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Det Talte Ord #62.
Gud Forsyner Sitt Legeme med Energy.
Brian Kocourek.

Ef 3,19-21 og å kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, for at dere
kan bli fylt til hele Guds fylde. 20 Han som er i stand til å gjøre langt mer enn
alt det vi ber om eller forstår, etter den kraft som virker i oss, 21 Ham tilhører
herligheten i menigheten ved Kristus Jesus, gjennom alle tidsaldere i verden
uten ende! Amen.
20 Han som er i stand til å gjøre langt mer enn alt det vi ber om eller forstår,
etter den kraft som virker i oss, (Og hva slags Kraft er det? Han svarer i vers 21.
21 Ham (Ham, Hvem? Gud! Og hva er Gud? Gud er Kjærlighet, Ham) tilhører
herligheten i menigheten ved Kristus Jesus, gjennom alle tidsaldere i verden
uten ende! Amen.
JEHOVAH JIREH. 06-01-57.
63. Vintreet bærer ingen frukter. Hvem snakket Han til? Til Menigheten. Joh
15,5 Jeg er vintreet, dere er grenene. Grene får energi av livet i Vintreet. Det er
grunnen til at Jesus ikke har lepper på jorden i dag enn mine og dine. Han har
ingen øyer enn mine og dine. Han forsyner oss med kraft/energi, og vi bringer
fram Hans Liv, siden Han frambringer det gjennom oss. Om Evangeliet er talt
gjennom lepper, eller blir sett gjennom visjoner, hva det enn er, om det er å
legge hendene på de syke, er det Kristus som arbeider gjennom grenene som er
Menigheten, alle embeter blir bokstavelig talt forsynt med elektrisitet av Hans
Nærvær.
Fil 2,13 for Gud er Den som virker aktivt i dere, både til det å ville og det å
aktivt virke for velbehaget.
Kl.04.00 min. Branham er borte således bruker Jesus dine lepper, øyer og
hender.
Kl. 04.00 Lee Vayle: Vekkelse sier Br. Branham var, da alt skit i Lake
Michigan ble kastet på land, etter stormen. Folk kommer ikke til kirken lenger
for å få sosialt omgang de blir nå seriøs. Dette er en vekkelse, og jeg ser det
overalt nå at bruden blir alvorlig. Det blir en realitet. Det kan være allerede
denne vår. Så bruden tar det seriøst og hun gjør seg rede. Gud ser etter din
anstrengelse.
Kl. 5.20. Gud ser til hjertet om du ønsker å gjøre rett, ikke nødvendigvis at vi
klarer det.
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Kl. 07.00 Vi må ikke skjule Lyset.
Kl. 08.00 Det var ikke Branhams Budskap før enn Gud hadde åpenbart det til
Ham. Og det blir ikke vår Budskap før det er åpenbart til oss, og hva gjør vi
med det? Er vi begeistret for hva Gud gjør eller graver vi det ned? 1 Tess 2,13
På grunn av dette gir vi også takk til Gud ustanselig, fordi, da dere tok imot det
Guds Ord som dere hørte fra oss, så aksepterte dere ikke det som et menneske
ord, men derimot som det virkelig er: Guds Ord! Hvilket også aktivt virker i
dere som fortsetter med å tro.
Kl.10.00 Da du tok imot Budskapet, da tok du også imot den samme energien.
D.H.Å virker da gjennom oss, om vi får oss selv ut av veien, da uttrykker Gud
Seg Selv i deg. Mødre er småpastorer for sine barn. Å anvende Tegnet det er å
leve Tegnet.
Kl. 12.20 Vi ber ikke nok fordi vi ikke tror at Gud hører oss.
DEN PRINSIPIELLE GRUNNVOLL FOR TRO. 13-01-55.
54. Mange av dere pastorer her, ville ikke si at dere bare spyttet ut en tale. Du
ville si at det kom fra inspirasjon. Jeg tror så absolutt det. Det er nødt til å
komme fra Den hellige Ånd som gir deg styrke til å tale dette Budskapet. Om
det ikke er slik får du aldri suksess. Dette er slik med Charles Finney og så
videre, og folk kopierte hans taler og delte disse taler ut, og da han kom og talte
under inspirasjon/salvelse av Den Hellige Ånd … Hundrevis av mennesker kom
til alteret etter at han talte den samme talen som han hadde talt kvelden i
forveien. Skjønner dere? Det er et så stort forskjell. Det er nødt til å være
inspirert. Det er nødvendig med Den Hellige Ånds salvelse. Det gjelder også
for helbredelse. Noe må finne sted gjennom en Guddommelig gave som styrker
folk med Den Hellige Ånd til å tro.
