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Det Talte Ord #80.
Sæd som blir vannet vokser.
Pastor Brian Kocourek.
La oss bli stående mens vi åpner våre Bibler i kveld og leser fra Første
Mosebok 24:1-24 for vår tekst.
1 Mos 24,1-22 Abraham var gammel og hadde fått mange levedager, og
Herren hadde velsignet Abraham i alle ting. 2 Da sa Abraham til den eldste av
tjenerne i huset, han som rådde over alt han eide: "Legg hånden under hoften
min, 3 så vil jeg la deg sverge ved Herren, himmelens og jordens Gud, at du
ikke skal ta en hustru til min sønn blant kanaaneernes døtre, som jeg bor iblant.
4 Men du skal dra til mitt land og til min slekt og hente en hustru til min sønn
Isak." 5 Tjeneren sa til ham: "Kanskje kvinnen ikke er villig til å følge med meg
tilbake til dette landet. Skal jeg da ta din sønn med tilbake til det landet du kom
fra?" 6 Men Abraham sa til ham: "Vokt deg, så du ikke tar min sønn tilbake dit.
7 Herren, himmelens Gud, som tok meg fra min fars hus og fra mitt fedreland,
og som talte til meg, sverget for meg og sa: Til dine etterkommere vil Jeg gi
dette landet. Han skal sende Sin engel foran deg. Derfra skal du hente en hustru
til min sønn. 8 Hvis ikke kvinnen er villig til å følge med deg, skal du være løst
fra denne eden. Ta bare ikke min sønn tilbake dit!" 9 Så la tjeneren hånden sin
under hoften til Abraham, sin herre, og sverget på dette for ham. 10 Så tok
tjeneren med seg ti av kamelene til sin herre og drog av sted, for alt det gode
hos hans herre var under hans myndighet. Han brøt opp og drog til
Mesopotamia, til Nakors by. 11 Da kvelden kom, lot han kamelene legge seg
ned ved en vannkilde utenfor byen. Det var på den tiden av kvelden da kvinnene
kom ut for å hente vann. 12 Så sa han: "Å, Herre, Du min herre Abrahams Gud,
la meg lykkes denne dagen, og vis barmhjertighet mot min herre Abraham! 13
Se, her står jeg ved vannkilden, og døtrene til mennene i byen kommer for å
hente vann. 14 Jeg ber Deg, la det bli slik at når jeg sier til en ung kvinne: Rekk
meg krukken din så jeg kan få drikke, og hun sier: Drikk, og jeg vil også gi
kamelene dine å drikke, la henne da være den Du har utvalgt for Din tjener
Isak. På denne måten skal jeg vite at Du har vist min herre barmhjertighet." 15
Det skjedde før han hadde snakket ferdig, se, da kom Rebekka, som var datter
av Betuel. Betuel var sønn av Milka, Abrahams bror Nakors hustru. Hun hadde
krukken på skulderen. 16 Den unge kvinnen var meget vakker å se på, og hun
var jomfru; ingen mann hadde hatt samliv med henne. Hun gikk ned til kilden,
fylte krukken sin og kom opp igjen. 17 Tjeneren sprang henne i møte og sa:
"Jeg ber deg, gi meg litt vann å drikke fra krukken din!" 18 Da sa hun: "Drikk,
min herre!" Straks tok hun krukken sin ned i hånden og gav ham å drikke. 19
Da hun var ferdig med å gi ham å drikke, sa hun: "Jeg vil også hente vann til
kamelene dine, helt til de har fått nok til å slukke tørsten." 20 Så skyndte hun
seg å tømme krukken sin i trauet, sprang tilbake til brønnen for å hente mer
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vann, og hun hentet vann til alle kamelene hans. 21 Mannen så undrende på
henne, men han sa ikke noe, for å få vite om Herren hadde latt reisen hans
lykkes eller ikke. 22 Det skjedde da kamelene var ferdige med å drikke, at
mannen tok en ring av gull som veide en halv sekel, og to gullarmbånd som
veide ti sekel, til armene hennes,
Dette er interessant, så fort som hun begynte å vanne kamelene, begynte hun å
få gaver. Legg merke til at gavene var for ørene og hendene. Hør etter nå,
ingenting i denne Bibel er uten mening.
