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Det Talte Ord #70
Ethvert Ord Som Kommer.
Brian Kocourek.
La os åpne våre Bibler i kveld i 5. Mosebok 8:1, og vi begynner å lese fra vår
tekst: 5 Mos 8,1 Alle de befalinger som jeg befaler deg i dag, skal dere gi akt på
så dere overholder dem, så dere kan leve
Se nå, hvor enkelt Gud vår Far har gjort det for oss. Han sier, alt du har å gjøre er
bare å bry deg om Mine Ord og da vil du leve. Og når Gud taler om liv da
snakker Han om Gud-Liv, eller evigvarende liv. Og Han har gjort det så lett for
oss til å bli velsignet. Alt vi behøver å gjøre er å lytte nøye og til Hans Ord og
iaktta det Han har å si i Hans Ord.
Alle de befalinger som jeg befaler deg i dag, skal dere gi akt på så dere
overholder dem, så dere kan leve
Bare å gi akt på og overholde dem. Det er nøyaktig det samme som Jesus gjorde.
Jesus sa i: Joh 5,19 Da svarte Jesus og sa til dem: "Sannelig, sannelig sier Jeg
dere: Sønnen kan ikke gjøre noe av Seg Selv, men bare det Han ser Faderen
gjøre. For det Han gjør, gjør Sønnen likedan.
Gud sa ikke at vi må være rakett spesialister og at vi må forsøke å forstå Hans
Ord. Han sier, bare tro det Jeg sier, si hva Jeg sier, og gjør det Jeg gjør. Det er det
hele. Gjør det som du ser i Mitt Ord som Jeg gjør. Og er det ikke den beste måten
å lære noe på? Å se noe som andre gjør observer det og etterligne det som vi ser
andre gjør?
Jesus sa i: Joh 5,17 Men Jesus svarte dem: «Min Far arbeider fortsatt, også Jeg
arbeider. Med andre Ord, det som Faderen gjør, følger jeg med og gjør det
samme. Da ser vi at Jesus ikke var opphavet men Faderen var opphavet. Jesus
bare gjorde det som Han så som Faderen gjorde, og han bare gjorde samme
tingen. Hvor mye enklere kan det bli. Gud viser oss hva vi må gjøre og hva vi
skal si, og alt vi må gjøre for å bli lik Far er å gjøre det som Han viser oss å gjøre,
og å si det som Han allerede har sagt oss.
Joh 8,28 Så sa Jesus til dem: «Når dere opphøyer Menneskesønnen, da skal dere
vite at Jeg er Den Jeg er, og at Jeg ikke gjør noe av Meg Selv. Men Jeg taler alt
slik som Min Far lærte Meg.
Jeg liker dette. Han sa de ting som Min Far lærte meg, er de ting som Jeg taler.
Og de ting som Jeg gjorde er de ting som Min Far lærte meg å gjøre.
Og igjen i: Joh 6,45 Det står skrevet i profetene: Og de skal alle være lært av
Gud. Så enhver som har hørt og lært av Faderen, kommer til Meg.
Det betyr at alle som kommer må først bli lært av Gud. Og legg merke til ikke
bare bli opplært men vi må bli opplært for å være i stand til å komme. Om du er
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villig til å la dine egne ideer fare, da er Gud i stand til å lære deg og Han er villig,
dette er det som er så fantastiske med Hans Ordning. Og Hans Metode er å trene
Hans barn på den veien de må gå, slik at når vi blir voksne ikke viker fra Det.
Vi må derfor tilbake til: 5 Mos 8,1-3 Alle de befalinger som jeg befaler deg i
dag, skal dere gi akt på så dere overholder dem, for at dere kan leve og bli
mange, og komme inn og ta i eie det landet som Herren har tilsverget deres
fedre.
