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Det talte Ord #55.
Sønners adopsjon: Jesu Kristi Holdning.
Brian Kocourek.
Jeg ønsker å se på adopsjonen denne formiddag, og arven til de Hellige. La oss
slå opp Bibelen i Galaterne til å begynne med og lese da om det som Paulus
forteller oss om Adopsjonen av Sønner.
Gal 4,1-7 MEN jeg sier: Så lenge arvingen er et barn, er det ingen forskjell
mellom ham og en tjener, selv om han er herre over alt sammen,
2 men han er under formyndere og guvernører helt til det tidspunktet som er
fastsatt av faren.
3 Slik var det også med oss, da vi var barn, var vi i trelldom under verdens
elementer.
4 Men da tidens fylde var kommet, sendte Gud Sin Sønn, født av en kvinne, født
under loven,
5 for å forløse dem som var under loven, så vi kunne bli adoptert som sønner.
6 Og fordi dere er sønner, har Gud sendt Sin Sønns Ånd inn i deres hjerter, som
roper: «Abba, Far!»
7 Derfor er du ikke lenger tjener, men sønn. Og hvis du er sønn, da er du Guds
arving ved Kristus.
La oss be. Kjære Himmelske Far, vi kommer til deg i den mest elskede navn som
vi kjenner til, dette Navnet som Du gav til Din Sønn Jesus ved arv, og ved dette
Navnet er hele den himmelske familie oppkalt. Fordi det er fra dette navnet, vår
arv kommer fra, og forsikrer oss løfte som ble gitt til Abraham, at vår arv ikke
kommer ved loven men gjennom løfte som Du gav oss gjennom Din Sønn, Jesus
Kristus. Hjelp oss da i vår time når verden faller fra hverandre, slik at vi kan
fokusere vår oppmerksomhet til å oppnå arven, den som Du har allerede har
forordnet oss fra for verdens grunnvoll ble lagt. Hjelp oss å fokusere på Den
Guddommelige Løfte og ikke på denne verden og på verdens ting, idet hele
skapningen nå stønner under men venter på adopsjonen av sønner. Fordi vi ber
om det i Jesu Navn, din elskede først fødte Sønn. Amen.
Denne formiddag ønsker jeg at vi får våre tanker bort fra hva som kommer til å
skje i denne verden. Jeg er akkurat kommet tilbake fra en internasjonal predikant
møte som ble hold i Panama City, og det så ut for meg som om Bruden er blitt
opptatt med å se på hva resten av verden er fokusert på akkurat nå, mens de ikke
realiserer seg at det som foregår nå, ikke angår de utvalgte.
Mens plagene slo ned over alle Egyptere; og vi vet at bror Branham sa at Egypt
var et bilde av verden; hadde disse plager ingen innvirkning på Israels Barn som
var blitt varslet at de skulle komme, og de forberedte seg selv, og disse plager
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fikk ikke lov til å komme over Israels Barn som opphold seg i Gosen, og de
hadde anvend Tegnet på sine hjem.
Brødrene som kom til disse møtene, kom fra så langt som Singapore, og fra
Nord, sentral og Sør Amerika, og fra de karribiske øyene.
Det så ut for meg som om mange av de som deltok på disse møter, de troende fra
hele verden, var veldig opptatt med verdens økonomiens sammenbrudd. De
ønsket å bruke disse møter til å få noen opplysninger når det gjelder hva
pastorene skulle fokusere vår oppmerksomhet på og oppmerksomheten av
tilhørere. Problemet er, at skjønt de ønsket å vite hva de utvalgte skulle fokusere
på, fikk de egentlig ikke tak i det virkelige problem.
Jeg bryr meg egentlig ikke om verdens økonomi er bra eller om det bryter
sammen, vår fokus er ikke rettet mot denne verden, og de utvalgte fra hver
tidsalder var ikke fokusert på verden eller livets bekymringer. Vår fokus må være
rettet mot neste fase av bortrykkelsen som er Røsten til oppstandelsen.
Når da en man talte, ønsket de andre å diskutere det med ham, og disse to dager
av hver tolv timer ble derfor stort sett bortkastet tid. Jeg skulle tale på fredag
ettermiddag, derfor spurte jeg Min Far om Han ville ta seg av møtene, slik at jeg
kunne vise mine brødre veien ut. Da jeg talte var brødrene fullstendig lydløse,
siden de hørte oppmerksom på hva jeg hadde å si med hensyn til Adopsjonens
Ånd, og jeg pekte på det som Apostel Paulus og William Branham hadde å si om
det. En av brødrene snakket med meg etter jeg var ferdig, og sa at det var en
storslagen strategi å la meg tale før min tur, fordi dette førte til at fokus på
møtene ble rettet opp igjen. Andre satte stort pris på det, men jeg kan simpelthen
ikke bli hedret for det, fordi dette er hva jeg tror, og det er, at vi skulle sette i
sentrum det som William Branham lærte oss. Å få oss selv ut av veien og la Gud
overta.
