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Det talte Ord #46.
En Søt Ånd midt i blant all forvirring.
Brian Kocourek
Sist onsdag talte vi fra bror Branhams tale Det talte Ord er det Opprinnelige
Sæd, i paragraf 35 med hensyn om hva han sa: ”Jesus sa at Skriften må
oppfylles. Det er: Alt som er skrevet i Skriften … hold det i tankene, fordi dere
som får lydbåndene vill legge merke til at jeg kommer tilbake til det på slutten på
disse bånd – at alt som er i Skriften må bli oppfylt. La det synke dypt ned, dere
her i klassen. Skjønner? Om da Gud sa noe, her har du det; da må det gå i
oppfyllelse. Om det ikke er slik, da er det ikke Guds Ord. Om det ikke er Guds
Ord, hvor står vi da? La oss bare få tak i noe som ligner Gud eller hva du enn
ønsker deg; slik som Bibelen sa: ”La oss ete og drikke for i morgen dør vi.”
Skjønner?
Vi gikk inn i Skriften for å vise at Gud Selv måtte komme ned i denne time, for å
gjøre tre ting mens Han var her. Vi så etter kronologien av denne epoke ifølge det
som Paulus så i: 1 Tess 4,13-18 Men jeg vil ikke at dere skal være uvitende,
brødre, angående de som har sovnet inn, for at dere ikke skal komme i sorg,
likesom også de resterende, de som ikke har et håp. 14 For hvis vi tror at Jesus
døde bort og stod opp igjen, slik skal også Gud, gjennom Jesus, føre sammen
med ham dem som har sovnet inn. 15 For dette sier vi til dere med Herrens Ord,
at vi som er de levende, vi som er igjen omkring inntil tilstedeværelsen av
Herren, ikke i det hele tatt skulle komme i forkjøpet for dem som har sovnet inn;
16 fordi, Herren selv skal komme ned fra en himmel med et høyt kommandorop,
med en røst av en overbudbærer og med en Guds trompet, og de døde i Kristus
skal stå opp først; 17 like deretter skal vi som er de levende, de som er igjen
omkring, bli rykket bort samtidig med dem i skyer til et møte med Herren oppe i
luften; og på denne måten skal vi alltid være sammen med Herren. 18 Slik at dere
må oppmuntre hverandre med disse Ordene!
Vi undersøkte disse vers og viste at Herren Selv vil gjøre tre ting i Hans
nedstigning: 1 et Rop (kommando rop), 2 en Røst og 3 en Trompet/Basun.
Vi begynte å se etter Ildstøttens Tjeneste mens Dette var her. Dette som er
Selveste Guds Eget Nærvær og om Han ble det profetert om hva Han skulle gjøre
mens Han var her.
Vi undersøkte nummer en av de tre ting som er Ropet, og viste de mange ting
som vi kan se i Skriften og som er gjort allerede i løpet av Hans Nærvær.
Vi vet at William Branham lærte oss at Ropet er Budskapet.
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BORTRYKKELSEN 04-12.65.
§75. Et ”rop”, hva er et ”rop”? Det er Budskapet som går fram først, det sanne
Livets brød som bringer fram Bruden. Nå, Gud har sin måte å gjøre ting på, og
Han forandrer ikke sin framgangsmåte. Han er den uforanderlige Gud. I Amos
3.7 står det at Han ikke vil gjøre noe på jorden før Han først hadde åpenbart det
for Sine tjenere, profetene. Like så sikkert som Han lovte det, vil Han gjøre det.
OK, vi ser nå at Ropet er Budskapet og Det må komme gjennom en profet som er
stadfestet av Gud. Og da må vi vite hva dette Budskapet har til hensikt, fordi Gud
ikke gir oss et Budskap bare for moro skult.
Og vi gransket dette Budskapet og fant ut at det var for å ”samle folket til
Herren.”
Og William Branham fortalte oss også at vi, i løpet av dette Store Nærvær, må
ligge i dette Nærværet for å modnes, for å bli myk og kjærlig i vår ånd, slik at vi
blir lik de mennesker som vi så bak tidens forheng.
GUDS ENESTE TILVEIEBRAKTE STED FOR TILBEDELSE. 28-11.65.
Her sier bror Branham i:
P:20. Jeg tror at menigheten begynner å høre budskapet, og begynner å forstå
det. Men, venner, hør etter, vi er nødt til å ligge i Nærværet av Sønnen; vi er
nødt til å modne. Vår tro er ikke modne. Intellektuelt sett hører vi budskapet som
Gud har gitt oss, og ser de tegn som Han viste oss, og beviser det ved Bibelen.
Men å du og du, hvordan menigheten har behov for ligge i hans Nærvær for å
mykne opp, vet du og for å få den søte ånden slik at vi kan bade. (bade i Hans
Nærvær, oversetter.) Man blir noen ganger skarp når du taler budskapet, når
man må ut med Det. Dette fordi du må nagle og spikre det fast så det holder.