Da br. Branham henviste til denne Bibelske fortelling, forteller han oss hva
disse juveler innebar. Fra hans tale: Avgjøringens time. 11-06-59
P: 30. Hun bestemte seg fort. Legg merke til at hun var fort til å bestemme seg.
Kjapt om de er forutbestemt til evig liv, de forstår det. Det finnes noe i
budskapet som rører dem. Det var dette som rørte seg i Rebekka. Budskapet
rørte ved henne, Engelen ledet henne. Å, du og du, kan du ikke se bildet?
Herrens Engel som ledet henne. Da ble hun oppildnet. Og så snart hun vannet
kamelene, kom gave til henne. Han tok ut øreringene, som betyr: tro kommer
av å høre Guds Ord, hun tok på seg armbandene, hendenes gjerninger. Han
fikk henne rede. Så snart som hun begynte å vanne, å gi Livets Vann som
vitner om; fortell andre, få budskapet ut. Fortell andre hva som har hent med
deg.
Vårt studium i kveld er fra br. Branhams hefte Det Talte Ord er det originale
Sæd og fra paragraf 67 – 69. Dette blir no. 8 i vår serie.
I paragraf 67 sa br. Branham: En sæd må ha vann for at det kan vokse noe ut
av den. Om du planter en sæd i jorden og det ikke finnes fuktighet i jorden, da
er det tørr jord, og det vil ikke vokse i tørr jord. Det kan ikke det. Det trenges en
viss prosent fuktighet, ellers kan det ikke vokse. Er det riktig? Bokstaven slår i
hjel, Ånden gir det Liv. Så, det må ha fuktighet for at det kan vokse. Ordet
Hans er Sæden. La oss gå over i Luk. 8,11 for å bevise det. Det er en hel del
som kan bli sagt om det; la oss begynne med det 4. vers:
"Da nu meget folk strømmet sammen, og de som bodde omkring i byene drog ut
til ham, sa han i en lignelse: En såmann gikk ut for å så sin sæd, og da han
sådde, falt noget ved veien; og det blev trådt ned og himmelens fugler åt det op.
Og noget falt på stengrunn; og da det var vokset op, visnet det, fordi det ikke
hadde væte."
68. Væte: Baptistene, presbyterianere, lutheranere - uten Vannet. Når han blir
omvendt, da ser han rett på Kristus; han tror. Men så skjer det at hans
denominasjon binder ham på en slik måte at Åndens væte, er gått fra ham; han
blir en denominasjonskristen, og er død. Ikke bare baptistene, men pinsevennene
også. Dere tror ikke det? Jeg vet at mange av dere ikke gjør det, men vent bare
litt. Vi skal se om ikke Bibelen slår dette fast.
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69. OK, manglende fuktighet, det siste ord i vers 6 fra den åttende kapittel …
Manglende fuktighet … "Og noget falt midt iblant torner; og tornene vokste
opp med dem og kvalte dem."
Hva var det? Jeg kommer ikke til å spare på noen ting i dag. Dette er akkurat
hva jeg tror er i veien med de "Kristne Forretningsmennene" og resten av
pinsebevegelsens organisasjoner, og disse mennesker som bygger alle disse
store ting som koster millioner av dollar: Verdens rikdommer har kvalt Guds
herlighet og Ånd. De dør fordi Den blir kvalt. Verdens bekymringer har kvalt
Den.
Legg nå merke til at br. Branham forteller oss i denne lignelse at grunnen til at
de tørket ut var at de manglet fuktighet. Og deretter forteller han oss at fuktighet
er et forbilde av Guds Ånd.
Vi finner i femte Mose Bok 32:2: La min undervisning dryppe som regnet, min
tale legge seg som duggen, som regndråper på unge spirer, og som kraftige
regnskurer på gresset.