Jeg ønsker derfor denne formiddag å tale litt mer over dette emne som brenner så
meget, dypt i min sjel, fordi hele vår jordiske eksistens dreier seg om akkurat
dette, å gjøre oss rede til vår eksodus, og å ta imot vår arvelodd som vår Far, Gud
Selv, har lagt ferdig for oss siden verdens grunnvoll ble lagt. Hva i all verden
bryr jeg meg om, om banken går konkurs, eller om nasjonen faller sammen.
Ingen av disse ting har noe å gjøre med min evige arv som jeg har i Kristus Jesus,
min Herre.
Vi leste denne formiddag fra Apostel Paulus angående sønner og sønners
arvelodd, som blir kalt adopsjon.
Og han forteller oss at skjønt vi er sønner, blir vi for en tidsperiode ikke
behandlet noe annerledes enn de andre, men vi blir som sønner lært opp og trent
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for å lære vår stilling i Familien og våre posisjoner som sønner. Og da, når den
rette tid
kommer, mottar vi vår adopsjon som sønner. Vel, verden har ikke denne løfte,
men vi har det. Verden er bekymret over sin jordiske eiendommer, men de
realiserte seg ikke at det er de saktmodige som skal arve verden. I Det gamle
Testament var det slik; om en slave ble gitt en arvelodd av en sønn, da kan han
glede seg over det i 50 år, men når jubelåret lyder da blir det ført tilbake igjen til
sønnene. Hvem bryr seg om hvem som eier verdens rikdom akkurat nå. Jeg vet
at, når jubileums basunen lyder, da skal vi arve jorden. La oss derfor fokusere på
det som er nødvendig for å bli adoptert som sønn, fordi dette er alt vi skulle
engste oss over i denne time av kaos mens verden ramler sammen.
Det finnes 260 steder i Skriften som omtaler arven. Ikke bare i Det Gamle
Testament men også i Det Nye Testament. Vi leste allerede fra Galaterne 4 og vi
ser mer i Galaterne 3. kapittel, men la oss nå gå til Romerne 8 for å se hva mer
Apostel Paulus har å si når det gjelder dette emne.
Rom 8,1-9 DERFOR er det nå ingen fordommelse for dem som er i Kristus Jesus, de som ikke vandrer etter kjødet, men etter Anden. 2 For loven til livets And
i Kristus Jesus har gjort meg fri fra syndens og dødens lov. 3 For det som loven
ikke kunne gjøre fordi den var svak på grunn av kjødet, det gjorde Gud ved å
sende Sin egen Sønn i syndig kjøds likhet, og for syndens skyld fordømte Han
synden i kjødet, 4 for at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, som ikke
vandrer etter kjødet, men etter Anden. 5 For de som er etter kjødet, er opptatt av
det som hører kjødet til, men de som er etter Anden, er opptatt av det som hører
Anden til. 6 For å være kjødelig sinnet er død, men å være åndelig sinnet er liv
og fred. 7 Fordi det kjødelige sinnet er i fiendskap mot Gud; for det underordner
seg ikke Guds lov, og det er heller ikke i stand til det. 8 Så de som er i kjødet,
kan ikke være til behag for Gud. 9 Men dere er ikke i kjødet, men i Ånden, så
sant Guds And bor i dere. Men hvis noen ikke har Kristi And, hører han ikke
Ham til.
Med andre ord; om du ikke har Faderens Liv, da er du ikke en sønn.
Rom 8,10-13 Men hvis Kristus er i dere, er kroppen sant nok død på grunn av
synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet. 11 Men hvis Ånden av Ham
som har oppvekket Jesus ut fra de døde, bor i dere, skal også Han som har
oppvekket Kristus ut fra de døde, levendegjøre deres dødelige kropper gjennom
Hans Ånd som permanent bor i dere. 12 Derfor brødre, er vi altså ikke
skyldnere til kjøttet, av den hensikt at vi skulle leve ifølge kjøtt; 13 for hvis dere
lever ifølge kjøtt, er dere i ferd med å dø bort, men hvis dere ved ånd dreper
kroppens handlemåter, kommer dere til å leve.
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Her ligger nøkkelen. Om vi er sønner av Gud, da ønsker Gud å se i oss det som
behager Ham, med andre ord å oppføre oss som sønner. Således ser dere at vår
karakter er meget viktig med hensyn til timen for adopsjon. Når de utvalgte
skjønner hvem hun virkelig er, og er rede til å bli plassert som sønner, da går vi
til vår evigvarende arvelodd, og ikke før.