Men når menigheten engang for tak i det, blir de Utvalgte kalt ut og separert,
og deretter blir det Guds Nærvær. Jeg vet at det blir noe slik som om folket var
der, når de oppfatter sin bortrykkelsen.
Dere ser at han forteller oss at menigheten ikke fikk tak i det enda. Han forteller
oss at den gang var de bare begynt å få en mental forståelse av budskapet, men at
det er nødvendig med å ligge i dette Budskapet for å modne, med det resultatet at
vår karakter blir myk og vår ånd blir mild.
Sist onsdag talte vi om mange ting som kommer til å finne sted eller finner sted
under selve Ropet.
Vi vet at en Eksodus var i ferd med å begynne og at det er Ildstøtten som er her
og leder oss inn i tusenårsrike.
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Og ifølge 2. Peter kapittel 2 vet vi at det er i denne tidsalder at falske lærere
komme inn iblant oss og fører med seg, ved siden av den sanne lære, nedbrytende
og falsk lære. De fornekter Herren som kjøpte dem. Det er Guds Sønn. Vi ser det
overalt i dette Budskapet.
Vi ble også varslet at Gud tillater at noen kommer i blant oss med mektige
mirakler, bare for å teste folket, for å se om de holder seg til sannheten eller om
de ønsker å gå etter fremmede guder. Dette har ikke forekommet enda.
2 Pet 2,1 Men det stod også fram falske profeter blant folket, slik det også skal
komme falske lærere blant dere.
Legg merke til at hva det sier; slik som det fantes falske profeter blant folket, slik
skal det bli, her tales det om framtiden. Og legg også merke til at det sier ”det
skal være blant dere,” det tales altså her om folk midt iblant oss som påstår at de
er lærere. Husk nå, om Gud har ekte lærere da er det beste satan kan gjøre for å
skjule det, er å bruke mange etterlignere. Vi vet at Gud har innsatt i menigheten;
lærere, flertall, det betyr at det skal være mer enn en. Men satan har også hans
femfoldige tjeneste. Dette fordi vi vet at Bibelen snakker om falske apostler,
falske hyrder eller pastorer, falske lærere, og så videre. Legg nå merke hva disse
falske lærere vil gjøre:
I *hemmelighet skal de føre inn falske lærdommer som leder til fortapelse.
* I den engelske oversettelse står her ”privat”
Legg nå merke til at de i hemmelighet skal innføre falske lærdommer. Og hvor
taler de disse falske lærdommer? I blant dere. Disse falske lærere kommer rett inn
i dette budskapet. Og mens de gjør det, vil de:
De skal fornekte den Herre som kjøpte dem, og føre over seg selv en brå
fortapelse.
Vi er nødt til å vite hvem som kjøpte dem. Fordi det er han som de vil fornekte
med sin fordømte lære. Vi har altså to punkter vi må se etter. Det er denne falske
lære som fornekter Herren som kjøpte dem, og den falske lære som er fordømt.
Da blir vi nødt til å se hva dette betyr.
Det greske ord som ble oversatt til ”fornekte,” er ordet ”arne-omai,” og betyr:
ikke erkjenne, forkaste, fornekte, avvise, gi avkall på.
1. Ordet ”ikke erkjenne” betyr; å frasi seg kunnskap, eller ansvar for eller
forening med.
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2. Og ordet ”avvise” betyr: 1. nekte å ta imot, eller nekte å legge frem, nekte å
tro, nekte å ta i bruk. 2. nekte å ta i betraktning eller å oppfylle; 3. nekte å
erkjenne eller å gi eller å gi kjærlighet til en person.
3. Og ordet ”gi avkall på,” betyr: Å fornekte noe for seg selv.
Vi ser altså at gjennom deres feilaktige lære vil disse menn sprøyte inn i
Budskapet en lære som fornekte denne Herre som kjøpte dem. De fornekter
kunnskap om Herren som kjøpte dem. De nekter å akseptere, og nekter å
underlegge seg selv under Herren som kjøpte dem. Og denne ødeleggende lære
ønsker de å innføre i Budskapet, nekter å kjenne igjen eller å gi kjærlighet til
Herren som kjøpte dem. Og denne falske lære er kalt forbannet. Hvorfor? Fordi
det er destruktiv og leder til ødeleggelse slik som Skriften forteller oss, og føre
over seg selv en brå fortapelse.
Vi vet, dersom du ikke har Kristi lære, da har du ikke Gud. Og om du ikke har
Gud, da har du ikke Liv. Da er det ikke noe annet igjen enn døden og
ødeleggelse.
2 Pet 2,2 Og mange skal følge etter på deres veier til fortapelse, og på grunn av
dem skal sannhetens vei bli spottet.
Og Peter fortsetter i vers 2, Og mange skal følge etter på deres veier til
fortapelse.
Skjønt de personlig eller hemmelig bringer, denne fordømte lære inn i den sanne
lære, er de ikke alleene med å gjøre det. Fordi Peter forteller oss at mange skal
følge denne ødeleggende lære. Og mens de gjør det vil de: på grunn av dem skal
sannhetens vei bli spottet.