1 Tess 2:13 Av denne grunn takker vi også Gud uten opphold, for da dere tok
imot det Guds ord som dere hørte fra oss, så tok dere ikke imot det som
menneskers ord, men som det i sannhet er: Guds ord, som også virker kraftig
i dere som tror.

TRO FRA HJERTE. 23-06-57.
45. Leg merke til det nå. Jeg har sett at det virker. Og ved å tro at om du
kommer i kontakt med Gud da blir det slik at det ikke er din stemme lengre. Det
er ikke dine tanker lengre. Det blir til Guds tanker og stemme. Du er faktisk en
gren. Han er vintreet. Og om Hans Ånd som går inn og forsyner deg med
energi; forutsatt at du kan få deg selv ut av veien, da fyller Han på. Og da kan
du bli en vitne på samme vis som Noahs ark var en vitne, slik som Jesus var en
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vitne av Gud. Han blir så fult med Gud til Han og Gud ble ett. Gud bodde i
Kristus, og forsonet verden med Seg Selv, selveste tilkjennegivelse.
Jakob 5:14-16. Er noen syk iblant dere? La ham tilkalle kirkens eldste, og la
dem be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. 15 Og troens bønn skal
frelse den syke, og Herren skal reise ham opp. Og hvis han har gjort synder,
skal de bli ham tilgitt. 16 Bekjenn deres feiltrinn for hverandre, og be for
hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes ivrige bønn
utretter mye.
Kl. 14.00 Søster Hattie kunne ha spurt om en million dollar, hun hadde fått det,
men hun spurte om frelse for sine gutter og fikk det.
Be om det du vil og det vil bli gitt. Vi mangler det DHÅ har for oss. Vi må få
DHÅ. Gud ber oss om å tro Ordet. Når vi trer inn i Lyset fra Ordet med DHÅs
Salvelsen på Det, da blir det umulige bare små ting.

GUDS REDDENDE PIL. 01-08-56.
19. Hva var grunnen til at Moses feilet første gangen. Her ser du hvorfor. Det
var mangelen av det som den brennende busk hadde. Helt riktig. Og hva er
vår fiasko i dag, det er mangelen av det som Den Hellige Ånd har. Og Den
Hellige Ånd har alle gode ting til oss. Og dersom vi mottar Den Hellige Ånd, da
er allting mulig; og ikke bare mulig, med det er lovd oss. Jesus sa: ”Be faderen
om hva som helst i Mitt Navn, da skal Jeg gjøre det. Om dere forblir i Meg og
Mine Ord i dere, ber om hva du vill og det blir gitt dere.” Ser dere? Når vi
stepper inn i Lyset av Guds Ord, og med Den Hellige Ånds Salvelse som
belyser Det, da bror blir det umulige bare en liten sak. Gud ber oss om å tro
Hans Ord. Han sender Den Hellige Ånd for å forsyne Det Ord med energi når
Han kommer inn i Det. Når Ordet er blitt talt og Den Hellige Ånd kommer med
Ordet, da fyller Han Det med energi og samtidlig blir Guds Velsignelser
opplyset med det samme Lys. Gud sa: ”Jeg kommer Mine Løfter i hu som Jeg
gav til Abraham, Isak og Jakob, og Jeg sender Deg dit for å gjøre det.” Ser
dere? Når så Guds Ord, Hans Løfter blir opplyst av Guds Engels Nærvær,
stopp så Moses; han er på vei. Og Gud holder alltid Sine løfter.
Kl.16.00 Gud liker å se Sin egen energi i aksjon
DEN PRINSIPIELLE GRUNNVOLL FOR TRO. 13-01-55.
25. Hvorfor kjøpte Kristus oss fri? Har du noensinne tenkt på det? Hvorfor
gjorde Han oss ikke til en erstatning og sier: ”Det er ikke nødvendig med å gi
dem en dyptgående Kraft. Det er ikke nødvendig å gjøre ham til en Guds sønn.