Rom 8,14-16 For så mange som ledes av Guds Ånd, de er Guds sønner. 15For
dere har ikke mottatt trelldommens ånd igjen til frykt, men dere har mottatt
adopsjonens And, ved hvilken vi roper: «Abba, Far.» 16 Anden selv vitner med
vår ånd at vi er Guds barn,
Legg nå merke til at det ikke er vår ånd som vitner sammen med Guds Ånd, men
Hans Ånd vitner at vi sannelig er Hans Sønn eller datter. Det er hva Han ser i deg
og ikke hva vi ser i Ham.
Rom 8:17 og hvis vi er barn, da er vi også arvinger - Guds arvinger og Kristi
medarvinger, så sant vi lider med Ham, for at vi også kan bli herliggjort med
Ham.
Dette ord herliggjort er oversatt fra det greske ord ”sundoxa som betyr ”forent i
den samme Doxa, som igjen betyr samme mening, vurdering og dom.)
Rom 8,18-19 For jeg regner ikke lidelsene i den nåværende tiden verdig til å bli
sammenlignet med den herligheten som skal bli åpenbart i oss. 19 For
skapningens inderlige lengsel venter på åpenbaringen av Guds sønner.
Med andre ord; hele skapningen venter på dere for å bli manifestert til det hva
dere er bestemt til å bli fra før verdens grunnvoll ble lagt. Om dere er sønner da
oppfør dere som sønner, vær en sønn, innta din posisjon i legemet.
Rom 8:20-29 20 For skapningen ble lagt under tomhet, ikke frivillig, men på
grunn av Ham som har lagt den under i håp; 21 fordi skapningen selv også
skal bli utfridd fra fordervelsens trelldom, til Guds barns herlige frihet. 22 For
vi vet at hele skapelsen stønner som i fødselsveer inntil nå. 23 Og ikke bare de,
men også vi som har Åndens førstegrøde, ja også vi stønner inni oss selv, idet
vi venter på adopsjonen, det vil si, vår kropps forløsning. 24 For vi er frelst ved
håp, men et håp som en kan se, er ikke noe håp; for hvorfor skulle noen håpe på
det han ser? 25 Men hvis vi håper på det vi ikke ser, da venter vi på det med
tålmodighet. 26 På samme måte kommer også Ånden vår skrøpelighet til hjelp.
For vi vet ikke hva vi skulle be om slik vi burde, men Ånden selv går i forbønn
for oss med stønn som ikke kan uttrykkes. 27 Men Han som gransker hjertene,
vet hva Åndens tanker er, fordi Han går i forbønn for de hellige i samsvar
med Guds vilje. 28 Og vi vet at alle ting virker sammen til det gode for dem som
elsker Gud, for dem som er kalt etter Hans beslutning.
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29 For dem som Han kjente på forhånd, dem forutbestemte Han også til å bli
likedannet med Sin Sønns bilde, for at Han skulle være den førstefødte blant
mange brødre.
Her er det, alt dette dreier seg om er vår adopsjon, men vi kan ikke bli adoptert
før enn vi er likt den først fødte sønn, som også ble tatt opp og adoptert. Men vi
er forutbestemt for dette, altså; la oss fare og la Gud overta. Gud har en plan, så la
oss gå etter Hans plan og la vårt eget plan fare. Bror Branham sa: ”Jesus største
seier var i Getsemane, ikke Golgata. I Getsemane ventet Gud på at Hans Sønn
skulle bestemme seg, og da han gjorde det, sa han: ”Ikke min vilje, men Din vilje
skjer,” og da var det over. Forløsningens plan kunne ikke bli fullbyrdet før enn
lammet gikk bort fra sin egen vilje og mottok Hans Fars Vilje.
Rom 8: 30. Dessuten, dem som Han forutbestemte, dem kalte Han også; og dem
som Han kalte, dem rettferdiggjorde Han også; og dem som Han rettferdiggjorte,
dem herliggjorde Han også.
Om vi var i Faderens Sinn, før verdens grunnvoll ble lagt, da er vi allerede
ordinert for å motta Kristi Sinn.
Rom 8:30-39 30 Dessuten, dem som Han forutbestemte, dem kalte Han også; og
dem som Han kalte, dem rettferdiggjorde Han også; og dem som Han rettferdiggjorde, dem herliggjorde Han også.
31 Hva skal vi da si til dette? Hvis Gud er for oss, hvem kan da være imot oss?
32 Han som ikke sparte Sin egen Sønn, men overgav Ham for oss alle, hvorfor
skal Han ikke også fritt gi oss alle ting med Ham?
33 Hvem skal komme med noen anklage mot Guds utvalgte? Det er Gud som
rettferdiggjør.
34 Hvem er den som fordømmer? Det er Kristus som døde, ja, mer enn det, som
også er stått opp, som også er ved Guds høyre hånd, og som også går i forbønn
for oss.
35 Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Kan trengsel, eller nød, eller
forfølgelse, eller hungersnød, eller nakenhet, eller fare, eller sverd?