Og er dette ikke nøyaktig det som Gud gjorde med Jesus? Han gjorde og sa alt
det som Gud befalte Ham å gjøre. La oss lese videre … 2 Du skal huske hele den
veien som Herren din Gud førte deg disse førti årene i ørkenen, for å ydmyke deg
og prøve deg, så Han kunne kjenne hva som var i ditt hjerte, om du ville holde
Hans bud eller ikke.
Således ser dere at hele denne reise i ørkenen var satt opp av Gud for å iaktta
hvordan Hans barn ville reagere på Hans trening, og faktisk for å se om de tok
hensyn til Hans veileding.
Og la oss se det rett inn i øyene; å lære fra en mester er en ydmykende erfaring.
Og så leser vi i vers 3 Derfor ydmyket Han deg, lot deg sulte og gav deg manna å
ete, som verken du eller dine fedre kjente, (Hvorfor gjorde Gud dette? Han
forteller oss;) for at Han skulle la deg kjenne at mennesket lever ikke bare av
brød, men mennesket lever av hvert ord som går ut av Herrens munn.
Hele denne reisen i ørkenen, med sine prøvelser og feiltagelse, hadde dette
hensikt at Hans barn skulle vite og forstå at vi må plassere hele vår fulle tillit og
fortrøstning i Guds Ord. Men legg også merke til at ved å forsikre seg at de ville
lære, ydmyket Han dem. Det betyr, at Han vet hvordan å få oppmerksomhet. Det
er som med den gamle læremester, de pleide å gå rund med en spansk rør, ikke så
mye for å slå deg dersom du ikke var oppmerksom, men for at dere skulle tenke
at han ville gjøre det. Det betyr at frykt kan føre til oppmerksomhet. Og Gud
bruker en hellig frykt for å finjustere vår holdning slik Han ønsker den.
Hebr. 5,8 Og selv om Han var Sønn, lærte Han lydighet ved det Han led.
Deretter sier Han hvordan han gjorde det umulige mulig bare ved å lære barna å
stole på Ham. Han sier: 5 Mos 8,4 Klærne du hadde på deg, ble ikke utslitt, og
din fot hovnet ikke opp i disse førti årene.
Kan du forestille deg dette? Deres klær ble ikke slitt, og deres føtter hovnet aldri
opp med all den vandring de hold på med.
Men meningen med alle disse prøvelser var å lære dem til å stole på Hans Ord.
Gud var opptatt med å oppdra Hans barn.
5 Mos 8,5 Så skal du da erkjenne i ditt hjerte at slik som en mann tukter sin sønn,
slik tukter Herren din Gud deg,
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Det er slik det er. Vi må således forstå Guds tukt, og hvordan Gud arbeider
dersom vi skal motta det, og ikke blir skremt og fornærmet på den måte Gud
handler med Hans barn. Spesielt når vi skal lære noe fra vår elskede Far.
La oss se på den oversettelse fra New International Version i 5. Mosebok 1. Vi
begynner med vers 1. Vær varsomt med å følge alle befalinger som jeg gir dere
daglig, slik at du kan leve og øke og kan gå inn og besette landet som Herren
har lovd med en ed til deres forfedre.
2. Husk hvordan Herren, din Gud ledet dere hele veien gjennom ørkenen i forti
år, for å ydmyke dere og teste dere med den hensikt til å forstå hva dere var i
deres hjerter, om dere ville holde Hans befalinger eller ei.
3. Han ydmyket dere, og fremkalte sult, for deretter å mate dere med manna,
som verken deres fedre kjente til, for å lære dere at mennesker ikke lever av
brød alleene men av ethvert ord som kommer fra Herrens munn.
4. Deres klær ble ikke slitt og deres føtter hovnet ikke i disse førti år.
5. Vet da i deres hjerter, slik som en man oppdrar/tukter sin sønn, slik tukter
Herren Gud dere.
6. Ivareta Herren din Guds befalinger, så du vandrer i Hans veier og akter
Ham.
7. Fordi Herren din Gud fører dere inn i et godt land – et land med bekker og
vandammer, med vannkilder som strømmer fram i daler og åser
8. Et land med hvete og bygg, med vintrær og fikentrær, og granatepler,
olivenolje og honning.
