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Det talte Ord #63.
Gud virker i deg, både til å ville og gjøre.
Brian Kocourek

Jeg ønsker å lese for vår tekst fra; Fil 2,13 for Gud er Den som virke aktivt i dere,
både til det å ville og det å aktivt virke for hans velbehag.
Det er da Gud som virker i oss alle, om vi er blitt født på nytt, og har overgitt
våre legemer til Ham.
Vi talte onsdag kveld over emnet ”Gud gir energi til Hans Ord i deres
legemer.” Og jeg tror at Den hellige Ånd var her den kvelden på et spesielt
måte. Min bønn er at Han kommer her på samme måte denne formiddag. Vi talte
på denne møte og Nattverd over 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.
Vi la merke til her at Paulus taler om hvordan Gud virker i Hans gjerning i våre
legemer. Det er Han som gjør det, og vi er kun passive mottakere til det som Han
gjør. Og allikevel er det bare ikke Han som gjør det, men du blir gitt heder for det
som blir gjort, fordi Gud bruker ditt legeme, dine ører, dine lepper, dine hender
for å gjøre Hans gjerninger.
Bror Branham sa i hans tale: 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. Grenene 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, da er det Kristus som arbeider
gjennom grenene som er Menigheten, alle embeter blir bokstavelig talt forsynt
med elektrisitet av Hans Nærvær.
Alle embeter blir bokstavelig talt forsynt med elektrisitet av Hans Nærvær.
Dette taler om kraft som går inn og gjør det mulig. Og legg merke til at kanalen
kommer fra Selveste Guds Nærvær. Hans personlige Nærvær i blant oss. Og Han
brukte alltid ledningen fra Hans Ord for å gjøre Seg Selv kjent for oss.
Jeg ønsker å fortsette med denne saken denne formiddag for å vise den andre
siden av det jeg talte om: Gud som forsyner Hans Menighet med elektrisitet, slik
at Hun blir satt i stand til å være Hans lepper, Hans hender, Hans bein og så
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videre, fordi Paulus talte om menigheten i: Ef 3,19 og å kjenne Kristi kjærlighet,
som overgår all kunnskap, for at dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Å, du og du,
å kjenne Kristi Kjærlighet, vår eldste bror som tømte Seg Selv, slik at vi kan få
vår arv. Han behøvde ikke å gjøre det, vet du. Han fikk arven da han ble
forvandlet på forklaringens fjell. Og tenk på det at de som har mottatt denne store
sannhet og har behold det for seg selv i 20-30 år og ikke har gjort noe for det for
å gi det videre til andre. Jeg tror brødre om dere blir formet til bildet av vår eldste
bror, da blir også din holdning formet lik Hans.
I Fil 2,5 Forteller Paulus oss: La dette sinn som er i Kristus Jesus også være i
dere,
Hvordan ble Jesus Kristi Kjærlighet manifestert til oss? Jesus Kristus
manifesterte denne kjærlighet ved det Han gjorde, ikke ved det Han sa. Han led
og døde til seg selv før han døde på korset. Og han gjorde det for oss, ikke for seg
selv.
La meg lese for dere det som Jakob, Jesus halv bror sa angående manifesteringen
av vår tro gjennom våre handlinger som vi gjør. Dere vet at det finnes folk som
kaller seg selv for Kristne og allikevel sier de at Jakob var en lovtrell. Hør her,
enten tror dere at dette er Guds Ord eller det er ikke det. Om det ikke er, da riv
det ut av din Bibel nå, og flukt fra det. Men jeg tror at Jakob er like mye en del av
Guds ord enn Paulus sine brev. Og de er ikke i konflikt med hverandre.
Det er helt utestengt at det som Jakob sa er i motsetning til det som Paulus sa.
Paulus sa at du er rettferdiggjort ved tro. Men hva er denne troen og hvordan blir
det kjent igjen av Gud at du har Det? Hva er troens bevis?
Se hva han sier i Rom 5,1 Derfor, etter at vi har blitt gjort rettferdige ut fra tro,
har vi fred med Gud gjennom vår Herre Jesus Kristus,
Vår rettferdiggjørelse som Paulus taler om kommer gjennom vår tro som gir oss
fred med Gud.
Og vi leser Rom 3,28 Derfor regner vi et menneske å være rettferdiggjort ved
tro, adskilt fra lovens gjerninger.
