemmeligheten; Ordet er i Bruden og Kristi Sinn er
der for at vi skal forstå hva Han ønsker vi skal gjøre med Ordet, og Hun gjør det
i Hans Navn. Hun har ”Så sier Herren.” Da blir det befruktet; Den Hellige Ånd
vanner Det, inntil det vokser og utfører dens oppgaver. De gjør bare Hans vilje.
Amen, jeg tror det. Ingen kan tvinge dem til å gjøre noe annet. De har ”Så sier
Herren.” Ellers tier de stille. De kommer til å gjøre Guds gjerninger. Fordi det
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er Han Selv i dem som fortsetter med Hans Ord for å fullføre slik som Han
fullførte Det i Hans dager. Alt ble ikke fullført da Han var her, fordi timen ikke
var kommet enda.

JESUS HOLDER ALLE SINE AVTALER. 18-04-64.
P-11. Akkurat som dette, når skyggen av min hånd her … Om jeg aldri før hadde
sett min hånd, eller skyggen, … Det blekner når jeg trekker meg vekk. Men når
jeg nærmere og nærmere meg, kommer det negative og det positive sammen,
inntil de begge er det samme. Og dette er nøyaktig det samme med menigheten og
Ordet som må være ett, slik som Jesus og Gud var ett, helt riktig. Gud var i
Kristus og forsonet verden med Seg Selv. Og slik må Kristus være i menigheten,
det salvede Ord for å oppfylle alle ting. Og dette er toppsteinen som kommer på
den siste menighetstidsalder, ikke den Laodikanske menighet, de blir kalt ut av
den, det er en Brud ut av menigheten, med andre ord, en Menighet ut av en
menighet. Slik som i Egypt hvor Han kalte en nasjon ut av en nasjon. Og vi lever
i denne tid, og vi er takknemlig for disse store ting som vi har sett.
TROMPETEN GIR EN USIKKER LYD. 14-01-63.
P-23. Jeg forsøker å fortelle dere at disse jordiske ting skaker, ser dere? Du kan
ikke stole på dem. De er usikre. Jeg holder meg heller bort fra alt som ikke er
sikker. Jeg er ikke glad i alle disse negative saker og ting. Jeg ønsker ikke å bli
blandet opp med denne negative siden. Jeg liker det positive: vær på den positive
siden.
Bror Branham sa i: DU DAVIDS SØNN HAR BARMHJERTIGHET MED
MEG. 15-02-61.
P:46. Om du kommer med negative tanker til Gud, får du aldri noe fra Ham.
DRONNING AV SHEBA. 10-07-60.
P:8. jeg kan muligens spørre denne forsamlingen denne formiddag: ”Hvor
mange er kristne?” Kanskje 95 % eller kan hende 100 %, løft hendene. De er
Kristne. Så lenge dere tror det, i orden. Men med det samme dere begynner å
tvile, da begynner dere å synke, akkurat der. På dette øyeblikket blir din
vitnesbyrd negativ. Guddommelig helbredelse varer like langt som din tro varer,
og slik er det med din frelse. Dette fordi alt hos Gud er ved tro, og ingenting hos
Gud kan bli bevist ved det naturlige. Se på hele Guds rustning, det er tro. Hva er
Guds rustning? Glede, Kjærlighet, fred, tålmodighet, mildhet, tro, utholdenhet.
Bare se på hva som inngår i rustningen; alt er overnaturlig. Du kan ikke
bearbeide det med dine hender; du må tro det. Gå til butikken og kjøp deg selv
Guddommelig Kjærlighet; kjøp deg tro. Du kan ikke få tak i det. De er en gave
fra Gud, og du må tro det. Du må det!

12

MANIFESTERTE GUDS SØNNER 18-05-60
P-14. Det som jeg ønsker å få overført til dere er dette: at en mann som er i
Kristus med Den Hellige Ånd, klarer å ha tålmodighet med et menneske når
han tar feil, har utholdenhet, mildhet, tålmodighet. Han er god, trofast, fult
med ånden, aldri negativ, alltid positiv. Han er en annen person.
HVA ER DEN HELLIGE ÅND. 16.12-59.