Det er ikke nødvendig å gjøre det. Jeg bare spør ham til å tro og skrive navnet
hans i Boken i Himmelen og det gjør susen.” Men Han gav oss disse innfridde
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velsignelser, slik at vi kan sette i gang Guds arbeid med Den Hellige Ånds
energi. Han sier i Johannes 15: ”Jeg er vintreet og dere grenene” Er dere klar
over at stammen ikke kan bære frukt, selv om fruktene er i stammen? Men
fruktene kan ikke bli innhøstet fra selve stammen. Det er nødvendig med en
gren som kan bære fruktene. Og vi er grenen. Hør etter, vintreet med all sin
energi kan ikke produsere noen ting om ikke grenene er villig til å motta
energi.
Kl. 17.00 Let go and let God. Elektrisk strøm. Alle i Guds Legemet har en
oppgave, det er den samme energi men andre oppgaver. Alt virker for Det
beste.
Ef 1:19 Og hvor overmåte stor Hans makt er over oss som tror, etter
virkningen av Hans mektige Kraft.
Kl. 19.00 Gud ventet på Jesus at han skulle bestemme seg for å gå gjennom
korsfestelsen. Jesus måtte forstå at han var Guds først fødte.
Vi er grenene.
Vi består av; legeme, sjel og ånd. Dette betyr at kun en tredje del av oss er
synlig.
Ef 3:7 det som jeg er blitt en tjener for i samsvar med Guds nåde gaven som ble
gitt meg, i overensstemmelse med den mektige aktive energi av Hans kraft.
Ef 4:16 Fra Ham blir hele kroppen sammenføyd på en passende måte og holdt
sammen ved den oppgaven som ethvert ledd utfører, etter den mektige
virkningen av den styrke som er tilmålt hver del, og dette skaper vekst for hele
kroppen til sin egen oppbyggelse i kjærlighet
Fil 3:21 han som skal omdanne vår skammelige kropp, til den hensikt at den
skal bli sammenformet med hans herlighets kropp, i samsvar med den aktive
kraft/energi som gjør ham i stand til å underordne alle ting under seg selv.

DET INDRE MENNESKE. 12-12-53. Jeg tenkte bare. Vi er Guds frukt
bærere. Og jeg tror Johannes 17 hvor Jesus sier: ”Dere er grenene.” Og Han
var vintreet. Vel, det er Vintreet som frambringer fruktene, men det er grenene
som må bære de fruktene. Om grenen får sitt liv fra selve vintreet, da er det,
det samme liv som er inn i vintreet. Tror du ikke det? Det er nødt til å være slik.
Våre hender, våre lepper og våre øyer er det som Gud har her på jorden. Han
er reist tilbake til Gud og sender energien fra Hans Ånd tilbake for å salve oss
med Den Hellige Ånd. Og om vi så er Ham underdanig, da representerer våre
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hender Hans hender. ”De skal legge hendene på de syke, og de skal bli
helbredet.” Skjønner dere?
Kl. 25.00. Det er Guds hender som blir lagt på de syke. Det gjelder for alle. Vi
trenger ikke den femfoldige tjeneste for å legge hender på de syke.
Kol 1,29 Inn i hvilket jeg også arbeider hardt, idet jeg strider i samsvar med
Hans aktive energi, som fortsetter med å virke aktivt i meg med kraft.
Legg nå merke til hvordan Paulus ordlegger seg. Arbeider hard, sier han, han
arbeider hard i samsvar med Hans aktive energi. Og hvor mange sier at om du
gjør det, er du en bokstavtrell. De påstår at du er ute på en kampanje for å gjøre
gjerninger. Nei og atter nei, Jeg går ut for å gjøre det som Gud har sagt at jeg
skal gjøre. Han ønsker å bruke min kropp, og bruke mitt legeme for å
manifestere Seg Selv i Sine Sønner. Budskapet var ikke bare for William
Branham slik at Han kunne leve det. Det er til alle sønner, slik at de kan
reflektere/ekkoer Faderen. Bibelen sir at vi er sønner, men vi er ikke klar over
at vi er det, dette er kirkens triste fakta. De vet ikke hvem de er. Men når Han
kommer til syne, da skal vi bli Ham lik, fordi vi ser Ham som Han er. Om du
ser Ham, da forutsetter det, at du blir lik Ham. Vi må bli formet til Hans Bilde,
Bildet til vår eldste Bror, og Han ikke bare snakket om Gud, Han levde Guds
Ord fult ut.