Og derfor sier Baptisten; jeg er ikke en lovtrell, jeg er rettferdiggjort ved min
bekjennelse. Å så! Din bekjennelse betyr ingenting. Det er Hans bekjennelse som
teller, ikke vår. Han sa om dere bekjenner meg for menneskene, da bekjenner jeg
dere for min Far. Og bekjennelse betyr å si det samme. Finnes det en bekjennelse
i det når du sier: ”Gud være velsignet, jeg er en Baptist?” Jeg tror ikke det. Vis
meg hvor Jesus omtalte seg selv noe annet enn en Guds Sønn. Men hva mener
Paulus med; adskilt fra lovens gjerninger. Mange mener i likhet med det som
Baptistene mener.
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Det samme sa Paulus; Derfor regner vi et menneske å være rettferdiggjort ved
tro, adskilt fra lovens gjerninger.
Og den samme Profet, Apostel og Lærer til hedningene sa også i Hebr. 11,17
Ved tro har Abraham ofret Isak idet han ble prøvd, og han som hadde akseptert
løftesbudskapet, var i ferd med å ofre den alenefødte,
Han ofret hans sønn, han snakket ikke bare om det. Han ikke bare bekjente det og
sa ved min bekjennelse viser jeg at jeg tror det. Han gjorde noe. Han fikk tak i
ved og han hadde kniven i sin hånd. Han band sin eneste sønn, kjærligheten av
Hans Liv, og ville med all sikkerhet har stukket kniven i hjertet av hans først
fødte, som da var den eneste fødte sønn på grunn av Løfte, om ikke engelen i
siste øyeblikk hadde kommet imellom. Helt til siste sekund da han skulle stikke
kniven i hans sønns hjerte vinglet han ikke. Å, du og du. om vi bare kunne vise
fram den samme virkeligheten av vår tro til Gud. Jeg tror ikke at det tok mer enn
en sekund for Abraham å stikke kniven i hjertet. Konklusjonen er at han
manifesterte troen ved å være lydig mot Guds Ord.
Paulus sa igjen i Hebr. 11,8 Ved tro var Abraham hørevillig, idet han ble kalt, til
å gå ut til det sted som han var i ferd med å ta imot til en arv, og han gikk ut, idet
han ikke visste hvor han gikk.
Se her, han visste ikke engang hvor Gud ville han skulle gå. Han bare begynte å
gå, men han var klar over med Hvem han gikk. Det er akkurat det som Tro er,
Tro er substansen, Tro er en Person. Gud Selv. Ordet ”hupostatus” som ble
oversatt i Hebr. 11:1, til ordet ”substans,” og er det samme ord som be oversatt
som selveste Personen Gud i Hebr. 1:3. Og denne Tro blir, ifølge Paulus og
Jakob, manifestert i det vi gjør med det vi vet.
Vi leser i Jak 1,25 Men den som ser inn i den fullkomne lov (dette er passiv tro),
frihetens lov, og fortsetter med det og ikke blir en glemsom hører, men en
gjerningens gjører, han skal være velsignet i hans gjerninger.
Han er ikke en glemsomt hører, fordi han viser at han virkelig hørte og var klar
over hva han gjorde. Hans velsignelser kommer ved de gjerninger han gjør. Jakob
sier; han skal være velsignet i hans gjerninger. Det er her hvor dine velsignelser
kommer fra, ikke ved det du vet men ved det du gjør. Det samme gjelder tienden
og ofringene. Det er ikke nok når du sier at du tror det. Gud lærte oss at når vi
gjør det, da velsigner Han oss og overstrømmer oss med Hans velsignelser. Det
er altså ikke ved å si at jeg tror hvert eneste Ord, men ved å gjøre det.
Bror Branham sa, å tro tegnet er ikke nok, du må anvende Det.
TEGNET 01-09-63.
P 113. Legg nå merke til, de var ikke bare kommet sammen for å snakke om
Budskapet. De var kommet sammen for å anvende blodet, anvende tegnet. Det er

4

hva dere må gjøre. Pastor Neville og til hans forsamling, styremedlemmer,
diakoner, til dere brødre, det er på tide at vi legger all verdens idioti vekk, det er
på tide å legge alt annet vekk. Vi har sett nokk nå, at vi er positive, så absolutt,
og tegnet må bli anvend. Uten den omkommer dere, du må omkomme. Det er det
hele. Ikke kom bare sammen og si: ”Jeg tror det.” Kom deg videre. Kom inn i
det. Hvordan må du gjøre det? Ved en Ånd er vi døpt inn i Legemet til Jesus
Kristus. Alle sammen tror det med hele ditt hjerte. Skjønner dere?
TEGNET 08-02-64.
P 41. De må ha trodd at de var trygg bak den store og tykke muren som de bodde
bak, deres store og fine familier, deres store husene. Mange sier i dag … Jeg sier
det med ærbødighet og respekt … Mange sier i dag: ”Jeg hører til den største
menighet som finnes i denne by. Min mor tilhørte denne menighet. Det er en av
de eldste menigheter.” Det har ingen ting med det å gjøre. Tegnet må bli anvend.