Vi ser derfor at sannheten blir foraktet mens disse feiltagelser formerer seg blant
folket generelt. Fordi Paulus fortalte oss at skjøgens barn er flere enn hun som
har en mann.
2 Pet 2,3 Med grådighet og forførende ord skal de utnytte dere. I lange tider har
dommen over dem ikke vært uvirksom, og deres fortapelse slumrer ikke.
Med grådighet,
Hva betyr det? Det greske ord er ”pleonexia, som betyr: begjær, grådighet. Og
indirekte kan man si: Bedrageri, penge utpressing, stor griskhet …
Det engelske ord som er brukt her for grådighet er ”covetousness,” som betyr: en
overdrevent begjær i å få tak i en annen manns eiendom. De er da bestemt til å
komme på scenen, og for å komme i blant oss … Gi akt på din bankkonto brødre,
fordi disse er bestemt for å ha sine øyne på dem. Du kan da si: ”Hvor står det i
Bibelen, pastor?” Vel, du så akkurat nå hva Peter sa her; Med grådighet
(fremtvinge, begjær, griskhet.), og forførende ord skal de utnytte dere.
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og forførende ord
Disse forførende ord er tildekkende ord, kunstig, for seg gjorte ord, og med slike
ord skal de: utnytte dere
Med andre ord; de har et motiv og det er å se hva de kan få ut av deg. Det er best
at du passer på pengepungen din i deres menigheter. De har muligens en stor stav
av diakoner som løfter deg opp etter føttene og holder deg opp ned og rister deg
helt til de har fått alt ut av dine bokselommer. Du vet at jeg gikk engang til en av
disse karer som påstår å ha åndens gave til å skjelne. Det ble hold offer minst fem
ganger, før helbredelsen kunne sette i gang. Skal de utnytte dere.
I lange tider har dommen over dem ikke vært uvirksom, og deres fortapelse
slumrer ikke.
Wuest oversettelse av: 2 Pet 2,1-3
1. Mens det stod også fram falske profeter blant folket, slik det også skal komme
falske lærere blant dere, som skal ha et slik karakter at de bringer sammen med
den sanne lære ødeleggende og kjetterisk lære, til og med fornekter de Herren
som kjøpte dem, og føre over seg selv en brå fortapelse.
2 Og mange skal følge etter på deres tøylesløse oppførsel til å fortære, og på
grunn av dem skal sannhetens vei bli spottet. Disse menn kommer inn i Budskapet
og gir en feil forståelse av Guds Ord, og folket vil bli fanget inn i hva disse menn
sier som onde tolker av Sannhetens Ord.
3 Med grådighetens ånd og forførende ord skal de utnytte dere. I lange tider har
dommen over dem ikke vært uvirksom, og deres fortapelse slumrer ikke.
Vi ser den samme advarsel gitt ved Apostel Paulus i Apostlenes gjerninger.
Apgj. 20,29-35 For dette vet jeg: Etter min bortgang skal glupske ulver komme
inn blant dere, og de vil ikke spare flokken. 30 Også blant dere selv skal det stå
fram menn som fører falsk tale for å dra disiplene etter seg selv. 31 Vær derfor
våkne, og husk at i tre år holdt jeg ikke opp med å advare hver enkelt med tårer
natt og dag. 32 Så nå, brødre, overgir jeg dere til Gud og til Hans nådes ord,
som er i stand til å oppbygge dere og gi dere arv blant alle dem som er helliget.
33 Jeg har ikke traktet etter sølv eller gull eller klær fra noen. 34 Ja, dere vet
selv at disse hendene har sørget både for mitt behov og for det behov de hadde
som var med meg. 35 Ved å arbeide slik har jeg på alle måter vist dere at dere
må støtte de svake. Og husk Herren Jesu ord, at Han sa: «Det er saligere å gi
enn å få.»»
Som vi ser vil det bli mye bedrageri ved Kristi Nærvær Parousia. Vi så de 11
poeng som beskrevet nedenfor.
1. Han er her for å samle Hans Utvalgte og kreve Hans Arv.
2. Han er her for å klargjøre et forberedt folk.
3. Han er her for å bevare de Utvalgte fra bedrageri
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4. Han er her for å bevare de rettferdige fra å gå under.
5. Han er her for å forsegle de kloke jomfruer.
6. Han er her for å skille klinten fra hveten.
7. Han er her for å vekke opp de døde.
8. Han er her for forvandle de levende.
9. Han er her for å sette oss inn i bortrykkelsen.
10. Han er her for å herliggjøre Hans Hellige.
11. han er her som Dommer for å dømme de Levende og de døde.
En annen karakteristikk om denne ende tiden som vi lever i ble gitt oss av
Apostel Paulus i 2. Timoteus kapittel 3 og jeg ønsker å lese fra den Utvide
versjon, for å få fram de markante egenskaper, denne er bedre og mer åpen enn
KJV.