Kl 28.00 Hva gjør vi for Gud? Hva kan jeg gjøre for mine brødre og søstre i
dag? Paulus arbeidet! Ikke bare snakket han om budskapet men Paulus levde
budskapet. Branhams familie led fordi faren reiste så mye for at vi kunne bli
velsignet. Gud brukte Br. Branham den gang, nå vil Han bruke oss! Hva kan jeg
gjøre i dag for å bringe velsignelser. Husk, våre hender er hans hender etc.
Kol 2,12 etter at dere hadde blitt begravet sammen med ham i neddyppelsen, i
hvilken dere også ble oppvekket sammen gjennom troen som kom av Guds
aktive energi som har oppvekket ham ut fra de døde.
Kl.33.00 Vi må bli lik Jesus. Br. Branham var så lik Jesus at de trodde at han
var Kristus.
1 Kor 16,9 For en stor og virkningsfull dør har åpnet seg for meg, og det er
mange som fortsetter med å stå imot.
VITNESBYRD AV EN SANN VITNE. 05-11-61.
191. En sau blir ikke bed om å bære ull. Han blir ikke bed om å produsere ull
dette året.
Kl.35.00 vi må komme oss ut av veien.
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Om han er en sau, da får han ull på seg fordi han er en får. Han behøver ikke å
si: ”Vel, nå tror jeg at jeg er en sau, så det er best jeg kommer i gang med å
produsere ull for sjefen min.” Det er ikke nødvendig for ham å bekymre seg.
Om han er en får da kommer han til å få ull. Det er ikke nødvendig å fabrikkere
det. Det er ikke nødvendig med å fabrikkere selv medlidenhet og: ”Vel, jeg
skulle ikke gjøre ditt; jeg vet at jeg er en Kristen.” Å, bror, forsøke å berge seg
selv ved seg selv ved sin egne menneskelige anstrengelser og allikevel
oppriktig. Det som feilen er, er svake prekestoler, svake skoler, svake
seminarer. Det er det som er feilen, å undervise i menneskelig teologi. De sier i
dag, styrke av en Kristen, de bare … ”Er du en Kristen?” ”Å, jeg er en
Metodist.” ”Er du en Kristen?” ”Å, jeg er en Baptist.” Dette er nå styrken av
Kristendommen, Hvor annerledes. Halleluja. Hvor annerledes fra den første
Menighet. De hadde ikke noe slikt. Men de var fult med en energi, en kraft fra
Den Hellige Ånd, som hadde frigjort dem fra synd og død. De var ikke bare
kristne ved navn. De hadde en Guds Kjærlighet som brente i deres hjerter som
sendte dem i døden.
Jeg liker dette. Det sendte dem ikke til bingo klubber. Det sendte dem ikke til
Søndags skole pikniks Det sendte dem til døden, og de var villige til å gå hvor
enn Den Hellige Ånd ville.
Kl 30.00 Vi må arbeide til Jesus kommer. Gjør vi det da blir du kalt for en
lovtrell. Vi må bli formet til Jesus bilde, da ser vi den levende menighet i
aksjon. Bibelen sier at vi er sønner.
Kl. 32.00 Vi så hvordan Gud brukte Branhams legemet. Også vi må tjene
hverandre med kjærlighet som kommer fra hjerte. Reflekterer vi Ham? Det er
Gud som må gjøre gjerninger Du kan ikke si: ”Jeg skulle ikke gjøre det fordi du
er en Kristen.” Du kan ikke frelse deg selv ved egne gjerninger. Vi må komme
oss ut av veien, slik at Gud kan komme in og overtar oss.
Kl 35.00 Er dere villig til å dø for Ham. Om du ikke er villig til å død for Ham
er du heller ikke villig til å leve for ham.
Kl 36.00 De første Kristne hadde en slik Kjærlighet til Gud, slik at de var villig
til å død for saken.
Filem 1,6 At samfunnet med din tro må bli virksom ved erkjennelsen av alt det
gode som er i dere i Kristus Jesus.
.
Kl 37.00 Slutt å se på omstendigheten i ditt liv. Slutt å se på alt det negative i
ditt liv og se etter det som er god. Se på det som du liker og gjør det for
hverandre.
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VI VILLE SE JESUS. 23-05-58.