9. Et land hvor brød ikke skal bli utilstrekkelig og hvor du ikke vil mangle noe,
et land der steinene er jern og der hvor du kan hogge kopper ut av fjellene.
10. Når du har spist og du er tilfredsstilt, pris da Herren din Gud for det gode
land han har gitt dere.
11. Vokt deg så du ikke glemmer Herren din Gud, ved at du ikke holder Hans
befalinger, Hans lover og Hans vedtekter som jeg gir dere denne dag.
12. Ellers blir det slik; når du har spist og er tilfredstilt, og har bygget fine hus
og bor i dem
13. og når ditt storfe og småfe blir tallrik og din sølv og gull øker og alt du eier
blir mangfoldiggjort.
14. da blir du stolt i ditt hjerte og du glemmer Herren din Gud som førte deg ut
fra Egypt, ut av landet med slaveri
15. han ledet dere gjennom den store og forferdelige ørken, dette tørstige land
uten vann, med sine beryktede slanger og skorpioner. Han ga dere vann ut av
hard fjell.
16. Han ga dere manna å ete i ørken, noe som deres forfedre aldri hadde hatt
kjennskap til, for å ydmyke og teste dere slik at det skulle gå bra med dere ved
avslutningen
17. Du kan si til deg selv: ”Min makt og min kraft har skaffet denne overflod til
veie for meg selv.”
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18. Men husk Herren din Gud, fordi det er Han som gir dere muligheten til å
produsere rikdom, og således stadfester sin pakt, som han sverget deres forfedre,
slik som det er på denne dag
19. Om du noensinne glemmer Herren deres Gud og følger andre guder og
dyrker og bøyer ned for dem, da avlegger jeg i dag et vitnesbyrd mot dere at dere
med sikkerhet blir ødelagt.
20 Slik som Herren gjorde med nasjoner før dere, således blir dere ødelagt ved
ikke å være lydig mot Herren din Gud.
Nå ser dere at Gud ønsker så inderlig at vi blir Ham lik, og stoler på Ham, og å
kjenne Ham, at Han gir oss prøvelser som vi trenger for å tjene denne hensikt,
slik at vi kan bli kjent med Ham og stoler på Ham i Hans Ord. I Matteus 4:4
repeterer Jesus disse ord fra Gud Hans Far når Han sier: Men Han svarte og sa:
«Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går
ut av Guds munn.»*
Wuest Åpenbaringen 1:1. Åpenbaringen som er i besittelse av Jesus Kristus,
som Gud (Faderen) gav Ham med den hensikt for å gjøre det kjent …
Vi ser at til og med åpenbaringen som Kristus hadde og åpenbarte det til
menneskeheten kom fra Hans Far.
I denne tale; Det talte Ord Er Det Originale Sæd, sa br. Branham i:
50. Nå skal jeg lese fra Åpenbaringsboken, det 22. kapitlet og det 19. vers; la oss
begynne med det 18. vers:
"Jeg vitner for enhver" (Husk fra 1. Mos., hvor Han talte Ordet) "Jeg vitner
for enhver" (Det er prest, pave, biskop, forstander eller hva mer) "som hører de
profetiske ord i denne bok: Dersom noen legger noe til dette, da skal Gud legge
på ham de plager som er skrevet i denne bok:" Hva så med deres dogmer? Hva
med deres u-bibelske læresetninger som dere lytter til, fra alle denominasjonene; det finnes ingen unnskyldning for noen av dem ”og dersom noen tar noe
bort fra ordene" (De som sier: Det er ikke slik akkurat ...) "i denne profetiske
bok, da skal Gud ta bort hans del av Livets Bok og fra den hellige stad, som
det er skrevet om i denne bok." (Eldre overs.)