P-9 Min hustru og jeg, satt i dagligstua forleden natt. Det var litt etter midnatt og
vi ba og snakket til Herren over den lille fotskammel med begge Bibler åpen. Vi
innvidde oss på nytt til Gud for en komplet tjeneste, at vi ville overgi vår egen
vilje, og alt annet, og alle negative tanker, for å tjene Herren Jesus. Jeg stoler på
at det også har vært din holdning, at du har gjort det samme. Når vi således
kommer sammen i kveld, da samles vi på Hellig Jord, blant mennesker som har
bed og fastet og som har gjort restitusjon/tilbakelevert, og som blir rede til å
motta noe fra Gud. Og han som kommer sulten drar ikke bort sulten, men Gud
mater ham med Livets Brød. Før vi leser fra Hans Hellige Bok, la oss bøye våre
hoder i bønn.
ENHETEN AV EN GUD EN MENIGHET. 21-12-58.
P-47. Det er hva Jesus sa: ”Disse tegn skal følge de troende,” ikke de som
tenker negativ, ikke intellektuelle menighets medlemmer, men de som er født på
nytt, hvor troen er kommet ut av det intellektuelle og inn til hjertet der Gud setter
Seg på tronen i Hans kontrollrom, for å kontrollere dine sinnsbevegelser, din tro,
din karakter.
EN STØRRE ENN SALOMO ER HER. 25-06-58.
P-17. Fortsett med å tro det. ”Om det finnes noen lovprisning, om det finnes
noen dyd, tenk på disse ting.” Du kan ikke få noen ting fra Herren med en
negativ tanke. Han som kommer til Gud må tro at Han er, og Han belønner de
som ivrig søker Ham.”
HEBREERNE KAPITTEL 6. 08-09-57.
P-62. Det er umulig for deg å gå fortapt. Du blir redd; og det er grunnen til at
panikk, panikk … Redsel går sammen med tvil. Kjærlighet går sammen med tro.
Jeg elsker min Far. Jeg er ikke redd for Ham, fordi jeg elsker Ham. Han kommer
ikke til å gjøre meg noe vond. Han gjør meg bare god. Om jeg var redd for ham,
og ”Jeg vet ikke om Han gjør det eller ikke.” Men du skjønner når jeg elsker
Ham ”Ja Far, Jeg elsker Deg. Jeg vet at Du er Min Far, og jeg elsker Deg, og
jeg er ikke redd for at Du ikke holder Ditt Ord. Det er Ditt løfte til meg.” det er
slik Guds Ånd oppfører Seg. ”Men om jeg gjorde ditt, om jeg gjorde datt ...”
Skjønner? Da er du kommet på lovens side igjen. Bli aldri lovisk, det er negativ.
Det er den positive side du ønsker deg.
GRAVLEGGING. 20-04-57.
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P-23. Vårt liv er kun en prøve. Det er bare en skygge, og ikke en virkelig ting.
Det er den negative side. Døden er nødvendig for å utvikle bildet, for å sette oss
tilbake igjen i teofaniet, ditt vi kom fra. Deretter kommer vi i oppstandelsen i
Hans bilde, en oppstått legeme. Hva en praktfullt, ikke bare praktfullt, men den
ekte høytidsfulle sannhet om Guds evigvarende Ord, at vi blir Ham lik.
GUDDOMMELIG KJÆRLIGHET. 05-03-57.
P-30. Uansett bror, hvor mye du enn forsøker å bløffe, uten kjærlighet er vi
negativ. Det er riktig.
BLINDE BARTIMEUS. 27-01-57.
P-44. Hvordan kan du holde fast ved en negativ bekjennelse?
HØR DU HAM. 15-12-56.
P-11. det finnes ingen negativitet i kristendommen, det er alt sammen positiv, det
er betalt for. Det er ferdig.
JEHOVA JIREH. 09-12-56.
P-18. det finnes ingen negative tanker i hele kristendommen. Alt er fortid. Det er
allerede ferdig.
ABRAHAM 08-12-56.
P-14. Venn, jeg er så glad for å vite at kristendommen ikke har noe negativt
med seg. Alt er bare positiv. Et menneske som blir et Guds Barn har et positiv
feste på Golgata, og Golgata har et positiv grep på ham med den forsikring av
Den Allmektige Gud ved en ed av Ham Selv at Han skal reise ham opp i de sist
dager og tar ham til herligheten. Det er ikke; ”om og men” så absolutt ikke. Det
er positivt.