De har muligens trodd at denne store menighet som de hadde, dette store system,
at dette skulle frelse dem. Men de oppdaget at alle som ikke viste dette tegnet
omkom i den byen. Slik er det når Menneskesønnen kommer. Han sa det.
Leg merke til hva han sa: ”Alle som ikke viste dette tegnet omkom.” Det må bli
anvend. Det må bli manifestert i ditt kjøtt. Ikke gjemt i ditt sinn, men bli vist
fram. Hvorfor tror dere at Gud svarte på så mange av Br. Branhams bønner? Han
levde et liv som gledet hans Far. Jesus sa i Joh 15,7 Hvis dere blir i Meg og Mine
ord blir i dere, kan dere be om hva dere vil, og det skal bli gjort for dere.
Om mine ord forblir i dere, da er det nødt til å vise seg fram mine brødre og
søstre. Om dere forblir i Mine Ord og Mine Ord forblir eller lever i dere, da spør
om det du vil, men ikke bryr deg med å spør inntil da, fordi du spør feil, og ber
etter dit eget begjær. Hør etter, det må vise seg på utsiden ellers har du det ikke.
Til og med Br. Branham sa til Br. Lee Vayle: ”Den høyeste form for Kjærlighet
er å gjøre noe for andre, til og med når du ikke føler for det.” Bare gjør det, og
overlat resultatet til Gud.
En planter, en vanner men Gud gir vekst. Bare vær hans føtter og gå dit Han
ønsker du skal gå, vær Hans lepper og si det Han ønsker du skal si, vær hans øyer
og ser etter brødre i nød, vær da Hans hender og gjør det Han ønsker du skal
gjøre. La Ham bruker dine hender for å legge de på de syke og de skal bli
helbredet.
TEGNET. 28-11-63.
Her sier Br. Branham i P 36. Om Tegnet eller Blodet, da de utvandret fra
Egypt, deres eksodus, var det suverene tegnet … Om nå tegnet var uten
virkning om ikke det ble vist fram, tegnet måtte bli vist fram, ikke sympatisere
med tegnet, men tegnet måtte bli vist fram. Det hadde ingenting å si om hvor
mye du kunne bevise at du var en Jøde, og en Jøde under pakten ved
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omskjærelse, dette hadde ingenting med det å gjøre. Tegnet var avgjørende, ikke
pakten. Han sa aldri: ”Når jeg ser paktens Tegn,” men, ”Når Jeg ser Tegnet.”
Du er muligens så avgjort en kristen i dag; du har muligens en pakt med Kristus;
men om du har vist fram dette Tegnet i denne sene time som vi går inn i nå, da
er det umulig for Ham å gå deg forbi. Tegnet må bli vist fram.
Om ikke verden ser Kristus i deg vår håp og Ære, da er Tegnet ikke vist fram i
ditt liv. Ikke om du klør meg på ryggen og da klør jeg deg på ryggen. En hvilken
som helst skinnhellig person går med på det. Men om Kristus blir vist fram i ditt
legeme, og bruker dine lepper, dine hender, dine ører og dine føtter, da skal jeg
passere deg. De som er innstilt på organisasjon sier, om du ikke kommer til min
menighet, da er du ikke en troende. Om du ikke går til min menighet da vil vi
ikke støtte dine anstrengelser. Dette er ”kirkedom,” ikke Kristendom. Tegnet er:
Kristus blant oss, og dette må bli vist fram i dit liv. Og hvordan viser du Det fram
Guds Nærvær. Ved det du sier med dine lepper og med det du gjør, og ikke med
de som er samlet i din menighet. Hvordan manifesterte Jesus tegnet, som var Gud
Selv som bodde i Ham i Hans dødelige legeme? Ved å si bare det som var til
velbehag til ”Tegnet” Tegnet var Gud Selv. Og hvordan reagerte Gud til det
manifesterte liv av Sønnen? Han sa: ”Dette er min elskede Sønn i Hvem Jeg har
velbehag å bo i.” Gud var så fornøyd at Han adopterte Sin Sønn.
I denne talen TRO 13-08-61 sier Branham:
p. 7 Denne fangevokter fra Filippi som var en Centurion (Dette betyr om han
mister hans fange da måtte han bøte med sitt eget liv.) Han tok sverdet og skulle
ta sitt eget liv, da kom Paulus fram og sa: ”Ikke skad deg selv, vi er her alle
sammen!” Og denne Centurion hadde …?... noen inntrykk de hadde angående
Paulus og de andre. De hadde muligens sunget noen salmer; de hadde muligens
kommet med noen vitnesbyrd eller gjort noe. Men hva det enn var, de var klar
over at de var hellige men, dette fordi han spurte med engang: ”Hva må jeg
gjøre for å bli frelst? Hva må jeg gjøre for å bli frelst?” Paulus sa: ”Tro i Den
herre Jesus Kristus og du og ditt hjem skal bli frelst.”