Og selvfølgelig lærte Jesus oss at Hans Ord var ånd og liv. Da er det Ånden i
Guds Ord som Han mater Sin forutbestemt Sæd med.
Vi ser at David sier i Salmene.
Om dere går med meg til Salme 1, og her leser vi: Sal 1,1-4 Salig er den mann
som ikke vandrer etter ugudeliges råd, og som ikke står på synderes vei eller
sitter på spotteres sete, 2 men som har sin lyst i Herrens lov, og grunner på
Hans lov dag og natt. 3 Han skal være lik et tre plantet ved strømmer av vann,
som gir sin frukt i sin tid, og som har blader som ikke visner. Og alt han gjør,
skal lykkes. 4 Slik er det ikke med de ugudelige. De er lik agnene som vinden
blåser bort.
Legg nå merke til om løvet ikke blir vannet da tørker det ut
Gud identifiserer Seg selv. 20-03-64.
P 3. Alt her i Arizona; vår treer er full av nåler. Alt har nåler. Det er fordi det
er tørt her. Om nå den samme busken hadde vokst opp her ville det ha nydelige
løvverk. Skjønner dere, det er fordi de er uten vann. Det er grunnen til at det
blir nåler. Og når menigheten tørker ut fra Livets vann, da blir det tørt og det
kommer til å gå galt, stikke og slå hverandre og alt mulig. Men der hvor
Livets vann flytter, da åpner dette løvverket seg og det blir mykt, modne, søt,
hellig og akseptabelt for Gud. Gud, vann oss i dag slik at vi ikke blir piggete,
men blir til fint bladverk slik at de forbipasserende mennesker kan sitte i
skyggen av dette treet, og finner fred i sine sjeler.
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Israel ved Kadesj-Barnea. 28-03-53.
P:73. dere vet at jeg reiser mye rund omkring i verden. Og en av de plasser
hvor det stikker mye, de mest vemmelige plasser til å legge seg ned, er i
ørkenen. Alt har nåler på seg. Vet du hvorfor? Hvert eneste frø er en kaktus frø.
Du skjønner at du ikke kan legge deg ned noe sted, det stikker alle veier.
Grunnen til det at de ikke får vann. Vannet gjør dem myk. Der hvor det finnes
mye vann, finnes det ingen torner og tistler. Og jeg sier deg bror; ta en
gammel menighet som er tørket ut til beins, og ingen Hellige Ånd til stede og
ingen frelse, ingen Guddommelig helbredelse ingen Kraft av Gud, ingen
gledes utrop, ingen glede, da blir det alltid slik; ”Å, hun har gjort ditt og han
har gjort datt og han gjorde dette,” nålestikk etter nåle stikk … Hva man har
behov for er en god gammeldags salvelse av Den Hellige Ånd Halleluja! Blir
myknet opp en litte grann. Amen. Det betyr: ”slik er det.” Branhams
Tabernakel trenger også en god porsjon av dette. Det stemmer. Stemmer det?
Amen. Åh, jeg har en god stund her oppe. Mine klær passer meg utmerket, Bror
Higgingbotham. Ja min herre. Min krage er ikke for stort, min skjorte passer
utmerket og det føles bra. Til og med min hustru er ikke her, så jeg kan ha en
fin stund. Du sier at: ”Du er lykkelig?” Ja sannelig er jeg lykkelig. Hvordan er
det mulig ikke å være lykkelig, vet å vite det jeg vet nå? Amen. Kristus frelste
meg, fylte meg med Den Hellige Ånd, ga meg en billett til Himmelen. Jeg har en
mektig stund, og går videre med å si: ”Kom dere alle sammen.” Ja sannelig.