GAVER. 07-12-56
P-19. Dette er min oppgave: kjærlighet. Loven opparbeider frykt. Loven er
negativ; gjerninger er negativ. Men kjærlighet er positiv. Skjønner dere? Det er
så absolutt positiv. Du kan stole på hvem som helst når de elsker deg, ikke på
grunn av redsel, men fordi de elsker deg. Og slik stoler jeg på Ham, fordi jeg vet
at Han elsker meg. Og det er et kjærlighetsforhold, og ikke et forhold som er
basert på gjerninger eller frykt og på; men om …, men om …, men om ... Det
finnes ingen ”men om” Gud har gjort det og da er det et absolutt. Jeg elsker
Ham for det.
FULLKOMMENGJØRING. 10-06-56.
P-47. Du kan synge som en nattergal og fortsatt har hat, ondskap og konflikter i
ditt legeme og din sjel. Du kan rope ut som bare det, du har det fortsatt. Du kan
danse i Ånden, du kan tale i tunger, du kan profetere, du kan predike, du kan
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gjøre alt dette og fortsatt ha ondskap og konflikter i ditt hjerte … Du er en
negativ tilbeder og er aldri blitt renset av Jesu Kristi Blod.
BLINDE BARTIMEUS. 15-11-55.
P-29. Hold Ham i ditt sinn. ”Om det er noen lovprisning. Om det er noen dyd,”
Bibelen sier: ”Tenk på disse tingene.” Om tanken streifer deg: ”Det er muligens
ikke slik. Kanskje …” Får de tankene ut av ditt sinn med engang. Tenk på ting
som er positiv. La aldri negative tanker komme på innsiden. La de ikke stoppe
opp når de kommer. Hold dine tanker positiv.
P-30. La aldri disse negative tanker komme på innsiden. Ikke la de sette seg
fast. Du kan ikke noe for at de kommer i ditt sinn, men ikke la de forblir der.
MØRKESTE TIME JESUS KOMMER. 14-11-55.
P-16. Når du ser det negative, da er det nødt til å være et positiv et sted.
USIKKERT LYD. 31-07-55.
P-45. David sa: ”Jeg skal gå og kjempe mot ham, og i dag skal jeg kutte av hans
hode,” ingen tvil. Det var ikke David, det var Gud i ham. Det var de skjulte
krefter. Ikke noe som helst usikkerhet, alt var positiv, ingen negativitet..
Hebr. 10,1 For loven har bare en skygge av de kommende goder, ikke tingene i
deres virkelige skikkelse, og den kan derfor ikke ved de offer som hvert år blir
båret fram, gjøre dem fullkomne som kommer fram med dem.
LOVEN 15-01-55.
P-18. Her taler Paulus om dalen eller heller om skyggen som er loven, som er en
skygge av de gode ting som kommer, og dette kunne aldri gjøre tilbederen
perfekt. Deretter går han videre med å vise hva perfekt egentlig betyr. Vel, det er
veldig rart at det er egentlig de tanker som folk har; de sier: ”Jeg er svak, min
tro er ikke særlig stor; jeg er ikke noen bra kristen.” Det er akkurat det djevelen
ønsker at vi skal si. Da snakker du hans språk, skjønner du? Du må aldri si det.
Tillat aldri at din vitnesbyrd er negativ. La det hele tiden være positiv. ”Jeg er
frelst. Jeg har Gud i mitt hjerte. Jeg tror Ham med hele mitt hjerte. Tror du på
Guddommelig helbredelse? ”Med hele mitt hjerte.” La ditt vitnesbyrd alltid
være, og dine tanker, alt … Tillat aldri en negativ tanke til å komme i ditt sinn,
om du kan noe for det. Når det starter slik, da fortsett ikke. Vel du kan si: ”Jeg
kan ikke noe for at de tanker kommer. Det er akkurat slik som med gårdbrukeren,
han kunne ikke stoppe fuglene fra å fly over gården hans, men han kunne stoppe
dem fra å gi dem husrom.” Dere ser at det er noe bra med det. Du kan ikke
hjelpe at tankene kommer, men når de kommer, ikke bevert dem, jag dem vekk.
”Nei, Jesus er min Frelser; alle ting er mine ved Gud. Jeg skal eie dem. Jeg skal
avgi et vitnesbyrd om dem.” Og Gud kan bare velsigne deg når du erkjenner at
Han har gjort det for deg. Ser dere, Han er vår Ypperste Prest av våre
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tilståelser. Stemmer det? Hebr. 3. Her sier Han at Han er Ypperste Prest av vår
bekjennelse. Han kan bare gjøre det for oss når vi akseptere det, og tror det, og
bekjenner det.

DOKTER MOSES. 14-01-55.