8 Om nå å tro i Den Herre Jesus Kristus … dette betyr ikke at hans frelse skulle
frelse hans hjem, men om han har nok tro i Gud for hans frelse da kan han ha
samme tro for hans hjem; og hans hjem må komme inn. Skjønner dere? Det er
samme tingen. Slik som med Job, som jeg sa forleden kveld i Georgia i en møte.
Jeg sa Job … Han sa: ”Jeg vet ikke om mine barn har syndet. Men hva om jeg
har syndet?” Og Job kunne bare gjøre en ting for å være rettferdig og det var å
ofre et brennoffer. Han sa at han ville ofre et brennoffer om hans barn hadde
syndet, da skulle de få tilgivelse for sine synder. Og det var bra at faren hadde
gjorde det. Det var en far som tenkte klart. Vi trenger flere slike fedre i dag. Og
Job ofret et brennoffer. Dette var før ulykkene kom. Men da alle hans barn var
drept, og alle hans får ødelagt, og alt som han eide var tatt, satt han på en haug
med aske bak hans hus og skrapte seg selv med et bitt av en krukke …
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9 La du merke til at i de dager etter tragediene, da Gud begynte å gjenopprette
(hans eiendeler, oversetteren)igjen. Han eide titusen stykk storfe og så videre.
Han fikk dobbelt tilbake: det doble av hans får, Han doblet alt. Men la du merke
til … Og Gud gav Jobs syv barn tilbake igjen. Har du noen sinne tenkt på hvor de
var? Dette brennoffer stod foran dem, de var i herligheten og ventet på at han
skulle komme. Han er sammen med dem i dag. ”Du og ditt hus skal bli frelst.”
Skjønner dere? Job hadde bare en ting han kunne gjøre for å være rettferdig, det
var å brenne et brennoffer. Og det er bare en ting dere må gjøre for å være
rettferdig, og det er; ”å ha tro i Gud.” Fordi ved tro blir dere frelst; ved tro blir
dere helbredet; ved tro får du alt du har. Skjønner? Det er ved tro at du tror det.
Tro på Herren Jesus Kristus og du og ditt hus skal bli frelst.
Bror Branham sa i hans tale: TEGNET. 08-03-64.
P 55. Når vi så ber da må vi ha Tegnet og vise det fram med våre bønner. (Hør
god etter, det var det som Job gjorde. Han ofret samme offer til Gud for seg selv
som han ofret for sine barn. Han ikke bare snakket om det, han gjorde det for
dem. Hør nøye etter hva Br. Branham forteller oss her. Han sier at vi ikke bare
skulle be, men når vi ber, da må du vise fram Tegnet, som betyr et liv overgitt til
Selveste Guds Nærvær i blant oss. Det må finnes et bevis i ditt liv som du tror
på.)
Som jeg sa, tror nå for oss selv og ta tegnet i bruk for hele familien slik som de
gjorde i Egypt, Jeriko, eller som i Apostlenes gjerninger 16:31. Vi ser at Paulus
sier til denne romerske Centurion: ”Tro på Herren Jesus Kristus, og du skal bli
frelst, du og ditt husfolk.” Om du har et ufrelst barn, legg da Tegnet rett på ham
og si: ”Herre min Gud jeg krever ham.” Ikke vik fra det. Om du har en mor eller
en som du er glad i som er fortapt; legg dette tegnet på dem og si: ”Herre min
Gud jeg krever ham.” Få bort all verdens søppel i ditt hus, gjør deg klar. Brenn
opp dine korte bokser. Kast dine spile bord. Kutt ut dine røyke vaner. Kast din
vantro og dine kirkepapirer i søpla, det er der de hører hjemme. Amen. Nå blir
du rede. Hva gjør du da? Anvend/ta i bruk så tegnet i bønn, med et sann bevis,
ekte tro. (Legg nå merke til hva Br. Branham sier, anvend det med et ekt bevis at
du tror det.) Anvend det, ta det i bruk med tillit. Når du anvender tegnet, vet da
at du er renset. (Vær klar over at du er renset, da kan du ha tro, at Gud hører dine
bønner. Men om du er i synd, og ikke ønsker å rense deg selv, hvordan kan du
forvente at Gud hører dine bønner, når du viser ham ved ditt eget liv at du ikke
tror ham. Så lenge du ikke har dette bevis i ditt liv, da er det garantert at Han ikke
hører dine bønner. Dette er Jakob 5, en som har et dobbelt moral kan aldri
forvente å få noe fra Gud. Heretter siterer Br. Branham 1 Joh 3,21 Elskede! Hvis
vårt hjerte ikke fordømmer oss, har vi frimodighet for Gud.