36 Som det står skrevet: «For Din skyld blir vi drept hele dagen lang; vi blir
regnet som slaktesauer.»
37 Nei, i alt dette er vi mer enn seierherrer ved Ham som elsket oss.
38 For jeg er overbevist om at verken død eller liv, eller engler eller fyrstedømmer eller makter, eller det som nå er eller det som skal komme,
39 eller høyde eller dybde, eller noen annen skapning, skal være i stand til å
skille oss fra Guds kjærlighet, som er i Kristus Jesus, vår
BARNEKÅR. 22-05-60
For dere har ikke fått trelldommens ånd igjen slik at dere skal frykte; men dere
har fått adopsjonens ånd. Etter at dere er adoptert, da er dere satt der du skal
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være, og då kan du forstå - etter at seremonien har funnet sted og du er blitt satt
i Legemet på den riktige måten. Da er du en sønn, en datter; når du er født på
ny, da er det din fødsel, og nå er du plassert der du skal være. Vi fikk jo ikke
trældommens ånd, sa vi atter skulle frykte, men vi fikk barnekårets Ånd, ved
hvilken vi roper: "Abba, Fader!" - Som betyr: ”Min Gud." Anden selv vitner
med vår ånd at vi er Guds barn." Hvordan? Du kan si: "Pris skje Gud,
Halleluja! Jeg bryr meg ikke om det, fordi jeg er et Guds barn, og jeg kan gjøre
det som passer meg." Guds And gjør Guds gjerninger! Jesus sa: "Den som tror
på meg, skal også gjøre de gjerninger som jeg gjør." Skjønner dere? La oss lese
videre, og da stopper vi fordi tiden går. OK. I det niende vers. Ef 1,9 etter at
Han hadde gjort Sin viljes hemmelighet kjent for oss, (Det er å adoptere oss)
etter Sitt gode velbehag som Han hadde bestemt hos Seg Selv, Han planlag det
Selv før verdens grunnvoll ble lagt. Hvor mange forstår det?
Ef 1,10 om en husholdning som hører tidenes fylde til; å sammenfatte alt til ett
i Kristus, både det som er i himlene, og det som er på jorden – i Ham.
Husholdning som hører tidenes fylde til. Tror dere på en husholdning i tidens
fylde? Bibelen taler om det: ”husholdning som hører tidenes fylde til.” Hva er
tidens fylde? Det fantes en husholdning for de Mosaiske lover. Det fantes en
husholdning for Døperen Johannes. Det fantes en husholdning for Kristus. Det
fantes en husholdning for menighetstiden. Det fantes husholdning for utgytelse
av Den Hellige Ånd. Nå er adopsjonens husholding her. Verden venter og
stønner. Og når husholdningen som hører tidenes fylde til … Hva er tidens
fylde? Når de døde står opp, når sykdommer opphører, når hele verden slutter
å stønne. Om en husholdning som hører tidenes fylde til … Se på dette. ”Om
en husholdning som hører tidenes fylde til; å sammenfatte alt til ett i Kristus,
både det som er i himlene, og det som er på jorden – i Ham.” Er dere ikke
glade? Hvordan gjør Han det? Sammenfatte alt til hvem? Kristus. Hvordan
kommer du deg i Kristus? Ved en Ånd er vi alle døpt i ett Legeme. Og dette
Legeme er Kristus. Han er allerede dømt, Han tok vår dom. Hva er vi da?
”Når jeg ser Blodet, da passerer Jeg dere.” Hver gang Han ser på Legemet,
da sitter Det der, blodig. Hvordan kom jeg i ditt? Ved Den hellige Ånd. Han
plasserer, å, du og du. ”Om en husholdning som hører tidenes fylde til; å
sammenfatte alt i ett i Kristus, både det som er i himlene, og det som er på
jorden – i Ham.”
FULLSTENDIG FORLØSNING. 12-07-59.
55. Jesus var et fullstendig menneske. Han kunne gråte som et menneske. Han
kunne spise som et menneske; han kunne bli et menneske. På det fysiske plan var
Han et fullstendig menneske. På det åndelige plan var Han komplett Gud,
således underla Han Sitt kjøtt under Ånden som bodde inn i Ham. Han ble
fristet på alle måter slik som vi, skjønner dere? Han var et menneske ikke en
Engel. Han var et menneske. Han hadde ønsker og fristelser akkurat slik som
oss. Bibelen sier dette. Han var et menneske, ikke en Engel, som står over
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fristelsen. Hebreerne 1 sier at Han var … 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 absolutt fullstendig menneske for å
frambringe en komplett utfrielse; og Han fylte Ham med Sin Ånd. Han var i
besittelse av Den Hellige Ånd uten mål. Han ble fristet slik som oss. Og Han
var komplett Gud. Han viste oss det da Han oppreiste de døde, da Han stoppet
naturens gang, det opprørte hav og de mektige vinder. Da Han talte til treene,
og så videre. De var Ham lydig. Han var Gud på innsiden. Han kunne være et
menneske, fordi Han var et menneske, men han overleverte Seg Selv
fullstendig som et menneske i Guds hender for å tjene Gud. Og Han er vårt
forebilde.