51 Selv om det er en predikant (Skjønner dere?), selv om han har vært en
menighets medlem hele sitt liv, selv om det er en biskop eller pave. Dersom
noen, uansett hvem, tar ett Ord bort - bare ett Ord! Er dere klar over at det var
ett Ord som Eva tvilte på, som forårsaket all elendigheten? Det var ett talt
Guds Ord som Eva tvilte på var Sannheten, og det forårsaket enhver sykdom,
enhver lidelse, ethvert lidende spedbarn; det var årsak til ethvert sykehus som
skulle bli bygget, enhver operasjon som er blitt foretatt, ethvert dødstilfelle,
fordi en person tvilte på ett Ord. Vær så god.
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Og han sa i budskapet Enhet. 11-02-62.
P 26. La oss tenke seriøst, fordi vi aldri er i stand til å tenke igjen etter dette,
etter dette dødelige liv er ferdig. Du tenker nå. Heretter kan du ikke velge
lengre, du må velge nå, fordi dette er dagen til å velge, ta ditt valg. Vel, bare ett
Ord, ikke hele de Ti Bud, bare ett Ord, hun satte spørsmål på Gud, fordi det ble
slik presentert til henne i dette lys at man kunne sette spørsmål tegnet ved Guds
Ord. Man kan ikke sette spørsmåls tegn på Guds Ord, Han mener det som
Han har sagt. Men hun satte spørsmåls tegn ved dette fordi det ble slik
presentert for henne: ”Å, Gud mente det ikke slik.” Men Han gjorde det. Gud
mener hvert Ord som Han har sagt. Og det trenger ingen privat tolkning. Det
er nøyaktig slik Han sa Det. Du kan si: ”Hvordan kjenner du til Bibelen?” Jeg
tror at Min Gud har rettledet denne Bibel. Han våker over sin Bibel. Han var
klar over at ateister og agnostiker skulle komme fram i de siste dager, således
våker Han over sitt Ord. Det er helt nøyaktig slik han mener Det. Det er slik
det er til oss nå. Det er nå vi må tro Det. Ett Ord ifra og vi mister vår Felleskap,
da går vi inn i døden, evig separert fra Gud.
Og hvorfor ville Apostel Paulus varsle oss om en forbannelse over de som ville
ta Ordet og forvrenge Det?
Gal 1,6-12 Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra Ham som
kalte dere i Kristi nåde, til et annerledes evangelium, 7 som slett ikke er et
annet. Men det er noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. 8
Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet
evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet! 9 Som vi har sagt
før, sier vi nå igjen: Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere
har tatt imot, han være forbannet! 10 Er det nå mennesker eller Gud jeg vil
overtale? Eller forsøker jeg å gjøre mennesker til lags? For hvis jeg fremdeles
gjorde mennesker til lags, var jeg ikke Kristi tjener. 11 Men jeg gjør kjent for
dere, brødre, at det evangelium som ble forkynt av meg, ikke er fra noe
menneske. 12 For jeg har ikke mottatt det, heller ikke har jeg lært det fra noe
menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring.
INNHØSTINGSTID. 12-12-64.
P 25. Da sa Han i Hans Bibel, at Han ville dømme verden ved Jesus Kristus. Og
vi leser her at Jesus er Ordet. I Hebreerne 13:8 står skrevet at Han er den
samme i går i dag og i alle evigheter. Det er grunnen til at han dømmer
menigheten ved deres holdning mot Kristus. Hvem er Ordet, ”Menneskene skal
ikke leve av brød alleene, men av ethvert Ord som kommer ut av Guds munn.”
Ikke ut av et menneskets munn, eller fra et seminar, eller fra en menighet, men ut
av Guds munn. Menneskene må leve ved Det, og bare Det, ikke en manns
tolkning men Guds Eget Ord. Vel, du kan si: ”det finnes et feil her.” Om det er
sant da er Gud ansvarlig for det. Han gav det til meg, skjønner? Jeg må ta dette
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som Han har sagt rett her. Om dette blir forvirrende angående et menneske som
blir til Brød og er samtidig Ordet, la oss da gå og lete etter dette. La oss finne ut
av det. Fordi Hele Skriften er Sannhet, og kan ikke bli brutt. Hele Skriften må
oppfulles. Uansett hvor rart det ser ut, det går alltid oppfyllelse.