Dette er helt nøyaktig Hebreerne kapittel 6, la oss derfor slå opp våre Bibler:
Hebr. 6,7-12 For jorden som drikker det regnet som ofte kommer ned på den,
og som bærer grøde som er nyttig for dem som har dyrket den, tar imot
velsignelse fra Gud. 8 Men hvis den bærer torner og tistler, er den forkastet, og
forbannelsen nærmer seg. Og den ender med å bli brent. 9 Men mine kjære, når
det gjelder dere, er vi overbevist om det som bedre er, ja, ting som hører frelsen
til, selv om vi taler på denne måten. 10 For Gud er ikke urettferdig, så Han
skulle glemme deres arbeid og strev i kjærlighet, som dere har vist overfor
Hans navn ved at dere har tjent de hellige og ennå tjener dem. 11 Og vi ønsker
at hver enkelt av dere viser den samme iver for håpets fulle visshet helt til det
siste, 12 så dere ikke blir sløve, men er etterfølgere av dem som arver løftene
ved tro og tålmodighet.
De Sju Menighetstider. 12-05-54.
P 49. Noen ganger går jeg inn i ørkenen der borte i Arizona. Og jeg har lagt
merke til at alle små busker i denne ørken er farlige; det stikker deg. Hver gang
du kommer og rører ved dem, stikker de deg. Det er fordi de ikke får nok van
for å ivareta dem, og da kommer nålene fram for å forsvare seg. Om dere
kommer hitt i Oregon eller et eller annet sted hvor det regner hele tiden, da har
ingen av disse samme slags busker, nåler på seg. Dere skjønner at det er vannet
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som gjør dem myk. Og det er dette som er problemet med menigheten. Når dere
alle sammen tørker opp og blir lenket sammen, da blir dere så kald og formel
og likegyldig, da får dere ingen åndelig velsignelse, da blir deres hjerter fult
med ergrelse og raseri og alle sier: ”Å, jeg skal gjøre opp med ham. Jeg skal
gjøre opp med henne.” Jeg ville forlate menigheten. Bare en gjeng med
piggene sine ute, og de lever i ørkenen. (Blank del på lydbåndet) Ånder … Hva
dere trenger, er en god gammeldags ”Hellige Ånd Vann” som regner ned på
dere, som mykner opp deres harde hjerter. Amen.
Vannet som alltid er til stede. 234-07-61.
P 45. Vi oppdager da at de hadde gått en stund langs denne veien og da
kommer de til et sted som heter HOREB. Og vi ser da i Horeb … La oss se hva
dette stedet betyr. Navnet Horeb betyr ”tørr sted,” eller ”ørken.” Og når vi
ikke har felleskap med hverandre i menigheten lenger, og ikke har felleskap
med Den Hellige Ånd, da kommer vi til en tørr sted, en ørken, ingenting lever,
alle har sine pigger ute. Skjønner dere, en ørken, en liten kaktus med sine
pigger ute. Visste du hva dette er? Dette er en dyrebar liten blad som ikke har
hatt vann; det har bare krullet seg så tett sammen til det ble en torn. Og når du
ser en slik person, da er han muligens en dyrebar sjel som ikke er vannet rett,
og kunne har vært en myk blad eller noe slik. Men har krullet seg sammen
istedenfor, inntil det ble en torn, som kritiserer alt, skjønner du, forsøker å finne
feil. Det eneste som det trenger er vann. Det er det hele. Det trenger en
vekkelse, eller en forandring en forfriskning fra Herren. Da utfolder det seg
selv, om du setter det i vann.