2 Tim 3,1-16 Men vit dette, at i de siste dager skal det komme farefylte tider, av
stor stress og vanskeligheter – harde å hanske med og vanskelig å bære.
2 For da skal menneskene være slike som elsker seg selv og være meget selv
consentrert, elsker penger, hissige, skryter, elsker rikdom, er stolte, arrogante,
foraktfulle spottere, er ulydige mot foreldre, er utakknemlige, vanhellige. De vil
være uforskammet, blasfemisk, utakknemlig, uhellig og krenkende.
3De vill være uten naturlig kjærlighet, faktisk ubarmhjertig og umenneskelig,
nådeløst opptatt av ikke å ha fred eller forsoning. De vil være baktalere, falske
anklagere, slike som er uten selvtukt, fordrukne og uten moral og oppførsel,
ukontrollert, brutale, slike som er uten kjærlighet til det gode,
4 forrædere, framfusende, oppblåste og slike som elsker lysten og forfengelige
forlystelse høyere enn de elsker Gud.
5 Skjønt de har en ytre form for gudsfrykt og fromhet, fornekter og avslår de det
og er fremmet for dens kraft – deres oppførsel står i motsetning til sannheten. Og
slike skal du vende deg bort fra!
6 For blant disse er de som sniker seg inn i menigheter og får makt over
enfoldige og åndelige svak utviklede menighetsmedlemmer som er tynget av
synder, og som er lett ført på avveier av mange forskjellige lyster og forføreriske
impulser.
7 Disse svake kvinner ønsker å høre på hvem som helst som ønsker å lære dem,
de lærer bestandig og for informasjon men er likevel aldri i stand til å komme til
Sannhetens kunnskap og erkjennelse.
8 Akkurat som Jannes og Jambres som var fiendtlig innstilt til Moses og stod ham
imot, slik er også disse menn fiendtlig mot Sannheten og står sannheten imot. De
er mennesker med fordervet og forvrengt sinn, de er umoralske og etterlignere og
forkastet fordi de ikke består Troens prøve.
9 Men de skal ikke komme meget langt, fordi deres ubetenksomme dårskap skal
bli åpenbar for alle, slik dårskapen til de førstnevnte også ble.
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10 Men du har iakttatt nøye og flittig etterfulgt min lære, min livsførsel, min
hensikt i livet, min tro, min langmodighet, min kjærlighet, min utholdenhet,
11 mine forfølgelser, mine lidelser som jeg fikk i Antiokia, i Ikonium og i Lystra,
ja, hvilke forfølgelser har jeg ikke holdt ut. Og Herren fridde meg ut av dem alle.
12 Ja, og alle som har glede i hellighet og som har bestemt å leve et hellig og
from liv i Kristus vil møte forfølgelse, dette betyr at de må lide på grunn av sin
religiøse tilværelse.
13 Men onde mennesker og bedragere blir stadig verre og verre. De bedrar og
fører andre på villspor og blir selv bedratt og forført.
14 Men du må holde fram i de sannhetene som du har lært og er blitt overbevist
om, for du vet hvem du har lært dem av.
16 Hele Skriften er innåndet av Gud, og gitt ved Hans Inspirasjon og den er
nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning av synd, for korreksjon av feil
og disiplin i lydighet og for opplæring i rettferdighet som er et hellig liv i
overensstemmelse med Guds vilje, i dine tanker, mål og handling
17 for at Guds menneske skal bli satt i stand og være ekspert og vel tilpasset,
godt utrustet til all god gjerning.
Med denne advarsel fra Skriften i minne, ønsker jeg å se på hva vi leste fra Bror
Branhams kunngjøring vedrørende om hvordan vi skulle leve og hvordan vi
skulle ligge i Nærværet av Sønnen for å modnes og for å bli søt i vår ånd. Fordi
Peter sa det samme i 2 Pet 3 10-13:
10 Men Herrens dag vil komme som en tyv om natten, da skal himlene forgå
med et kraftig brak, og elementene skal smelte med brennende hete; og jorden
og gjerningene som er på den, skal bli brent opp.
11 Derfor, siden alt dette skal gå i oppløsning, hva slags mennesker bør dere
ikke da være i all hellig ferd og gudsfrykt,
12 mens dere venter på og framskynder at Guds dag skal komme, på den dagen
da himlene skal oppløses av ild, og elementene skal smelte med brennende hete?
13 Men etter Hans løfter ser vi fram til nye himler og en ny jord, der rettferdighet bor.
14 Derfor, elskede, siden dere ser fram mot dette, legg da vinn på å bli funnet i
fred av Ham, uten flekk og uklanderlige;
Hva slags folk burde vi være. Med all disse psykiske belastninger som denne
tidsalder forsyner oss med, oss er blitt gitt løfter at Gud ikke vil forlate eller
svikte oss. Han er her for å ta oss ut av alt dette.
1. Kor 13: 1-13.
1 Selv om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet,
er jeg blitt som en lydende kobberbjelle eller en klingende cymbal.