BEVISE HANS ORD. 16-08-64.
P 85. Legg nå merke til: Hele Hans Ord er så absolutt sant. Han beviste Det.
Han ga bevis for det, fordi Han beviste at Han var det sanne Ord. Menneskene
skal ikke leve av brød alleene, men ved hvert eneste Ord som kommer ut av
Guds munn. Hvordan lever han? Vel, om du bare tar noe av Guds Ord da skal
du leve? Det var ikke det Han sa. La du merke til: hvert eneste Ord? Hvordan
lever han? ”Å du, spiser, han der inne?” Nei, han dør fort, det er kjøtt. Vel, han
tilhører menigheten; han tror alt men ikke Dette? Da er han fortsatt død. Fikk
du tak i det? Han kan bare leve ved hvert eneste Ord som kommer ut av
munnen til ypperste presten? Biskopen, kardinalen pastoren? GUD. Hvert
eneste ord som kommer ut av Guds munn. Hvordan blir vi klar over at det er
Guds Ord. Han sier det, da beviser Han Det. Han beviser Hans Ord. Legg
merke til det. Om det er slik, da lever ikke du ved din bekjennelse. Du lever ikke
på grunn av din medlemskap i kirken. Legg merke til; bare ved Hans Ord, ikke
bare ett feil plassert ord. Ingen skal … Ett ord drepte den menneskelige rase. I
Åpenbaringen 22; ett ord vil fortsatt drepe hele saken, hans navn blir tatt ut fra
Livets Bok. Hvem enn som føyer til ett ord, eller tar bort ett Ord. Ikke bare to
ord, bare ett ord, ikke en setning, kun et ord. Å, du og du, forstår dere det?
Ser dere hvordan Gud trener oss til å ta hele Hans Ord alvorlig. Vår Far trener oss
til å høre Hans Ord, for da å kjenne det igjen, og så å handle deretter, fordi om du
hører det men ikke kjenner dette igjen, da kan du ikke handle deretter.
TING SOM SKAL KOMME. 05-12-65.
P 61. Om dere har kommet hit i kveld og sa: ”Jeg ofrer mitt liv til Jesus Kristus,”
og har enda ikke fått den Hellige Ånd, kom inn i Det. Du er nødt til å gjøre det.
Du er nødt til å vokse inn i Det.
Hvordan jeg elsker dette. Han sier at det ikke er slutt når du får det. Du må vokse
inn i det på samme måte som en person må vokse opp i det naturlige, slik må vi
vokse i det åndelige. Det er grunnen til at Gud plasserer hindringer i vår vei fra
hitt til ditt for å teste oss, for å se hvordan du klarer det. Oppfører du deg som en
voksen Guds Sønn eller en voksen Guds Datter eller blir du bare forvirret og
prater tull når alt ikke går den veien du ønsker. Dere ser at det er oppgaven av
den femfoldige tjeneste å lære oss Ordet slik at vi kan vokse opp til full modne
sønner og døtre, slik at vi ikke blir kastet hitt og ditt av enhver vind og lære og
hvor slue og dyktige men kommer med falsklære og venter på å villede dere.
Dette er Efeserne 4:11. Gud bruker Hans lære for å trene opp Hans Barn, for å
være i stand til å skjelne rett fra galt og rettferdighet fra urettferdighet.