1 Joh 3,21 Elskede! Hvis vårt hjerte ikke fordømmer oss, har vi frimodighet for
Gud.
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Nå tilbake til det som Br. Branham sa. ”Så lenge som dere mennesker gjør disse
ting som er feil, hvordan vil du da be Gud om noe som helst når du vet at du
lever galt? Dette er grunnen til at vi vakler fram og tilbake. Jeg sier ikke dette for
å såre dere. Jeg sier dette for å gjøre ting klar, for å få dette på plass. Hvordan
kommer du til å bygge de utbrente ruiner fra Sodoma og Gomorra opp igjen?
Om du har tro da må det bli vist fram slik som Abraham viste fram hans tro i
Guds Ord.
Vi leser i Jak 2,14 Hva gagner det, mine brødre, om noen sier at han har tro,
men ikke har gjerninger? Kan troen frelse ham?
Dette er en interessant spørsmål. Kan din tro frelse deg? Var det Tro eller bare
tiltro til det som Gud hadde sagt som frelste Noah? Eller var det hans respons til
det som Gud sa til ham som frelste ham og hans familie? Var det bare troen på at
Gud hadde kalt Moses som reddet folket i Egypt? Eller var det at Han gjorde det
som Gud hadde vist ham som frelste folket. Var det at Jesus som trodde at Han
var Guds Sønn som frelste oss. Eller var det hans lydighet til døden som frelste
oss?
Jak 2,17 Slik er det også med troen. Hvis den ikke har gjerninger, er den død i
seg selv.
Dere vet at folket fra alle hjørner i dette Budskapet og fra hele verden har
kommet til meg med kommentarer. Og det de forteller meg er at det de trodde vi
hadde var død og ubrukelig fordi det ikke viste seg i livet til brødrene som var
assosiert med Læren. Alle dere vet at kritikken har vært: ”Jeg vil heller ha den
rette ånden og feil lære enn en feil ånd med den rette læren.”
Og dette argument ble brukt for å holde fast til deres vantro, men nå er dette
argument blitt tatt bort. De hadde bare tenkt på det som vi tror var uten verdi
fordi dette ikke produserte noe for andre. Men nå får jeg kommentarer til og med
fra de største skeptikere som har motarbeidet oss i mange år. De sier at de ikke
lenger funderer på at vår lære er død, men de ser at det er i livet i Jesus Kristus.
Hør her brødre og søstre, om dere tror at Dommeren er her, da oppfør dere
deretter. Om dere tror at Kilden til Nåde og Miskunnhet er kommet ned, lev da
deretter. Om det levende vann flytter i deres årer i deres liv la det da boble opp
slik at det kan flytte over på andre. I åpenbaringen hører vi i: Åpn 22,17 Og
Ånden og bruden sier: "Kom!" Og den som hører, skal si: "Kom!" Og den som
tørster, skal komme! Og hver den som vil, skal ta livets vann for intet! De skjuler
ikke det som de har under en kurv. De utestenger ingen. De oppfører seg ikke
som om de er de eneste som er antatt til å vite og forstå, de vil at alle skal ha
denne veldige åpenbaring av Kristus. De vet at Kristi Lære er for alle sønner, og
de er villig til å rekke ut en hand og hjelpe alle sønner som kommer til Gud, fordi
de vet de er brødre i en stor familie av søsken. Og de reflekterer i sitt liv og tale
det de har. Vi vet at vår Far har ingen hender enn våre, og ingen lepper enn våre
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lepper, og ingen føtter enn våre føtter som er ombundet med den beredskap til
kamp som fredens evangelium gir. Og ved å vite dette, går vi hvor Han forteller
oss å gå, og gjør det Han ønsker vi skal gjøre, og vi sier bare det hva Han sier vi
skal si, fordi vi har overgitt vår egen vilje til Hans vilje.
Og når de så ser dette tegnet blir vist fram ved at det lever seg selv ut i våre liv,
da kommer de om det finnes noen som kan komme. Brødre fra alle kontinenter
og til og med noen som har opponert mot oss, har fortalt meg at det som vi gjør
er en virkelig vitneutsagn om det som vi tror. De har sagt, det som vi har vist
verden fører med seg en realitet til det som vi tror, og inntil vi begynte med å
gjøre det, tenkte de ikke engang at vi trodde på det som vi proklamerte, at Kristus
er her, fordi de ikke så det i livet til de som påberopte seg det.