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2 Og selv om jeg har profetiske gaver, og forstår alle mysterier og all kunnskap,
og selv om jeg har all tro, slik at jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, er
jeg ingenting.
3 Og selv om jeg gir bort alle mine eiendeler for å mette de fattige, og selv om
jeg gir min kropp til å brennes, men ikke har kjærlighet, gagner det meg
ingenting.
4 Kjærligheten lider lenge, og den er vennlig; kjærligheten misunner ikke;
kjærligheten skryter ikke av seg selv, er ikke oppblåst;
5 den oppfører seg ikke usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke så lett
provosert, tenker ikke på noe ondt;
6 den gleder seg ikke over syndeskyld, men gleder seg i sannheten;
7 den tåler alt, tror alt, håper alt, holder ut alt.
8 Kjærligheten tar aldri slutt. Men om det er profetier, så skal de ta slutt; om det
er tunger, så skal de opphøre; om det er kunnskap, så skal den forsvinne.
9 For vi kjenner stykkevis, og vi profeterer stykkevis.
10 Men når det som er fullkomment er kommet, da skal det som er stykkevis, ta
slutt.
11 Da jeg var barn, talte jeg som et barn, jeg forstod som et barn, jeg tenkte som
et barn; men da jeg ble en mann, la jeg av det barnslige.
12 For nå ser vi gjennom et glass, i dunkelhet, men da skal vi se ansikt til ansikt.
Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, slik som jeg også fullt
ut er kjent.
13 Og nå forblir tro, håp, kjærlighet, disse tre; men den største av disse er
kjærligheten.
Og bror Branham forteller oss når vi bader oss i Ordet For Denne Time, da
produserer det inn i oss en ånd som er søt og myk, og det hardner ikke gjennom
alle våre prøvelser og trengsler. I Bror Branhams tale GUDS ENESTE
TILVEIEBRAKTE STED FOR TILBEDELSE. 28-11-65. Her sier Han:
P:20. Jeg tror at menigheten begynner å høre budskapet, og begynner å forstå
det. Men, venner, hør etter, vi er nødt til å ligge i Nærværet av Sønnen; vi er
nødt til å modne. Vår tro er ikke modne. Intellektuelt sett hører vi budskapet som
Gud har gitt oss, og ser de tegn som Han viste oss, og beviser det ved Bibelen.
Men å du og du, hvordan menigheten har behov for ligge i hans Nærvær for å
mykne opp, vet du og for å få denne søte ånden slik at vi kan bade. (bade i Hans
Nærvær, oversetter.) Man blir noen ganger skarp når du taler budskapet, når
man må ut med Det. Dette fordi du må nagle og spikre det fast så det holder.
Men når menigheten engang for tak i det, blir de Utvalgte kalt ut og separert,
og deretter i Guds Nærvær, vet jeg at det blir noe slik som om folket var der, når
de oppfatter sin bortrykkelsen.
Om vi forsøker å gå gjennom denne tiden alleene, da blir vi helt sikkert hard i
våre hjerter. Å SKAMME SEG OVER HAM. 11-07-65.
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§86. 035. Den er ikke bare en ørken. Den er glohet, men det er en åndelig ørken.
Å du og du! Det er ikke noe Åndelig Liv i disse kirker i det hele tatt, de er imot
det. Vel, du har aldri sett maken i ditt liv. Vi har ikke engang en menighet å gå
til. Ingenting. Menneskene lider nesten åndelig død der. Jeg la merke til det i de
menneskene som kom seg ut der i fra. Ser forskjellen på dem, mens man
observerer dem. Mens du er under Guds Ånd, blir ditt liv ømhjertet, mykt,
liksom vann som frembringer dette gresset og de myke knopper. Dette gresset vil
ikke vokse i Arizona. Disse trærne vil være kaktuser. Disse bladene ruller seg
bare sammen, og blir som pigger. Slik blir det når det blir tørt rundt omkring i
menigheten. Alle stikker hverandre, vet du, og bare---. Ser du? Du må ha mild
regnvann for å myke det opp, og for å lage blader og skygge til pilegrimen som
kommer forbi.
Det er sannelig visse ting vi må komme med fra prekestolen som er hard, men
bror Branham forteller oss at Ordet må være hard for at vi kan bli myke. Og Jesus
forteller oss at Ordet er som et fjell som vi må bryne oss mot om vi skal bli myke
i vår ånd. Men om det faller over oss vil det knuse oss. Dette er en omskrivelse,
og muligens ikke den beste, men ikke langt fra den tanke som Jesus fortalte oss
om i Hans lignelser.
FRA DEN TID AV. 13-07-62.
95. Hva slags nytte har steiner uten steinhugger? Menneskene ønsker seg flere
medlemmer i sine menigheter. Ønsker du og tar en beslutning, og flytte på en
stein? Dette er en tilståelse. Så absolutt. Men hva slags nytte har man av denne
steinen, om det ikke finnes en steinhugger med et skarpt toegget Guds Ord for å
omforme den inn i en Guds Sønn eller Datter, slik at den passe inn i bygningen?