31. Å, om denne gruppe her i kveld fra Concord, denne storartede hovedstaden,
ja en av de fineste stater i unionen, om dere kunne ha den samme entusiasme
til Kristus. Han sa ikke: ”Jeg er glad for å se deg.” Å nei og nei; han sa: ”Kom
og se Hvem vi fant, Jesus fra Nasaret, sønn av Josef.” Menigheten i dag har
mistet sin entusiasme. Hvorfor? Fordi de er kommet seg bort fra vintreet. De
er ikke lengre forsynt med styrke fra Den Hellige Ånd, kilde vann som bubler
opp inn i Evig Liv. De har mistet denne nidkjærhet. Noe mangler. Gud er den
samme; Kristus forblir den samme; men Hans Menighet har skilt seg selv fra
Hans bindeledd, Vintreet, Ånden.
Og om det samme ikke skjer i dag. Jesus fortalte oss lignelsen om de ti talenter,
og Han sa den første fikk en talent men han gravde den ned, men han som fikk
ti talenter investerte disse talenter og fik da ti til. Da herren returnerte tok Han
bort det som den første hadde fått og gav det til de som hadde investert med
visdom. Nå stiller jeg et spørsmål, dere som har vært i besittelse av Jesus Kristi
Lære i tjuve til 30 år? Hva har dere gjort med dette? Har dere gravlagt det for å
imøtese Herren som er Overhode av Avlingen, og vise Ham at du fortsatt har
det? Eller har du tatt Det med til andre og investert Det i Guds sønner slik at du
kan gi mer til Gud enn det du fikk?
Kl 39.00 Om du virkelig har kjærlighet trenger du ikke en leksjon om virkelig
kristen holdning. Da de nakne innfødte så Kristus i Branham kledde de på seg.
Han brakte med seg en atmosfære. Han fikk seg selv ut av veien gjennom lange
timer med bønn. Han gjorde et offer så vi kunne bli velsignet.
Kl 41.00 Hva har vi gjort med Læren, hvem har vi hjulpet. Har vi snakket med
naboen, prøvde vi å få noen inn. Lever vi bare for penger?
DRONNING AV SHEBA. 10-01-60.
76. Om den første gjeng med folk … Han er vintreet (Joh 15.) og vi er grenene.
Vel, selve vintreet bærer ikke frukt. Grenene bærer fruktene ettersom de blir
forsynt med energi fra vintreet. Om da den første gren som kom ut av vintreet,
skrev en bok om (apostlenes) gjerninger, da gjør den andre gren det også. Alle
grener som kommer ut av stammen vil bli forsynt med energi som kommer ut
av det samme liv som er inn i vintreet. Amen.

Kl.43.00 Hvorfor hender ingen undere? De skjer. De folkene på den andre siden
av oseanene. Hvorfor ikke her fordi de har mistet sin første kjærlighet. Før satt
de til to og tre om natten og snakket om Gud. Nå er det TV. Og vi sitter her og
har det god mens de på den andre siden av havet dør av sult. Vi har muligens 30
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til 40 par sko i skapet mens de der har ikke sko på føttene sine. Vi blir hold
ansvarlig for enhver cent som vi har brukt.
Kl. 49.00 Snakker om offer som han gir tilbake. Fattig men ofrer mye. Når jeg
går til kirken da må jeg gå for å finne ut hvor jeg står hen. I henhold til livet
som strømmer gjennom mine årer. Vi må leve for Ham.
Jeg kaller menigheten til omvendelse, og til å kjenne igjen den tid vi lever i.
Hvor er din første Kjærlighet? Jeg bryr meg om du går i Bortrykkelsen. Og la
meg si dette, om ditt liv ikke reflekterer Guds Ord slik som det var med den
første Menighet, da har du ikke fått tak i det som de hadde. Jeg bryr meg ikke
om hva slags teologi du har, Han kommer ikke for de som har den rette teologi,
Han kommer for å hente de som reflekterer Hans Ord for tiden vi lever i.
Kl. 50.00 Han kommer for å hente de som lever Hans Liv. Ikke for de som kan
sitere hele Skriften. Kjenn igjen dagen du lever i. (adopsjonens tids alder)
Hebr 4,12 For Guds Ord er levende og kraftfullt, og skarpere enn ethvert
dobbeltegget sverd, og det fortsetter med å gjennomtrenge inntil det kløver
både sjel og ånd, både av ledd og marg, og det er i stand til å felle en rett dom
over hjertets tanker og hensikter.