56. Vi er menn og kvinner, men vi er også Kristne. Om Han er vårt forebilde, så
la oss da overlevere oss selv i Den Hellige Ånds hender, slik at vi blir
statsborgere i Guds Kongerike. Han var fult og helt en man; Han vår fult ut
Gud, men Han overga Hans naturlige og Hans fysiske del, og Hans egne
tanker og Hans egen gjøremål, og Hans bekymringer og; ”Jeg gjør kun det
som behager Faderen.” Her har du det. Totalt frelst fra den menneskelig delen
… Presten kom til ham, den store karen og sa: ”Rabbi den og den,” og forsøkte
å bestikke Ham inn i sine losjer og denominasjoner, men Han var fullstendig
overgitt, fordi Han stolte på Gud. Sa ikke Salmisten: ”Du vill frelse Ham, fordi
Han har trodde fult ut i Meg?” Skjønner dere?
HØR HAM. 15-12-56.
P 39. Pass på. Når dette barn kommer i et vis alder, om det hadde vært et bra
barn, hadde vært full av iver i Faderens arbeid, og alltid hadde vært resolutt,
stadig vært opptatt med Herrens gjerninger, ikke lot seg drive med vinden og
verdens gjerninger, ikke en dag en presbyterianer og neste dag en baptist og
deretter en metodist, og så videre. Ikke la seg beinflytte av andre. Om hans sinn
var bestemt, uansett hva, på Kristus, og Hans kjærlighet, og arbeidet med et
hjerte, og fult med brennende iver etter å frelse sjeler og ikke med de bråkede
menigheter … Det kom en dag, i det gamle Testament, da faren tok med seg sin
sønn i offentligheten og med publikum som vitne, og satte en kappe på ham mens
han satt på en forhøyning hvor alle kunne se ham. De hadde loven om adopsjon.
Denne faren adopterte hans egen sønn som var blitt født i sin egen familie og
som nå var blitt myndig og var funnet verdig til å innta hans sted, han plasserte
da sin egen sønn inn i en posisjon. Enhver Bibel leser vet om det: plassering av
en sønn. Etter seremonien hadde sønnen en rett, hans navn på sjekken var like
god som farens. Her skulle menigheten være i dag. ”De ting som jeg gjør skal
dere også gjøre; mer enn dette skal dere gjøre, fordi jeg går til Min Far.”
HØR HAM. 11-06-56.
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P 27-28. Om nå dette barn vår lydig, da kommer det en viss dag når dette barn
blir voksen. Dette skulle pinsevennene forstår. Dere Presbyterianere skulle har
vært der for lenge side, også dere Baptister og Metodister, men hva er i veien?
Men en viss dag kommer faren til å kalle alle i denne regionen sammen for å
møtes i byen eller et eller annet passende sted. Og han tar sønnen og setter
denne sønnen på et høyt sted, og han får på seg en fin kappe. Og de har en
seremoni, det betyr at denne faren adopterer sønnen, som var blitt født, og
adopterer ham inn i hans familie. Med andre ord, han plasserer ham i den
posisjon som han tilkommer i familien, og da blir han en arving av alt faren
har. Med andre ord, hans navn på sjekkboken er like god som farens. Og her
skulle menigheten har vært. Og jeg sier dette til meg selv og til dere: å, så
grufull det er når jeg ser all den synd når jeg vandrer rund i gatene, og den
smerte, og sykdommer til folkene og så videre. Vi skulle ha vært i Gud i troen, så
atskilt fra verden at vi ber i Hans Sønns navn, og Han ville ha oppfylt det til oss.
Det stemmer.
28. Han tok ham opp til et sted, og der adopterte han ham inn i Hans familie,
idet han setter ham tilside til et spesielt tidspunkt. Menigheten skulle være i
denne tilstand i dag. En Engel kom til deg og setter deg tilside og forteller deg
din posisjon, hvor du står hen. Ikke en gjeng med mannfolk som legger
hendene på deg, det er verdslig. Jeg mener Gud; Gud setter deg tilside på et
sted hvor du hører heime. Gud gjør det; din Lærer gjør det. Han er tilstede når
det skjer. Legg nå merke til at Gud gjør nøyaktig det samme som Han har bed
menneskene til å gjøre. Hans Sønn har vært lydig, hans sinn var hos Faderen.