P-6. Mitt arbeid for Herren er, å forsøke å få troen til denne personen opp på den
høyde hvor deres tro begynner å bli positiv, ikke negativ.
Fil 4,8 Ellers, brødre: Alt som er sant, alt som er sømmelig, alt som er rett, alt
som er rent, alt som er verdt å elske, alt som folk taler vel om, enhver dyd og alt
som fortjener ros - legg vinn på det!
Jak 1,17 Hver god gave og hver fullkommen gave kommer ovenfra, fra
himmellysenes Far. Hos ham er ingen forandring eller skiftende skygge.
Kol 2,16-17 La derfor ingen dømme dere for mat og drikke eller i spørsmål om
høytider eller nymånedager eller sabbat! 17 Dette er bare en skygge av det som
skal komme, men selve legemet hører Kristus til.
Luk 1,79 for å lyse for dem som sitter i mørke og i dødens skygge, for å styre
våre føtter inn på fredens vei.
Matt 4,16 det folk som satt i mørke, fikk se et stort lys. Og for dem som satt i
dødens land og skygge - for dem opprant et lys.
Luk 1,79 for å lyse for dem som sitter i mørke og i dødens skygge, for å styre
våre føtter inn på fredens vei.
2 Kor 5,1-11 For vi vet at om vårt jordiske hus, vårt telt, blir brutt ned, så har vi
i himmelen en bygning som er av Gud, et evig hus som ikke er gjort med hender.
2 For mens vi er her, sukker vi av lengsel etter å bli overkledd med vår bolig fra
himmelen 3 så visst som vi, etter at vi er blitt ikledd, ikke skal bli funnet nakne. 4
For vi som er i dette telt, sukker under byrden, fordi vi ikke vil bli avkledd, men
overkledd, for at det dødelige skal bli oppslukt av livet. 5 Men han som har satt
oss i stand til nettopp dette, er Gud, som har gitt oss Ånden som pant. 6 Derfor er
vi alltid ved godt mot, og vi vet at så lenge vi er hjemme i legemet, er vi borte fra
Herren. 7 For vi lever vårt liv i tro, uten å se. 8 Likevel er vi ved godt mot, enda
vi heller ønsker å flytte fra legemet og komme hjem til Herren. 9 Derfor setter vi
også vår ære i å leve til glede for ham, enten vi er hjemme eller borte. 10 For vi
må alle stå fram og avdekkes for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen etter
det han har brukt sitt legeme til, enten godt eller ondt.
11 Da vi altså vet hva det er å frykte Herren, søker vi å overbevise mennesker.
Men for Gud er det klart hvordan vi er, og jeg håper at det også er blitt klart for
deres samvittighet.
1 Kor 15,33 Far ikke vill! Slett selskap ødelegger gode seder.
1 Kor 15,33 Dere må ikke fare vill. «Onde kamerat-forbindelser forurenser
vennlige vaner».(moralske vaner)
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Ordsp 13,20 Den som vandrer sammen med vise menn, blir selv vis, men dårers
følgesvenn lider ondt.
Ordsp 26,17-28 Den som bare går forbi og blander seg inn i en krangel som ikke
gjelder ham selv, han er lik den som griper en hund i ørene. 18 Lik en gal mann
som skyter brannpiler og dødelige piler, 19 er den mann som sviker sin neste og
sier: «Jeg bare spøkte!» 20 Uten ved dør ilden ut. Der det ikke er noen baktaler*,
opphører striden. 21 Slik som trekull er for glør og ved for ilden, slik fyrer en
trettekjær mann opp under strid. 22 Baktalerens* ord er som lekre retter, og de
synker ned i menneskets indre**. 23 Brennende* lepper sammen med et ondt
hjerte er som leirkar dekket med sølvslagg. 24 Den som hater, vil skjule det med
sine lepper, men han samler opp svik i sitt indre. 25 Selv om hans røst er vennlig,
så tro ham ikke, for det er sju styggedommer i hans hjerte. 26 Selv om hans hat er
dekket med svik, vil hans ondskap bli avslørt i forsamlingen. 27 Den som graver
en grav, skal selv falle i den, og den som ruller bort en stein, skal få den over seg.
28 En løgnaktig tunge hater dem den knuser, og en smigrende munn legger
anstøt.
Kol 3,13 så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis noen har en
klage mot en annen. Slik som Kristus tilgav dere, slik skal også dere gjøre.