PERGAMUM TIDSALDER. CAB CPT 5 176-1
Ord Sæden blir forsynt med energi fra Ånden.
La meg nå repetere det. Ord Sæden blir forsynt med energi fra Guds Ånd, ved
Hans Nærvær, og om ditt liv ikke blir forsynt med energi rund dette Ordet for
denne tidsalder, da har du det ikke. Du kan muligens sitere det, men Han
kommer ikke for en gjeng med mennesker som kan sitere det. Han kommer for
de som reflektere og manifestere det Han sa skulle være Ordet for tiden.
JESUS DEN SAMME 14-02-58.
47. Du må forstå det ved Ånden. Kjøtt kan ikke det. Hva er det? Vintreet,
grenene, det samme liv som var i vintreet kommer gjennom Hans grener. Han
mater grenene gjennom Hans stamme. Det er slik Han erklærer Seg til å være
den samme i går, i dag og i alle evigheter, fordi Han sa: ”Jeg er Vintreet.” Nå
er det, Kristus i Åndsform i deg, som forsyner deg med energi ved Hans Ånd
til å tro Gud, og det er alt Han gjør. Han manifesterer Seg Selv akkurat slik
Han gjorde det i Bibelsk tid. ”Gjerningen som jeg gjør, skal også dere gjøre.
Verden ser meg ikke lenger en liten stund. (Hvor mange vet at Han har sagt
det? Dette er de vantroende.) Men dere skal se meg. (De troende.) Fordi JEG
skal være med dere, til og med inn i dere, til verdens ende. Jesus Kristus den
samme i går i dag og i alle evigheter. ”Gjerningene som Jeg gjør, skal også
dere gjøre.”
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Matt 14,2 og han sa til tjenerne sine: «Dette er døperen Johannes. Han er stått
opp fra de døde. Derfor virker disse kreftene i ham.»
Mark 6,14 Nå fikk også kong Herodes høre om Jesus, for Hans navn var blitt
godt kjent. Og han sa: «Døperen Johannes er oppreist fra de døde. Derfor
virker disse kreftene i ham.»
Kl.54.00 Johannes døperen hadde seks medlemmer fult av DHÅ.

TRO KOMMER AV HØRELSE. 20-03-54.
P:104. Det er ikke et skuespill. Det er Den hellige Ånd som prediker
Evangeliet og som stadfester Ordet som har blitt prediket før. Skjønner dere?
Ordet som har vært prediket før, Den Hellige Ånd er her og stadfester det til å
være Sannhet. Hva kunne jeg nå gjøre? Hva kan jeg si? Jeg sier dette min
venn, ja til hvert eneste av dere, I Herren Jesu Kristi Navn, at alle som er her
var helbredet da Jesus døde på Golgata. Dere er i besittelse av det nå. Jeg ba
dere, som er Kristne til å løfte opp hendene. Overalt ble deres hender løftet opp.
Dere har en juridisk rett til alt som Jesus døde for. Han døde der på korset og
gav Sitt Liv slik at dere kunne få denne juridiske rett til alle forsonende
velsignelser som Han døde for. De er dine. Dere er bare redd for å ta den i
besittelse. Dere er red for å forlange/kreve de.
Kl.56.00 Bruk det, ikke skam deg. Hvem mater du i dag, den hvite eller den
svarte hund. Bruker du Hans energi, er den for å hjelpe andre?
Mye eller lite tro har ingenting å si. Det er ikke hvor mye tro du har men
hvordan bruker du det du har.

Rom 7,5 For da vi var i kjøttet, virket de syndenes lidenskaper gjennom loven, i
våre kroppsdeler, til det å bære frem frukt for døden;
1 Kor 12,11 Men ved Den ene og Den samme Ånd virker aktivt alle disse ting,
ved at Han fordeler individuelt til hver enkelt menneske slik Han vil.
1 Kor 12,6 Og de er forskjeller angående aktive energi-virkninger, men det er
Den samme Gud, Han som aktivt virker al ting i alle.
2 Kor 1,6 Men enten vi er i trengsel, for deres trøst og redning, så virker den
aktivt for å holde ut i de samme lidelser som vi også lider. Eller vi blir trøstet,
så er det for deres trøst og redning; og vårt håp er urokkelig for dere.
2 Kor 4,12 slik at døden faktisk virker aktivt i oss, men livet i dere.
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Å leve er Kristus.
HVORFOR. 09-03-60.