Vi trenger steinhuggere, steinkutter av Guds Ord, for at bekjennelsen kan bli
tilkuttet slik at de blir til virkelige autentiske støtter i Guds menighet. Innvilg det
Far. La det skarpe Guds kniv kutte bort alt det verdslige fra oss alle, og gjør oss
om til nye skapninger i Kristus Jesus. Timen kommer. Få er klar over at denne
time er her, store ting forgår. Og nå har folket … Akkurat slik som folk for mange
år siden Herre, de passerte Ham og de skjønte det ikke. Innvilg at alle av disse
mennesker her blir frelst. At de kan finne seg en av disse fine menigheter, disse
pastorer. Om de muligens tilhører en av dem, at de da kan gå til disse pastorer
og sier: ”Pastor jeg har vært feil. Jeg skal ordne opp i mitt liv. Jeg kommer nå
for å bli en ekte medlem av din menighet. Jeg kommer nå for å bli et lys. Jeg
kommer ikke til å blåse så mye mer i fløyten, men jeg kommer til å sette i gang
arbeid. Jeg skal gå fra hus til hus, fra sted til sted. Jeg kommer til å få andre
inn i dette store fellesskapet av Kristus. Jeg skal gå til gatehjørner. Jeg skal
utdele traktater. Jeg skal gjøre alt jeg kan.” jeg skal tale til mine naboer, melk
mannen, avisbud. Alle som jeg kan nå, jeg vil snakke med dem i Den Hellige
Ånds myke og snille måte. Jeg skal være så saltholdig slik at de blir like tørste
som meg.” Innvilg det Gud. Å, du, ikke som resten av denne verden, men være
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annerledes, forvandlet til sønner og døtre av Gud. Innvilg det. Jeg gir dem til
deg i Jesus Kristi Navn. Amen. Må Himmelens Gud se etter dere.
JEG VET. 17-04-60.
§ 46. Da jeg mistet min baby og min lille Sharon, jeg … Da mistet jeg balansen.
Jeg sa: ”Hvordan kan det være til mitt beste? Hvor kan det være god for?” Og
mange måneder senere så jeg henne i all hennes skjønnhet av en ung jente, og
hun talte til meg mens hun stod der ved siden av den gamle vogn som var i
stykker. Jeg vet om hun skulle har levd videre, da hadde hun muligens kommet på
avveier. Gud måtte ta henne hjem mens hun fortsatt var myk og søt. Jeg vet at jeg
ser henne igjen. Jeg vet at jeg skal se henne. Jeg vet det uten en skygge av tvil.
GUD IDENTIFISERER SEG SELV. 20-03-64.
§ 3. Alle våre treer i Arizona er fult med pigger. Alt har pigger. Det er fordi det
er tørt. Om det samme tre hadde vokst opp her, da ville det være fine lekkere
blad. De er uten vann. Det er grunnen til at det blir pigger. Og når menigheten er
uten Livets Vann, da blir de også tørr og piggede. De stikker og slår til alle
kanter. Men hvor det finnes Livets Vann, der åpner løvverket seg og de blir myk,
modne, søt, hellig og kjærkommen til Gud. La det være slik at Gud vanner oss i
kveld, at vi ikke blir pigger, men at vi blir til fine blad slik at de trassige
mennesker kan sette seg ned i skyggen under treet og finner hvile for sin sjel.
LEDERSKAP. 07-12-65.
§ 111. Og Ånden talte nettopp gjennom denne bror og sa: ”Jeg tar dette
steinhjerte ut av deg og gir deg et hjerte av kjøtt, som er myk mot Gud.” Se
hvordan det er blitt nå, bare en intellektuell emosjon. Ikke et mykt hjerte fult
med kjærlighet og velvære mot Kristus. Ønsker du ikke et slik hjerte? Hvordan
kan du se Kristus i ansiktet med et intellektuell oppfattning av Ham.
GÅR UT FRA. 08-04-62.
§ 84. Velsign disse mennesker nå. Tilgir dem deres synder. La den Hellige Ånds
velvære og mykhet og modenhet hvile på hvert eneste en
TAL TIL FJELLET. 23-07-60.
§ 26. kjødslyst hadde stengt for deres åndelige tilførsel. Kjødelighet hadde stengt
av for all deres glede, all … De begynte å murre og bråke; de tok dem ut i ørken.
Er det noe jeg hater da er det en ørken. Det er varmt, det finnes nesten ingenting
som kan leve der, og alt det du tar i, i ørken, har pigger. All slags vinranker har
pigger på seg. Vet du hvorfor? Fordi det ikke finnes vann der. Om den samme
plante skulle vokse opp på landet her, eller på landet der det regner, da skulle
denne planten ikke vokse opp med pigger. Denne lille tornen skulle utfolde seg,
og blir til et fint myk blad når de blir flyttet til et sted hvor det finnes vann. Det er
dette som er i veien med Menigheten, det er grunnen til at de tuller, og krangler
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og uroer seg, så kalte kristne. Dette fordi de er ledet utenom landet med
velsignelse, bort fra kilden som aldri går tomt, fra Fjellet i det trette landet. De
ble uttørket og kjødelig. De ønsker å kjefte og si: ”Miraklenes dager er forbi.