Dere vet hva det var som forhindret Israel fra å gå inn i landet. Det var deres
negative holdning. Det stemmer, Og jeg kommer til å hamre på dette ved Guds
Ord helt til dere får tak i det, fordi Kjærlighet er positiv, og Kjærlighet dekker
over en stor mengde synd.
Ordsp 10,12 Hat egger til stridigheter, men kjærlighet dekker over alle
overtredelser.
Ordsp 6,16-19 Seks ting hater Herren, ja sju er en styggedom for Hans sjel: 17
Hovmodige øyne, en løgnaktig tunge, hender som utøser uskyldig blod, 18 et
hjerte som tenker ut onde planer, føtter som er snare til å springe etter det onde,
19 et falskt vitne som sprer løgner, og en som sår splittelser blant brødre.
De så bare på det fysiske. De så druene fra Eskol. Det tok to mann for å bære
denne ene vinranke. Kjære Gud, forstår dere hva jeg sier? En vinranke som er så
tung at det måtte to man til for å bære det, og til og med de vaklet. Dette kunne
være 350 kg. Med vindruer, muligens 300 kg. Vell, kan muligens gå ned til 200
kg. Om de var svake. 150 kg. OK, har dere sett en vinranke som vide 25 kg.?
Og de så landets innbyggere. Å, du og du, vi klarer det aldri. Å, du og du, vi kan
ikke få tak i det. Å, dette kan ikke gjennomføres. De gikk inn i en negativ
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bekjennelse (dette endte opp i hjerte feil) De sa aldri det som Gud hadde sagt. Og
de døde. De vandret og vandret og Gud var sint. Vet du hvorfor Gud var sint?
Ville du ikke har vært det? (Jeg kjenner til det et liten granne p.g.a. erfaring) Jeg
var sint, meget sint, meget sint. Jeg vet et lite grann hva Gud følte. (Bare) vær
snill. Men det overtar ikke for lydighet. For å være lydig bekjenner vi Hans Ord
og holder fast ved det.
Ved dine ord blir du rettferdiggjort, ved dine ord blir du dømt. Det finnes kun et
ord som rettferdiggjør hvem som helst, det er Guds Ord. Og det er den positive
bekjennelse. Alt annet er negativ. Husk at djevelen har ikke et ord av seg selv.
Jeg kan bevise det ved Bibelen. Djevelen har ikke et ord av seg selv. Han tar
Guds Eget Ord og forandrer på Det.
Det var Gud Selv som forvirret språket, satan kom aldri med et språk. Det er
djevelen som tar ord og gjør dem råtten og simpel og vemmelig. Det er satan som
gir feile meninger/betydninger hele tiden. Gud er den sanne etymolog. Satan er
den ekle etymolog i dag, fordi han tar språket og ødelegger det. Og når ordet har
mistet sin betydning er det ingenting igjen. Det var det Michener sa.
Negative tanker ødelegger deg og de som er rund omkring deg, men med å si
gode ting bygger du deg selv og de andre opp. Hvilken vei velger du? Hva gjør
du, vær negativ og går glip av bortrykkelsen fordi du har en negativ bekjennelse,
eller vær positiv og sier det som Han allerede har sagt.
AVVIKENDE SÆD. 18-01-65.
P-2. Jeg tok en ordbok og så hva ordet ”discrepancy” (avvik, selvmotsigende,
ovs.) betyr. Og dette betyr ”å så uenighet, noe som er annerledes,” eller ”å være
motsatt,” slik som Webster sier; ”å så en uenighet, noe som er annerledes,” eller
”å være i motsetning til det som allerede var.” Således tenkte jeg å kalle teksten:
”Avvikende Sæd” Stoler på at Gud velsigner Hans Ord nå mens vi nærmere oss
Det.
TA PARTI FOR JESUS. 01-06-62.
P-78. Uansett, kjærligheten er blind for disse ting; du vet kjærligheten dekker
over en masse av synd. Fullkommen kjærlighet kaster ut frukt, synd og all
stridighet; kjærligheten gjør det.
2 Kor 4,16 Derfor mister vi ikke motet. Nei, selv om vårt ytre menneske går til
grunne, blir likevel vårt indre menneske fornyet dag for dag.
Og denne fornyelse kommer ved Guds Ord som lever og forblir i oss, og føyer til
celle på celle for å herliggjøre våre legemer.
Ef 4,21-22 så sant dere da har hørt om ham og er blitt opplært i ham. For det er
sannhet i Jesus 22 at når det gjelder det liv dere før levde, må dere legge av det
gamle menneske, som går til grunne ved de forførende lyster!
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