Da de brukte taler slik som, du kan si det du vil og kan være defensivt innstilt på
det, eller; du kan se vet du at jeg har vært en Guds sønn slik som jeg skulle ha
vært.
Se nå hvordan Br. Branham taklet hans kritikere. Han kjempet ikke tilbake.
David; da mannen kom til ham og slå ham i ansiktet, spurte en av soldatene:
”Skal hodet til denne hunden bli stående på hans skuldre?” Og han tok sverdet for
å kutte av mannens hode, men David sa: ”Ikke gjør det, ta bort ditt sverd. Og da
sa han disse ord som bare Kristus i ham kunne si: ”Legg bort dit sverd, fordi det
var Gud som sa til ham å gjøre det.” Og var ikke det nøyaktig hva den forkastede
Konge Jesus sa til Peter mange hundre år senere?
Jak 2,18 Men noen vil si: "Du har tro, og jeg har gjerninger." Vis meg din tro
uten dine gjerninger, og så vil jeg vise deg min tro ut fra mine gjerninger.
Det som Jakob sier her at du ikke kan vise fram tro uten synlig bevis i det du
gjør. Å, ja du kan snakke om det, men du blir nødt til å leve det. Br. Branham sa
at dine handlinger taler høyre i himmelen enn dine ord.
Johannes lærer oss at vi må vandre i Lyset. Han sa i 1 Joh 1,7 Men hvis vi
vandrer i lyset, slik Han Selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og
Jesu Kristi, Hans Sønns blod renser oss fra all synd.
Han sa ikke om vi snakker om lyset som Han er i lyset. Han sa om vi vandrer i
lyset med Ham og mens Han vandrer vi vandrer, fordi våre bein er Hans bein,
våre hender er Hans hender og våre lepper er Hans lepper og våre ører er Hans
ører. Han så: Vandre. Når Han vandrer, vandrer vi. Apg 17,28 For i Ham er det
vi lever og beveger oss og er til, slik også noen av deres egne diktere har sagt:
"For vi er også Hans slekt."
DET BLINKENDE RØDE LYS. 23-06-63.
P 88. har du noen sinne hørt dette utrykk: ”Handlinger taler høyre enn ord?” Er
ikke dette sant? Handlinger taler høyre enn ord. Uansett hva du sier, ditt liv taler
så høyt at de ikke klarer å høre ditt vitnesbyrd. Som jeg sa denne formiddag,
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bare hopp så høyt som du lever. Skjønner dere? Dine handlinger taler høyre enn
dine ord. Og du kan like god innrømme det, fordi dine egne ord … Uansett hva
det er, dine handlinger forteller hvem du er. Om du snakker annerledes enn det
du virkelig er, da blir det hykleri. Jesus sa: ”dere hyklere, hvordan kan du si
gode ting, når det du sier kommer fra hjerte? ”Skjønner dere? De sa ting som de
ikke mente.
OVERBEVIST DERETTER BEKYMRET. 25-11-62.
P 31. Og da, denne samme kategori mennesker sier at de tror at Jesus kommer i
denne generasjon. Vet dere, folket er ikke helt blind. Hvorfor? Deres egen
vitnesbyrd fører din journal. Dine handlinger taler høyre enn ord. Hvordan kan
du si at du tror at Jesus kommer og ønsker å sette opp en bygg som koster en
million dollar? Og misjonærer, og det er sant, som ikke har sko på sine føtter?
Og fordi de ikke tilhører en hvis organisasjon får de ingen støtte. Og da sier de
at de tror at Jesus kommer snart: ”Han kommer i denne generasjon.” Folket
skjønner bedre enn dette her kan du skjønne. De er ikke overbevist, det er der
skoen trykker. De tror det ikke. De bare ta det som en tradisjon. Noen sier: ”Ære
til Gud, Jesus kommer meget snart.” den neste sier: ”Ære til Gud, Jesus kommer
meget snart.” Om du tror det, da skulle det være den største skrik i den byen
som du noensinne hadde hørt. Det er en tradisjon. Det er ikke en realitet for
folket. Det blir ikke til noe. Det er bevist at det ikke gjør. De er ikke overbevist
om Han kommer i dette århundre, og heller ikke er de overbevist om at Han er
med dem, de er ikke grundig overbevist.