Han drev ikke dank og gikk rund og sa: ”Ser dere hvem Jeg er? Min
kampanje er den største som finnes i dette landet. Ja sannelig.” Han var lydig
mot faderen. Han drev ikke dank og assosierte seg ikke med verden, han var
lydig. Og Gud tok vitner fra denne verden; Peter, Jakob og Johannes og førte
Elia og Moses ned fra himmelen, og mens de var der, adopterte Han Sin Egen
Sønn. Han ble herliggjort i disse vitners nærvær. Og Gud kom ned og
overskygget Ham. Bibelen sa: ”Hans kler skinte som solen.” Ser dere kappen?
Han ble forherliget. Han satte en kappe på Ham foran vitners øyer. Vitner fra
himmelen og vitner fra jorden.
HØR HAM. 01-30-58.
P 48. Vel, denne sønnen var hans sønn … Med andre ord, på denne måten
adopterte han ham og satte sønnen inn i en posisjon. Hvordan gjorde han det?
Da var sønnens underskrift på sjekken like bra som farens, fordi han hadde
bekledd denne posisjonen. Faren hadde stadfestet dette, han selv hadde plassert
ham der. Jeg håper at dere får tak i det. Og nå var denne sønnen arvtaker av alt
det som faren eide. Og vi er, sammen med Kristus arvtaker av det som Gud har,
dersom vi er sønner av Gud og satt in i vår posisjon i Guds Kongerike, og
holder fast på vår plass. Vel, Gud har mange plasser hvor han kan plassere deg.
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Noen er apostler, noen profeter, lærere, evangelister, pastorer og så videre. Gud
plassere sin sønn i hans posisjon.
HVOR JEG TROR PINSEVENNER TOK FEIL. 11-11-55
P 56. Ja, å bli født på nytt er en vidunderlig sak, men det er ikke alt bror. Husk,
det er noe som heter: ”adopsjonen av dette barn.” Alt av det Gamle Testament
må bli utført i det Nye Testament. Vi kjenner til dens forbilder og skygger. Du
kan ikke se et menneske, en figur hvor handen henger opp på dette vis og
deretter ville det ikke komme til syne når dette negativ blir omgjort til et positiv.
Alt må komme fram. Legg nå merke til, da de gikk videre med denne sønnen …
Om nå denne lærer stadig ytret at han var en kongelig sønn … Han var
oppmerksom på farens forretningsvirksomhet. Han var galant. Han skjønte seg
på farens forretning. Å, da ville farens hjerte svulme opp, fordi han elsket ham.
57. Det ble en stor dag da han ble voksen. Han kalte in vitner, og deretter tok
han sønnen, kledde han med en fin og en spesiell kappe og viste ham offentlig.
Og de hadde en seremoni som er kalt adopsjon. Og faren til denne gutten,
selveste faren adopterte gutten inn i sin familie. Vel, dere kjenner til det ut av
Skriften, selveste plassering av sønner. Fra den dag av hadde denne gutten de
samme lovfestede rettigheter til å utstede en sjekk slik som hans far, fordi han
var arvtaker til alt. Han var blitt adoptert. Han var en likemann, hadde autoritet
over alt som hans far eide. Han var ikke lenger under opplæring, men han var
blitt medeier. Og her er menigheten kommet nå. Når du går tilbake ditt og ble
født, da tror du at det er alt. Du begynte å slappe av. Nå finner du deg selv
tilbake i smerter, ikke nok manna, frafallen, ikke går på møter til hverandre.
Hva er det? Gud har observert oppførselen til Hans menighet.
58. Gud gjorde samme tingen med Hans egen Sønn. Han tok tre men som
vitner. Bibelen sier: ”Tre er et vitne.” Han tok Peter, Jakob og Johannes
(Kjærlighet, håp og godhet) Han tok dem opp på et høy fjell som var over alle
andre. Og her ble Jesus forvandlet foran øyne på dem, og Hans kler skinte som
solen. Og en stemme sa: ”Dette er Min elskede Sønn, hør Ham.” Gud adopterte
Sin Sønn, viste Ham fram i en helliggjort, forvandlet tilstand og stadfestet foran
vitner; ”Dette er Min elskede Sønn; hør Ham.” Ikke rart at Jesus kunne si: ”All
makt i himmelen og på jorden er gitt Meg.”
59. Grunnen til at menigheten ikke kom seg videre bror, er fordi dere hoppet fra
sted til sted, her og der og hold på med verden og slik, og bråker med deres
organisasjoner og denominasjoner, hvorvidt det var ditt eller datt. Hvorvidt man
var enhets tilhengere eller tilhengere av treenighets lære. Eller om man måtte
bli døpt med ansiktet forover eller bakover. Å, du og du og allslags ting, krangle
og lage barrierer og slik, dette er grunnen til at menigheten ikke kom seg videre.
Det er sant. Om du noen sinne kan bryte ned dine murer, og slutter med å
krangle om ditt og datt. Hva dere enn er, gjør ikke noe. Men når du kan ta
handen av din bror i dine hender og kalle ham for bror … Vi arbeider bare for
en sak, og det er Guds Kongerike.