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Bror Branham fortsetter: Be Gud om å legge Ord på Ord inntil du vokser opp til
en full moden Guds Sønn eller datter. Ta verdens ting … 1. Johannes sier: ”Om
du elsker verden eller verdens ting, er det fordi Guds Kjærlighet ikke engang er i
deg.” Du er blitt lurt. Du har kjærlighet til verden der inne, det er grunnen til at
du blir lurt, djevelen har proppet deg full der og viser … Skjønner dere, dere kan
ikke ta ett Guds Ord fra Bibelen. Hva forårsaket den første synd? Ikke en stor
blank løgn, men fordi Eva mistolket (djevelen gjorde det til henne) et ord. Det var
en sjakkel og hele kjettingen ble brudd. Eva nektet å ta ett ord. Dette var
begynnelsen av Bibelen. Jesus kom i midten av Bibelen; Han sa: ”menneskene
skal ikke lev av brød alleene, men ved ethvert ord som kommer ut av Guds
munn.” det er hele Guds Ord. Tror dere at det er åpenbaringen om Han? Hele
Guds Ord uavkortet … Da i Åpenbaringen 22, Kom Jesus til Johannes på øya
Patmos. Jesus sa: ”Jeg Jesus har sent Min Engel for å vitne om disse ting.
Hvem som enn tar bort ett Ord fra Det eller som føyer til Det ett Ord, da skal
hans del bli tatt bort fra Livsens Bok” Mange av dem sier: ”Ja, jeg tror at Jesus
kristus er Guds Sønn.” Det er helt i orden. Føy da resten til det.
Se her, det er mulig at du har læren i orden, men hva med oppførselen, hva med
din holdning mot Gud og Hans barn.
Og fra: GUDS UTVALGTE STED FOR TILBEDELSE. 20-02-65.
Her sa br. Branham: ”Gud bevæpnet Hans barn med Hans Ord. Bare ett
feiltolket ord var årsaken til alt død, enhver hjertesorg, alt bedrøvelse. Eva brøt
ikke en setning, bare ett ord. Da Jesus kom mitt inn i Boken … dette var første
delen av Boken, Hva Sa Jesus da Han kom mitt in i Boken? ”Det står skrevet at
menneskene ikke skal leve av brød alleene, men av enhver Ord som kommer ut
av Guds munn.” I siste delen av Boken, Åpenbaringen 22 kapittel vers 18, i den
aller siste del av Bibelen sa Jesus selv: ”Jeg attesterer at om noe menneske tar
bort ett ord ut av dette Bok eller føyer til ett ord, da blir hans del tatt ut av Livets
Bok, fordi han er en falsk profet og har feiltolket det for folket, og ved å gjøre slik
må han avlegge regnskap for deres blod.” Vi må holde dette ene stedet for
tilbedelse; det er Jesus Kristus Ordet, den samme i går i dag og i alle evigheter.
Amen. OK. Husk, det finnes ingen annen tilbedelses sted, ikke et sted. Gud valgte
Det.
SHALOM. 12-01-64.
P 114. Himmelske Far, vi kommer til Deg med hvert eneste hånd som er løftet
opp. Og la Guds Hellige Ånd komme til dem med takten til Guds Ord og Dens
Sannhet, slik at de kan bli presset inn i sønner og døtre til Gud, slik at de kan
reflektere Guds Lys på denne jord. De må være Det manifesterte Ord, som
mann og kvinne må leve etter slik som Jesus gjorde det, og tro hvert eneste
Guds Ord og lever etter Det på samme måte som Han gjorde det, fordi han sa:
”Menneskene skal ikke leve av brød alleene men ved hvert eneste Ord som
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kommer ut av Guds munn,” ikke bare noen få Ord, eller deler av Guds Ord,
men ved hvert eneste Ord som kommer ut av Guds munn.
Moses sine Ord hadde ingen virkning på Jesus sin tid. Ordet til apostlene virker
ikke i dag. Det er lovet oss et Ord for denne tid. De sa det selv og talte det ved
Den Hellige Ånd hva som skulle finne sted i de siste dager, hvordan menighetene
skulle bli høyt på pæra, hvordan horen skulle stå fram og hvordan skjøgene ville
være med henne, og hvordan de skulle formørke jorden. Og i den siste Menighets
tidsalder, Laodikea, skulle Jesus fullstendig blitt tatt bort fra menigheten. Å,
Herre, la meg stå med Ham, Ordet. Og manifesterer Hans Lys gjennom alle oss,
mens vi fortsetter med dette nye året, med besluttsomhet og ikke vet hva dette året
inneholder, men vi holder oss fast til Ham, Ordet, som vet hele Innholdet fra
begynnelsen til avslutningen. Han vet hvert eneste lite ting hvert eneste veikryss.