O, hva en anklage mot de som påstår at de tror Hans Nærvær er her og de
fornekter det ved sitt eget liv. De tror ikke det de sier. Tro er beviset av ting som
vi ikke kan se, og allikevel ved å leve og forbli i din tro viser du faktisk at det er
der. En man som sier at han tror og det finnes ingen levende bevis som avspeiler
seg i denne mannens liv? Dette beviser for meg han ikke tror det som han påstår å
tro. Hans teologi sier: ”Høyesteretts dommer er her,” og han bruker sin fritid
med å spille, og ikke viser noen som helst interesse for de som er sulten og tørste
etter Livets Brød? Det visere meg at han ikke spiser selv. Bare kaster gammel
brød i søyle, som en gris som søker med nesen sin i gjørme for å finne en nøtt
eller frø. Dette viser at han ikke har det han påstår han har. Han kan si at han tror
at han er en bror i den store familien av brødre, men om han ikke er villig til å
hjelpe sine unge brødre, da er han ikke noen særlig bror, ikke sant? Hans
manglende bevis i hans liv blir da en anklage mot hans erklæring.
Jak 2,20-26 Men vil du vite, du tankeløse menneske, at troen uten gjerninger er
død? 21 Ble ikke vår far Abraham rettferdiggjort av gjerninger da han ofret sin
sønn Isak på alteret? 22 Ser du at troen virket sammen med gjerningene hans,
og at troen ble gjort fullkommen ut fra gjerningene? 23 Og Skriften ble oppfylt,
som sier: Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Og han
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ble kalt Guds venn. 24 Dere ser da at et menneske blir rettferdiggjort av
gjerninger, og ikke bare av tro. 25 Ble ikke også skjøgen Rahab rettferdiggjort
ved gjerninger på samme måte, da hun tok imot budbærerne og sendte dem bort
en annen vei? 26 For slik som legemet er dødt uten ånd, slik er også troen død
uten gjerninger.
Vel, dette er: ”Så sier herren,” bror og søster. Dette er: ”Så sier Guds eget Ord.”
Du kan argumentere mot det alt du kan, men dine argumenter fører ikke fram på
dommens dag. Fra denne talen fra Br. Branham som vi studerer: Det talte Ord er
det originale sæd. 18-03-62, P 175 sier han: her er hemmeligheten: Ordet er inn
i bruden og Kristi Sinn for å vite hva Han ønsker at vi skal gjøre med Ordet, og
Hun gjør det i hennes Navn. Hun har ”Så sier herren.” Da er det befruktet. Den
Hellige Ånd vanner det inntil det vokser og tjener dets hensikt. De gjør bare
hans vilje. (Amen jeg tror det.) Ingen kan si noe annet. De har SÅ SIER
HERREN, eller de tier stille. Da gjør de Guds gjerninger. Fordi det er Ham
Selv i oss, og de fortsetter med Hans Ord for å oppfylle Det slik som Han gjorde
det i Hans dager. Alt ble ikke oppfylt da Han var her, Han gjorde ikke det, fordi
det var ikke tid for det enda.
Men det er tiden nå, og Han er her for å gjøre ferdig det som Han har lovt, men
Han trenger deres lepper og dine hender for å gjøre det. Paulus sa i 2 Kor 11:2030. For dere tåler jo at noen gjør dere til slaver, utsuger og fanger dere,
behandler dere overlegent, slår dere i ansiktet. 21 Jeg må med skam tilstå at vi
har vært altfor svake til den slags! Men det de andre våger, våger vel også jeg nå taler jeg som i vanvidd. 22 Er de hebreere? Også jeg. Er de israelitter? Også
jeg. Er de Abrahams ætlinger? Det er også jeg.
Legg merke til hva Paulus sier til dem, den eneste bebreidelse som de får har
ingenting med deres tro å gjøre. Bare det som er vanlig for alle. Da sier han i vers
23 Er de Kristi tjenere? Jeg taler som en dåre – jeg er det enda mer, i mer strev,
under langt flere piskeslag, oftere i fengsel, ofte i dødsfare. 24 Av jødene fikk
jeg fem ganger de førti piskeslag på ett nær. 25 Tre ganger ble jeg hudstrøket.
En gang ble jeg steinet. Tre ganger led jeg skipbrudd. En natt og en dag har jeg
vært i dypet. 26 Jeg har ofte vært på reiser, i farer på elver, i farer blant røvere,
i farer blant mine egne landsmenn, i farer blant hedningene, i farer i byen, i
farer i ørkenen, i farer på havet, i farer blant falske brødre, 27 i utmattelse og
strev, ofte i søvnløshet, i hunger og tørst, ofte i faste, i kulde og nakenhet. 28
Utenom alt det andre har jeg det som ligger på meg daglig, nemlig omsorgen for
alle menighetene. 29 Hvem er svak, uten at jeg også blir svak? Hvem føres inn i
fall, uten at det brenner i meg? 30 Hvis jeg må rose meg, så vil jeg rose meg av
det som gjelder min skrøpelighet 31 Gud og vår Herre Jesu Kristi Far, Han som
er velsignet i all evighet, vet at jeg ikke lyver.