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60. Om jeg ikke kan komme dit hen hvor jeg kan legge mine armer rund en
hvilken som helst bror som arbeider for Guds Kongerike og kjenne ham igjen
som min bror, da føler jeg meg som en frafallen. Amen. Sa sant så sant. Jeg ville
være redd for å stå på plattformen og står ansikt til ansikt med onde ånder, ved
å vite at jeg har misunnelse overfor en bror i mitt hjerte, uansett hvem han er, en
som forsøker å predike Jesus Kristi Evangelium eller om han lever et Kristen liv.
Om han eller hun elsker Herren Jesus, er han min bror eller søster om vi aldri
er så uenig om teologien. Og vi har trukket disse linjer. Og om du ikke kan
elske din bror som du har sett, hvordan kan du da elske Gud Som du ikke har
sett? Og bror, når kjærligheten forsvinner, da går Gud ut, fordi Gud er
kjærlighet. Og du kan ikke komme noen vei uten Guddommelig Kjærlighet.
Og slik som dere elsker hverandre, elsker dere Gud.
61. Hør god etter. Jeg har en god feit gutt hjemme hos meg i kveld, han er fem
måneder gammel. Dere alle sammen husker denne profetien angående ham.
Hele verden lo av meg og sa: ”Jeg trodde at han skulle få en Joseph.” Han kom
til slutt. Gud sa at han skulle komme, og her er han. Jeg har en gutt som er
nitten år gammel, en liten jente her som er fire år, og en som er åtte år. Du kan
si hva som helst om meg, det er i orden. Jeg bryr meg ikke om hva dere kaller
meg, men ikke gjør det med mine barn. Ikke vær god med meg, vær god med
mine barn. Og slik føler Gud det også. Disse er Hans barn. Vi må være god med
hverandre. Vi må være ærlig med hverandre. Hvordan kan folk være uærlig med
hverandre og påstår at de er Kristne? Dette klarer jeg ikke å forstå hvordan
man kan være uærlig mot dine brødre. Hvordan kan du være falsk mot en bror,
og kutter ut din bror, bare fordi han ikke er enig med deg eller noe? Å, bror, jeg
sier deg …
GUDS KRAFT TIL Å FORVANDLE. 11-09-65.
P 104. Ikke stuss på ordet ”forutbestemmelse.” Jeg vet at dere gjør det. Men hør
etter, det er ikke mine ord, Det er Guds Ord. Ønsker dere å lese det? Les
Efeserne 1:5 som sier: ” etter at Han på forhånd hadde bestemt oss til en sønn
posisjon gjennom Jesus Kristus inn i Ham,” ser dere? La meg brutte det opp i
noen få minutter, slik at det kommer ut av ditt sinn. Se nå, slik som dere var i
deres far til å begynne med, en sæd … Visste dere det, hvert eneste en av dere?
Les Hebreerne, hvor vi oppdager at Levi betalte tienden, da han fortsatt var i
Abrahams lender. Dette var fire generasjoner før ham. Det var da Abraham
betalte tienden til Melkisedek, da ble det betraktet som betalt av Levi som levde i
det fjerde slekt regnet fra Abraham. Han var da allerede i Abrahams lender.
Her har du det. Skjønner der?
Efeserne 1:1-22. Paulus, Jesu Kristi apostel ved Guds vilje, til de hellige i
Efesos, og til de trofaste i Kristus Jesus: 2 Nåde være med dere og fred fra Gud,
vår Far, og fra Herren Jesus Kristus. 3 Velsignet være vår Herre Jesu Kristi
Gud og Far, Han som har velsignet oss med alle åndelige velsignelser i de
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himmelske steder i Kristus, 4 ettersom Han har utvalgt oss i Ham før verdens
grunnleggelse, for at vi skulle være hellige og uten skyld framfor Ham i
kjærlighet, 5 ved at Han har forutbestemt oss til å bli adoptert som barn hos seg
selv ved Jesus Kristus, etter Sin viljes velbehag, 6 til lovprisning for Sin nådes
herlighet, ved den har Han gjort så vi har blitt mottatt i Den Elskede. 7 1 Ham
har vi forløsningen ved Hans blod, nemlig syndenes forlatelse, etter Hans nådes
rikdom, 8 som Han lot komme rikelig over oss med all visdom og klokskap, 9
etter at Han hadde gjort Sin viljes mysterium kjent for oss, etter Hans velbehag
som Han hadde besluttet hos seg selv, 10 at Han i frelseshusholdningen som
hører tidenes fylde til, kan samle alt til ett i Kristus, både det som er i himmelen,
og det som er på jorden - i Ham. 11 I Ham har vi også fått en arv, ved at vi ble
forutbestemt til det etter Hans beslutning, Han som gjør alle ting etter Sin viljes
råd, 12 for at vi som først har satt vår lit til Kristus, skulle være til lovprisning
for Hans herlighet. 13 Til Ham har også dere satt deres lit, etter at dere fikk
høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse; i Ham ble også dere, etter at
dere kom til tro, forseglet med løftets Hellige Ånd, 14 som er pantet på vår arv
inntil forløsningen av den kjøpte eiendommen, til lovprisning for Hans herlighet.