Tal til fjellet. 23-07-60P 26. Kjødelighet hadde avsteng deres åndelige forsyning. Kjødelighet hadde
stengt av all deres glede, all … de begynte å murre og bråke; de hadde reist inn
i ørkenen. Om det finnes noe som jeg hater, da er det en ørken. Det er glo
varmt; nesten ingen klarer å leve der, og alt du tar på i ørkenen har torner på
seg. Alle typer av gamle vintrer har torner på seg. Vet dere hvorfor. Det er
fordi det ikke finnes vann der. Om dette treet hadde vokst opp i mitt land, eller i
et land som hadde nokk regn, da ville denne lille planten ikke ha torner. Denne
lille tornen ville utfolde seg og bli til en myk blad når det kommer til et sted
hvor det finnes vann. Det er det som er i veien med menighetene, grunnen til at
de bråker, krangler og uroer seg, og da kaller de seg selv Kristne, er fordi de
har passert landet med velsignelsene, og fontenen som aldri blir tørr, og Fjellet
i det plagede land. De er tørket ut og kjødelig. De ønsker å stikke og si:
”Miraklenes dager er forbi. De er en gjeng med hellige Tullinger. Det finnes
ikke noe slik.” Bare la dem komme til vannet en gang. Saken er å utfolde seg
og bli myk og søt og ydmyk. Noe skjer når du setter dem i vannet. Jeg vet ikke
hvorfor, men det skjer. Å, du og du, kjødelighet hadde kvelt dem.
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Å plante vintreet og hvor det skal plantes. 20.09.59.
P 25. Gå med meg til Arizona. Gå med meg til ørkenen, hvor jeg har streifet
omkring så mye. Alt i ørkenen stikker. En hvilken som helst liten plante som du
ser; ikke rør den, den stikker deg. Det har stadig sine torner ute og er rede til å
stikke de som kommer nær dem. Hva er i veien? Hva er grunnen til at det ble
torner? Fordi de ikke har vann ble de uttørket. Det var det som tørket dem ut.
Disse torner er blad som ble rullet sammen og på grunn av vann mangel ble det
en torn. Slik er det med menigheten også. Disse personer blir til en torn når
menigheten beveger seg bort fra livets kilde, og når de glir bort fra frelsens
glede, og når de fjerner seg fra Herren Gud, da begynner de å finne feil og
begynner å stikke. ”Jeg er en Presbyterian, jeg er en Metodist, Jeg er den og
den. Ikke snakk til meg om dette.” En torn, den har ingen frukter. Ta den
samme plante, en kaktus og plant den i et jordstykke som har nok vann, og du
vil oppdage at disse torner utfolder etter noen generasjoner og blir til myke
blad som bærer frukt.
Han måtte passere her. 27-07-57.
P 6. det er så bra å være i Tacoma. Tacoma har alltid ligget mitt hjerte nær på
et eller annet vis. Tacoma har alltid vært et varmt sted her i denne nord vestlige
delen av landet her, meget vakkert. Deres treer og deres … en masse med vann.
Jeg var ute i ørkenen, for ikke så lenge siden, der nede i Phoenix, og alt det du
rørte ved stakk. Rør ved noe, de er late, de beveger seg ikke, og de har torner
på seg. Vel, denne samme plante sorten kan man bringe hitt og da blir det et
blad, fordi det får vann. Og det er dette som er i veien med våre menigheter. Vi
tror at mange av disse er blitt kalt og formelt, likegyldig; med det er bare at de
ikke har nok åndelig vann. Alt de trenger er noe vann for å myke opp, og de blir
til nydelige løv og til å komme i skyggen. Gud har massevis av dette. Og det er
ikke nødvendig å drikke lite; Han er en utømmelig Kilde av Liv.
Jesabels malte ansikt. 05-10-56.
P 39. Du kan ta en hvilken som helst plante og planter det i ørkenen hvor det
ikke finnes vann, da får de torner på seg. Og ta den samme plante og flytter det
ditt hvor det finnes masse med vann og det blir mykt. Hvorfor det? Det er fordi
det er tørt der. Og det er det som er i veien med menighetene i dag. ”Jeg er en
Presbyterian, jeg skal si deg at vi har den beste utvalg av pastorer. Ja sannelig,
det er ikke nødvendig for oss med deres gamle pinse teologi.” Jeg skal si deg at
jeg tilhører de Forente pinsevenner; det er det jeg er. Vi er like stor som
resten.” ”Jeg tilhører ditt eller datt eller noe annet.” Å du og du, jeg ser at
deres torner stikker. Deres vannforsyning er tørket opp. Det er det som er i
veien. Sannelig. Vannforsyningen er skruet igjen. Det er ikke slik lenger som det
pleide å gjøre for mange år siden. Miraklene og disse ting finnes ikke lenger i
menigheten. Fellesskapet er ikke lengre i menigheten slik det var før. Hva er i
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veien? Ledningen til deres halleluja rop ble stengt av. Hva var det som gjorde
det? Synd. Fordi synd kom inn i menigheten og kom i dere, det var det som
skjedde, og på grunn vare svake talerstoler ble ikke alle tilgangs porter lukket.