Dette er en gjeng med Hellige Tullinger. Det finnes ikke noe slik.” Bare la dem
komme til kilden engang. Det er for å utfolde seg og bli myk og søt og ærbødig.
Noe finner sted når du setter det i vannet. Jeg vet ikke hvorfor, men slik er det.
Kjødelighet stengte veien.
GUDS TILVEIEBRAKTE FELLESKAP. 07-09-60.
§ 81. Dere vet at Skriften, i Jesaja kapittel 10, taler om et liten barn som leder
dem. Deres hjerter er ikke så mye forurenset av verden, slik at de er ung og myk.
De elsker Gud og Gud elsker dem, og Han kan snakke med dem. Vi har opplevd
så mange skuffelser og ting; det er tøft for våre hjerter. Og mange ganger har vi
forurenset det med denne ”True Story magasin,” og slike verdslige ting, som
aldri skulle har eksistert. Det er så hard barket. Gud tar alt dette fra deg, om du
bare gir Ham lov til å gjøre deg, myk, ren, vennlig sinnet, elskverdig, til givende
mot hverandre, om dere bare har tro, bare tro det.
Brian har mange flere sitater her. Men det blir for langt å oversette dette. Det er
grunnen til at jeg la de står som de er. (Oversetter.)
Thirsting for life 57-0630 P:54 It's a real sweet feeling in your heart, knowing
that you've passed from death unto life, that you're at peace with God, real tender
heart that feeds on the things of God, than to have all the... Now, remember, I
believe in shouting; I believe in speaking with tongues; I believe in everything
God said. I believe in every miracle, every sign. But I would rather have this
than all the rest of it put together. Wouldn't you rather have it? I'd rather have
that real sweet, mellow Holy Spirit moving into my life and making all the
world pass away, than to have all the noise and...Now, I believe in shouting, sure.
I shout and scream myself. That's right. I believe in every gift. I wouldn't be here
preaching healing. I believe in all those things. But brother, that isn't it yet.
That's not it. These gifts and signs, that's not it. It's Christ in the heart. That's it.
Then you'll stay. That's life. God bless you now.
Thirsting for life 57-0613 P:56 I wished I had the love of God in my heart in
such a way, that's what I want, to present the Gospel to the people in such a way
they'd just fall and receive Christ. I'd rather have that, than all the gifts of
healing and everything else there is in the Bible. Give me love and take the rest
of it. Let me love Him. That's what I want to do, is love Him. I'm thankful for the
little portion.
Living dying buried rising coming 59-0403 P:42 Listen friends, I'll ask... take
any student here to--to--to discuss that. The Scripture said that the Angel of God
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could only seal those who weeped and cried for the abominations did in the city.
All that has read that, say, "Amen." There it is. Just those who sigh and cry for
the abominations of the city. "Oh," you say, "I been a Pentecostal a long time."
That's good. So have I. But brother, what about that spirit of concern about the
lost world if you're about the Father's business. You say, "Well, I--I--I get a
blessing every night." And if that good, humble, sweet, meek Spirit isn't on you...
What is the fruits of the Spirit? Love, peace, joy, long-suffering, goodness,
gentleness, patience. Don't take no chance. In the morning may be too late. A
hour from now may be too late. Why don't you come now before there's any
healing service, before there's anything. Come right down, say, "Lord, I want to
get right. I want a Spirit in me that'll make me love. I want a Spirit in me that'll
make me appreciate what Jesus did for me, insomuch that me heart will be
tender and loving, and I can forgive the people from my heart, not because it's a
duty."
Way to have fellowship 55-1009 P:18 I'd rather have a church... Listen, just a
moment. I would rather have a church that knows nothing about any spiritual
gift, and just be so in love with each other and with Christ, I'd rather have that
than every spiritual gift operating in the church.
Questions and answers COD 54-0103M P:67 I'd rather have a church that had
such a burden on their heart for prayer that they just stayed at this altar and
would be here day and night, and everything else; and in their house, was
constantly in prayer, and humble, and trying to get people to come to God, and
making calls at the hospital, and visiting the sick, and trying to get people to
come to church and do right. I'd rather have that than all the other put together;
although the other is right, it belongs in the church."
Thirsting for life 57-0630 P:54 It's a real sweet feeling in your heart, knowing
that you've passed from death unto life, that you're at peace with God, real tender
heart that feeds on the things of God, than to have all the... Now, remember, I
believe in shouting; I believe in speaking with tongues; I believe in everything
God said. I believe in every miracle, every sign. But I would rather have this
than all the rest of it put together. Wouldn't you rather have it? I'd rather have
that real sweet, mellow Holy Spirit moving into my life and making all the world
pass away, than to have all the noise and...Now, I believe in shouting, sure. I
shout and scream myself. That's right. I believe in every gift. I wouldn't be here
preaching healing. I believe in all those things. But brother, that isn't it yet.