Og Herre, vi iakttar Ham, vi holder våre øyer festet på Ham, Ordet. Når vi så
ser at disse ting kommer til syne, da vet vi at vi er rett i rytmen av Guds Ord.
Bønnhør oss. Frels enhver fortapt sjel som befinner seg her, Herre, og alle som
hører på lydbandet. Vi overgi dem til deg, for Din Kongerikets skyld, i Jesus
Kristi Navn, amen.
TØRST ETTER LIVET. 11-06-58.
P 13. Vel, en dag er også jeg borte. En dag er vi alle borte. ”Avskjed betyr at vi
etterlater oss noe; fot avtrykk i tidens løp.” At Gud for all del kan fortsette med
hans arbeid. Min bønn er at vi må vandre trofast videre i den foranledning at han
døde. Jeg ønsker å lese fra Bibelen. Jeg elsker å lese Ordet. Dere vet at Den
Hellige Ånd mater Ordet. Jesus sa: ”Det står skrevet, menneskene skal ikke leve
av brød alleene, men av hvert enste Ord som kommer ut av Guds munn.” Og
når du tar det hver dag, ikke som en rutine, men bare fordi, hvordan skal jeg si
det, bare fordi dit hjerte lengter etter det, bare sett deg ned hver dag og leser så
mye ut fra Bibelen. Du blir forbauset hva det gjør for din åndelige vekst. Det
gjør det så absolutt. Menneskene skal ikke leve av brød alleene, men av hvert
enste Ord som kommer ut av Guds munn.
DEN GODE HYRDER. 08-03-57.
P 13. Han visste lite på grunn av at han hadde vært blind i sine yngre dager. Han
var fød blind, og det var muligens meget vanskelig for ham til å forstå alt i hans
ungdom. Men etter en stund oppdager han at det var på grunn av et vitnesbyrd
fra Herren Jesus. Vel, Gud gjør slike ting. En annen ting om disse får, om de må
ha en hyrde. Og en mann, en som eier får, når han går ut for å finne en hyrde
som han måtte … Da gikk han og søkte inntil han hadde funnet den beste hyrder
han kunne få tak i, dette fordi han er glad i sine får. Han må ha kjennskap til den
maten de spiser. Dere vet at det finnes en masse typer føde, også finnes det en
masse mat som dreper dine får. Og jeg er så glad at Gud passet så på Hans får
slik at Han fikk tak i den rette type Hyrde, Herren Jesus. Han vet hva som er føde
for fårene. Og vet dere hva fåre mat er? Det er Guds Ord. ”Menneskene skal
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ikke leve …” Får jeg lov til å forandre litt på det? ”Fårene skal ikke leve av
brød alleene, men av hvert eneste Ord som kommer ut av Guds munn.”
Guds får blir matet av Guds Ord. Den Hellige Ånd i dere, Det som gjør dere til
får, kan kun mates av Ordet. Og ene og alleene blir Han næret av Ordet. Alt
annet på utsiden av Guds Ord som du kaster inn i bingen, vil han snuse opp og la
det ligge der for seg selv. Dette er meget sterkt. Jeg vet ikke om dere forstår det
jeg snakker om eller ikke.
Jesus sa: ”Mine får hører min røst, og en annen mans røst følger de ikke.”
La oss lese igjen fra 2. Kor. 11-13 mens vi avslutter. Leser fra oversettelsen kalt
”Budskapet,” dette fordi jeg kan meget vel identifisere meg med Paulus i det som
han sier her.

La oss bøye våre hoder i bønn.