P:71. Ikke tvil. Ikke tvil nå, om du tviler bare litte granne at du ikke får det du
kom for, da virker det mot sin hensikt. Skjønner dere? Du må komme ditt hen at
du tror. Men akkurat nå i Guds Nærvær, i Nærværet av Den Hellige Ånd som
er her for å stadfeste Ordet, kom fordi dere vet at Han er her, og dere forstår at
han vill gi dere deres hjertets begjær. Det er derfor Han er her for å gi oss
dette som hjerter begjærer. Vil dere komme? Det er bra.
TEGNET. 08-023—64.
P:76. Han selv er Ordet. Han er her for å stadfeste alt Han har sagt. Han er
her for å stadfeste alle løfter som Ha gav. Om bar folk kunne se det engang,
Herre det er ikke noe som vi kunne dikte opp; det er noe som vi må ha
kjennskap til, Herre.
Kl. 60.00. Om vi bare kunne aksepter at vi er Hans hender, øyer, etc. Som Br.
Branham da han skulle på flyet men gikk, etter Guds anvisninger, til en kvinne
som hadde en dødssyk sønn.
Gal 2,8 - for Han som har virket aktivt i Peter til apostel-tjeneste for
omskjærelsen, virket også aktivt i meg til hedningefolkene -,
Gal 3,5 Han som derfor fortsetter med å utruste dere med Ånden, og som aktivt
fortsetter med å virke kraftgjerninger blant dere, er det ut fra lovens gjerninger
eller ut fra troens hørelse?
Gal 5,6 For i Kristus Jesus har hverken omskjærelse eller forhud styrke til noe,
men derimot tro, idet den virker aktivt gjennom kjærlighet.
FRA DEN TID. 13-07-62.
P 2 det viktigste som vi forsøker å gjøre er å vise folk at Kristus ikke er død, at
Han lever. Og om vi bare kunne se at Den Ene Som gav oss alle disse store
løfter er her for å stadfeste disse løfter.
* Fordi vi er hans ører etc.
DRONNING AV SHEBA. 15-02-58.
P 44 Gud er nettop her for å stadfeste det Han har lovet.
Ef 1,11 i ham, har også vi fått en arv, ved at vi ble forutbestemt til det, etter
Hans beslutning, Han som aktivt virker alle ting i samsvar med Sin viljes råd.
*Han er her for å fulle deg med energi.
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Ef 1,20 hvilken Han aktivt virket i Kristus da Han oppvekket ham ut fra de døde
og plasserte ham ved Sin høyre side i de himmelske steder,
Ef 2,2 i hvilke dere den gang vandret i samsvar med tidsalderen av denne
verden, i samsvar med regjeringslederen over luftens autoritet, den ånd som på
det nåværende tidspunkt holder på med å virke aktivt i ulydighetens sønner,
Ef 3,20 Men til Ham som over alle ting er i stand til å utføre mer enn ut fra det
som er overflødig, av hvilke ting vi gjør krav på eller forstår, i samsvar med den
kraft som fortsetter med å virke aktivt i oss,
DET TALTE ORD ER DET ORIGINALE SÆD. 18-03-62.
P 175. Legg merke til harmonien. Jesus gjorde aldri noe før Faderen hadde vist
Ham dette: Harmoni mellom Gud og Kristus. Skjønner dere? Johannes 5:19.
Og slik blir det med bruden, og Han viser Henne Hans Livets Ord. Han viser
Henne, og Hun mottar det. Hun tviler aldri på Det. Ingenting kan skade Henne,
ikke døden engang. Om Sæden er plantet da vill vannet løfte det opp igjen.
Amen. Nå fikk jeg en stor Halleluja.” Her er hemmeligheten, Ordet er i
Bruden og Kristi Sinn for å forstå hva Han ønsker at vi skal gjøre med Ordet,
og Hun gjør det i Hans Navn. Hun har så sier Herren. Da er det befruktet;
altså Den Hellige Ånd vanner det inntil det er voksen og tjener dets hensikt. De
gjør bare Hans Vilje. Amen, jeg tror det. Ingen kan overbevise dem til noe
annet. De har ”Så sier Herren.” Eller de tier. Da gjør de Guds gjerninger.
Fordi det er Han i dem, mens Han fortsetter med å fullføre Hans Ord, slik som
Han gjorde i Hans dager. Han fullførte ikke alt da Han var her, fordi timen ikke
var kommet enda.