15 Derfor, etter at jeg fikk høre om deres tro på Herren Jesus og om deres
kjærlighet til alle de hellige, 16 holder jeg ikke opp med å takke for dere, ved at
jeg nevner dere i mine bønner: 17 at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens
Far, må gi dere visdoms og åpenbarings ånd i kunnskapen om Ham, 18 og at
deres forstands øyne blir opplyst; slik at dere kan forstå hva som er håpet til
Hans kall, og hvor rik på herlighet Hans arv er blant de hellige, 19 og hvor
overmåte stor Hans makt er overfor oss som tror, etter virkningen av Hans
mektige kraft, 20 som Han lot virke i Kristus da Han reiste Ham opp fra de døde
og satte Ham ved Sin høyre hånd i de himmelske steder, 21 høyt over alt
fyrstedømme og all kraft og makt og alt herredømme, og over hvert navn som
nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. 22 Og Han har
lagt alt under Hans føtter, og gav Ham til kirken for å være hodet over alle ting,
23 som er Hans kropp, fylt av Ham som fyller alt i alle.
Bror Branham sa i: DET FRAMTIDIGE HJEM. 02-08.64.
49-1. Ditt legeme er en del av denne jord. Din sjel er en del av Gud, et attributt
av Gud som blir vist fram her på jorden i et legeme. Legemet må bli forløst.
Sjelen må bli forløst, fordi det levde i synd. Således kom Gud ned i en prosess av
rettferdiggjørelse, helliggjørelse og dåpen i Den Hellige Ånd og forløste din
sjel. Og du som var en del av denne jorden ble således kjøpt fri. Dere er i
prosessen nå og det vokser.
Og om du er en del av Gud, da er du i stand til å motta selveste Guds Sinn
Joh 1,12 Men så mange som tok imot Ham, dem gav Han myndighet til å bli
Guds barn, dem som tror på Hans navn,
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Det greske ord for ”å ta imot” er ”lambano,” og betyr å oppleve, eller å ha tatt til
seg selv. Og det er disse som virkelig har opplevd Ham, er de som Han gav Han
myndighet til å bli Guds barn, dem som tror på Hans navn,
Disse er derfor troende, forut bestemt før verdens grunnvoll ble lagt til å tro og
motta ham. Og Han er ordet. De tror hans Ord og de tror i Hans Navn. Og til dem
gir Han myndighet til å bli Sønner. Ordet myndighet som er brukt her, er ikke det
greske ord ”dunamis,” som omtaler mirakuløst kraft, men det greske ord
”exousia,” er brukt her som betyr myndighet til å velge, eller kraft til å ta den
rette beslutning.
Og ordet ”å bli,” ble oversatt fra det greske ord ”ginomai” Og dette betyr: skape,
fremkalle, forårsake, danne, produsere. Derfor kan man si; Men så mange som
opplevde Ham, og offentlig tok imot ham, dem gav Han myndighet til å ta den
rette avgjørelse for å bli det de var ment til å være fra begynnelsen av. Paulus sa
i; Gal 4,6 Og fordi dere er sønner, har Gud sendt Sin Sønns Ånd inn i våre
hjerter, som roper: «Abba, Far!»
Om et menneske er overlatt til sin egen avgjørelse, da vil han gå på dødens vei.
Men Gud har gitt ham, eller innvilget ham den mulighet til å vite og forstå. Og
denne mulighet til å ta den rette avgjørelse med hensyn til Kristi Læren er ikke
gitt alle. Dette fordi Jesus sa til Nikodemus, disse … Joh 1,13 de er født, ikke av
blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.
Man ser at Han taler her om den nye fødsel og betydningen av denne nye fødsel
er at Gud gir ham en mulighet til å vite og forstå Guds Kongerike og alt det dreier
seg om.
KRISTUS ER HEMMELIGHETEN. 28-07-63.
37-4. Den nye fødsel er Kristus, er en åpenbaring. Gud har åpenbart deg denne
store hemmelighet, og det er den nye fødsel. Hva gjør dere når der får hele
denne store gruppen, hvor denne åpenbaring er i perfekt harmoni, samlet, og
hvor Gud utrykker det gjennom Hans Ord med de samme handlinger, de samme
ting som Han gjorde, ved å manifestere Ordet? Om bare menigheten visste sin
posisjon. Slik blir det en dag. Da blir det bortrykkelsen når hun vet hva det er.
La oss bøye våre hoder i bønn.