That's not it. These gifts and signs, that's not it. It's Christ in the heart. That's it.
Then you'll stay. That's life. God bless you now.
Where I think pentecost failed 55-1111 P:70 I'd rather have the Giver than all
the gifts. Paul said, "You... though I could have the gifts, without the
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Giver..."Now, if we had have went to seeking the Giver instead of the gifts, I
believe the Church would've been farther up the road, don't you think so? If we'd
stayed close to God, and loved Him, and just kept living for Him, and not trying
to push things over; just live for God, and live a pure, holy life, and live, and
pray everyday, keep yourself refreshed in His Presence. God will take care of the
rest of it.
Where I think pentecost failed 55-1111 P:65 I've often said this: "You be salty;
the earth will be thirsty." He said, "You're the salt of the earth." You just get
salty, the earth will get thirsty. You live such in your neighborhood and around
your people, the people know, say, "There's a real Christian; I'll tell you that. If
there ever was a Christian there she is, or there he is." That's the way to be. I'd
rather have that in my heart than all the gifts there is, God has in His Bible.
That's right. For the Bible said, "Though I speak with tongue of men and angels
(He could do it.), have not charity, I'm nothing. Though I have wisdom and
understand all the Word of God, I'm nothing without charity. Though I have faith
to move mountains..." Come out here and have faith, not only to heal the sick, but
to move mountains, and have not love, though I could--though I could, it's
possible you could.
I’d rather have favor with God than to have favor with man.
I’d rather have my name written down in His book than to have it on all the
Newspapers, and billboards throughout the entire world.
I’d rather have a little mission church like this one than to preach to the largest
church in the world full of stuffy and starchy people.
Hear ye Him 58-0209A P:45
Men and women, hear me today as your brother. Let all your little isms and your
little sensations drop; find the love of God. I'd rather have His love than every
gift He's got in His Kingdom. Give me His love. That's what the world is looking
for today, is to see a display of real love. It'll win souls when you got love. They
can tell it when you got love. We got to much make-believe love.

Jehovah Jireh 57-0326 P:40 I'd rather have the Presence of God with me and be
called a "holy-roller" than be a archbishop in some other church that couldn't
believe the powers of God. That's right. If I had to worship in a mission or a
brush harbor, I'd like to be where the Spirit of God is. That's exactly right.
Enticing spirits 55-0724 P:27 I'd rather have a drunkard with me any day than a
liar (See?), a liar.
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Uncertain sound 60-1218 P:58 Now, pardon me, church members. That's the
reason we're trying to say this morning, you can't evaluate your big church, your
big steeples, and things, with the love of God that's in our hearts by the Holy
Ghost. No comparison. These things come supernatural. You may think that we're
odd because you hear them speak with tongues and interpret, and people cry and
shout and scream. I'd rather have it than all... I'd rather be a pastor of a little old
rackled-up building like this, where the power of God meets with the people,
where the Church comes together with those things like that, than to have the
biggest cathedral there is in all the world to preach in, with a lukewarm bunch of
cold, professed, so-called Christians, that have to watch what every word you
say. And you can't preach by inspiration; you have to have it so--so, and watch
every judge and every doctor and everything in there, so you don't say something
to hurt their feelings, because they're big payers on the church. I'll take the way
with the Lord's despised few. See? You can't evaluate it. There's no way of doing
it.
Mens jeg avslutter ønsker jeg å lese noen få Skriftsteder som Paulus taler til oss
angående den rette sort Kjærlighet som vi må har mot hverandre.
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!
2 Kor 6,6 ved renhet, ved kunnskap, ved langmodighet, ved godhet, ved Den
Hellige Ånd, ved kjærlighet uten hykleri,
2 Kor 5,14 For Kristi kjærlighet tvinger oss, idet vi har gjort det klart for oss:
Når Én døde for alle, da døde alle,
2 Kor 2,8 Derfor ber jeg dere inderlig om på ny å bekrefte deres kjærlighet til
ham.
2 Kor 2,4 For det var ut av stor nød* og hjertets fortvilelse jeg skrev til dere,
med mange tårer. Det var ikke for å gjøre dere sorgfulle, men for at dere skulle
kjenne den kjærligheten som jeg så rikelig har til dere.
2 Kor 2,9 For det var også derfor jeg skrev, fordi jeg ville sette dere på prøve,
for å se om dere er lydige i alle ting.
Fil 4,8 For øvrig, brødre, de ting som er sanne, de ting som er sømmelige, de ting
som er rettferdige, de ting som er rene, de ting som er verd å elske, de ting som
det tales vel om, om det er et ærbart liv, og om det er noe som er verd å bli rost,
så legg dere alt dette på sinne!