Fil 2,13 for Gud er Den som virker aktivt i dere, både til det å ville og det å
[aktivt] virke for velbehaget.
Kol 1,29 Inn i hvilket jeg også arbeider hardt, idet jeg strider i samsvar med
Hans aktive energi, som fortsetter med å virke aktivt i meg med kraft.
BEVISE HANS ORD. 16-08.64.
P 105. Han beviser hele Hans Ord, hele Hans Ord. Tenk på det, hele Hans Ord.
Og dere var Hans Ord. Han var Ordet, og dere var en del av Hans Ord. Og det
er grunnen til at dere ble sendt her for å stadfeste deres plass i livet. Jeg tror
ikke at dere fikk tak i det. Skjønnere dere? Han er Ordet. Får dere tak i det nå?
Han var i Luthers føtter, i Wesleys hoftene i skuldrene til Pinsevennene.
Skjønner dere hva jeg mener? Han er Hodet. Man har en del som forener disse
delene i den time vi lever i nå; ikke føttene, ikke hoftene, ikke skuldrene men
nakken.
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Stemmer det? Det forbinder hode og kroppen. Denne delen av legemet. De som
sover i Kristus tar Gud med Seg. Guds basun skal lyde og de døde i Kristus skal
oppstå først. Riktig? Skjønner der? Dere blir en del av dette Ordet, dere blir en
del av Ham. Og dere tar Hans Navn for å kjenne det igjen. Dere blir plassert i
legemet, døpt i Hans Navn inn i Hans Legemet. Ved en Ånd er vi alle døpt i ett
legeme, in her, nøyaktig lik den samme posisjon. Han forandrer aldri. Hvor
mange tror at den første menigheten er i Ham? La meg se. Hvor mange tror
det? Hvordan ble de døpt? OK, ser dere? Han er en uforanderlig Gud. Vi
beviste det. Vi kunne holde på med det til midtnatt for å bevise det, og fortsatt
ikke ferdig. Ser dere? Uforanderlig. Dere er i Ham og således en del av Ham,
fordi du var en del av Hans tanker. Han kalte dere før verdens grunnvoll ble
lagt.
1 Tess 2,13 På grunn av dette gir vi også ustanselig takk til Gud, for da dere
tok imot det Guds Ord som dere hørte fra oss, så aksepterte dere dette ikke som
et menneske ord, men derimot likesom det virkelig er: Guds Ord! Hvilket også
aktivt virker i dere som fortsetter med å tro.
Kl. 01.15. Er det slik med oss? Jeg spør, er vi bare gode kristne som går til
kirken? Dette fører oss ikke til Himmelen! Vi må ha det sinn som var i Kristus.
Vi må korsfeste vårt kjøtt.
JESUS KRISTUS DEN SAMME. 04-06-63.
P 71. Han er her i form av Den Hellige Ånd. Og Han er bare her for å
stadfeste det som Han allerede har lovet. Han er her for å manifestere Hans
Ord.
Kl 01.16. Vi har løfter for i dag. Vi er forutbestemt for å bli ordinert som
Sønner og døtre. Dette er vår rolle Lydige Guds Barn.
2 Tess 2,7 For lovløshetens hemmelighet virker aktivt allerede; det er bare han
som på det nåværende tidspunkt holder igjen, og vil gjøre det inntil han blir tatt
ut av midten.
Kl. 01.19 Djevelen gir energi til sine barn.
GUDS TILVEIEBRAKTE VEI. 06-02-64.
P 2. Der har vært alle slags tjenester. Jeg tror at Gud har gitt oss i de siste
dager, alt som er i Hans Bok. Vi har sett alt det som Han har lovet. Og fortsatt
ser det ut som folk ikke klarer å få tak i det. De som er forutbestemt til å få tak i
det, får tak i det, men bare disse. Det blinder den ene og åpner øyene til andre.
Husk, vi tror at Jesus Kristus er den samme i går, i dag og i alle evigheter. Han
er ikke død, men lever for alltid og evig. Og Han er her i kveld. Vi er i Hans
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Nærvær i kveld. Han er her for å stadfeste og innfri alle løfter som Han har
gitt for denne time. Og Han er den samme, i går, i dag og i alle evigheter.
Jak 5,16 Bekjenn overtredelsene for hverandre og be for hverandre, så dere
kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes ivrige bønn virker med stor kraft.