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Paulus var et levende vitnesbyrd. Han viste hans tro på det som Jesus var kommet
og døde for. De andre apostler var flokket sammen i Jefersonville, jeg mener
Jerusalem og gjorde ingenting for å bringe evangeliet videre helt til Gud sendte
en trengsel som tvang dem til å forlate deres lille trygge oppholdssted. Men
Paulus var ute for å gjøre noe og prediket, arbeidet hardt, og han er vårt forbilde
etter Kristus. Han sa: ”Følg meg slik som jeg følger Kristus, og således ser vi at
William Branham reiste 7 ganger rund jorden. Dette for å bringe Det Glade
Evangeliet til en fortapte og døende verden. Han levde det han lærte og det er
grunnen til hvorfor folk ser så opp til ham som vårt forbilde i denne moderne tid.
Jeg spurte dere her og de der ute som lytter. Hvor mange av dere er blitt plaget
for Evangeliets skyld som dere tror på? Hvor mange av dere har tatt imot juling,
både bokstavelig og verbalt? Hvor mange av dere er blitt uthengt for deres tro.
Hvor mange ganger har dere vært plaget i deres kropper på grunn av Evangeliet?
I fare sa han i luften og på land og på grunn av falske brødre. Hvor mange angrep
har du vært utsatt for i ditt liv på grunn av ditt standpunkt for Hans Ord?
Han sa; mange ganger i sult, i tørst, i malaria, i Afrika med sove syke, i kald
svette og ofte i feber, i lungebetennelse, og ofte i andre sykdommer. Pakket
sammen som sild i tønne for å reise i flere dager for å predike evangeliet. Bli
kastet hitt og ditt både i luften og på havet, spise mat og drikke vann som
kroppen kaster opp igjen. Angrepet av falske brødre, og angrepet av hedninger i
fremmede land. Ofte i opptøyer og i døds trusler, ofte blitt forkastet, mange
ganger forhånet i tale og uthengt … dette er livet som frambringer Kristi
Skikkelse.
Paulus sa i 2 Tim 3,12. Den menighet som han veileder for: Ja, og alle som vil
leve gudfryktig i Kristus Jesus, blir forfulgt.
Om dere lever et liv etter Guds velbehag i Jesus Kristus, hvor er så deres
forfølgelse? Apostel Peter sa det samme i 1 Pet 4,1 Derfor, når Kristus har lidd
for oss i kjødet, så skal også dere væpne dere med den samme tanken: At den
som har lidd i kjødet, har brutt med synden,
Først når dere begynner å leve for Kristus, og dere lider for Ham, da begynner
man å avslutte din vantro. Du lever ikke lenger mer for deg selv men Lever for
Kristus.
Fra hans tale, HVA ER DET I DINE HENDER. 20-11-55.
P 51. Om alle talte bra om meg, og alt gikk som smurt, ikke hadde noen
problemer og prøvelser, da ville jeg gå tilbake til alteret og si: ”Herre, hva er i
veien her? Noe er galt. Fordi alle som lever et Gudelig liv i Kristus Jesus skal
lide forfølgelse.” Det er etter Skriften. Det er dette som Jesus sa. Han feiler ikke.
Hans Ord er Sannhet. Alle, ikke bare noen få, alle som lever et Gudelig Liv i
Kristus Jesus …
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FEM IDENTIFIKASJONER. 11-09-60. Vandre i Ånden; misforstod,
Gjort narr av, blitt bespottet …” Alle som lever Gudelig i Kristus, Jesus skal lide
forfølgelse. Om de som forfulgte profeter som var før oss kalte husets Herre for
Beelsebub, hvor mer skal de da kalle oss som er Hans disipler.” Men dere
vandrer i Ånden, og snur verden ryggen til, og er ikke bundet av noen band. Han
som Sønnen har frigjort er virkelig fri. Amen. Dette er menigheten av den
Levende Gud.
La oss bøye våre hoder i bønn. Kjære Nådige Far, vi kom til Deg i Navnet til Din
Elskede Sønn Jesus og ber Deg Far til å ta våre små lidelser og at de kan være
tilstrekkelig til dette standpunktet vi tar for Ditt Ord. Hjelp oss Far til å legge
vekk alle våre ønsker for oss selv og hjelp oss til å bli en levende og en varig fat
for Din Ånd slik at våre føtter er Dine føtter, våre hender blir dine hender, våre
øyer blir dine øyer og våre lepper blir dine lepper og da ber vi at du vil bruke oss
slik som du brukte Din Sønn Jesus, fordi vi ber i Jesus Navn. Amen.