Det stemmer. Amen. Dette er sannheten. Det ser muligens veldig primitivt ut.
Men det er sannheten. Og om dere ikke stopper her og tilkaller en gammeldags
bønnemøte og kommer tilbake til Gud, hvor står dere da om ti år fra nå av? Det
er best at noen reiser seg og begynner å predike disse ting og får disse (gale)
ting ut av menigheten. Det er en kreftsvulst, og det går in til beinmargen. Få det
ut. Gud send oss evangelister som ønsker å stå på Ordet og prediker Ordet, når
man ser at slike ting foregår i menigheten, om man lar det slure.
Grave grøfter over hele dalen. 28-07-56.
P 40. Legg nå merke til at grunnen til at alt der ute i ørkenen som du rører ved
har torner på seg. Jeg bryr meg ikke om det er et gammelt blad, eller hva det er
enn for noe, ikke rør ved det, fordi det har en torn på seg. Vet du årsaken til
det? Det er fordi det ikke får vann. Der hvor det ikke finnes vann, der får man
torner. Den samme planten vil bli myk og får løvverk, der det finnes vann. Det
er det som er i veien med menigheten, og dette er grunnen til at det finnes så
mye bråk. ”Jeg er en Enhets tilhenger.” ”Jeg er en Assembly” ”Jeg er ditt og
jeg er datt.” ”Jeg tilhører Guds menighet. Vi har forsamlingen. Det er ikke noe
annet enn et hønsehus. ”Dette er dit og der er noe annet.” Å du og du, vi tror
ikke på det. Vi tror på å danse denne veien. Vi tro på å gjøre dette. Kvinnens
frigjøring … Jeg gjør dette. Å du og du. Hva er i veien? Vannforsyningen er
avstengt. Det er helt riktig. Det er sannheten. Vi oppdaget da at de var uten
vann. Og når du er uten vann, da er du uten liv. De sa da: ”Hva kan vi gjøre
med det?” ”Vel vi begynner med en bønne møte.” Dere skulle ha bed før dere
gikk. Det er hva du … før du … dere bør be over det …
Jud 1,10-13 Men disse spotter det de ikke kjenner.
Hvorfor skulle de snakke vond om ting de ikke vet noe om? Fordi de er alle
sammen fult med torner og uten vann eller ånd, slik som vi kommer til å se i et
øyeblikk.
Og alt det de forstår på en naturlig måte - som de ufornuftige dyr - det bruker
de bare til å forderve seg selv. 11 Ve dem! For de har gått inn på Kains vei,
Hva var Kains vei? De hadde ingen åpenbaring, de hadde en religion, men
ingen åpenbaring. Og når de ble fortalt hvordan de skulle gjøre det riktig, da
forkastet de Guds vei. Kristi Lære. Og se her:
Og grådig
De løp etter penger med andre ord, og de er fokusert på penger og ikke
Ildstøtten som befinner seg i midten av mengden, slik som Bileam var.
Og grådig har de styrtet seg ut i Bileams villfarelse for vinnings skyld, og de
har gått til grunne ved Korahs opprør.
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Hva var Korah ut etter? Popularitet. Korah sa: ”Hvorfor er Moses vår leder? Vi
er like religiøst som han. Vi er like åndelig som han.
12 Disse er skamflekker ved kjærlighetsfestene deres. Mens de fryktløst fester
sammen med dere, tjener de bare seg selv. De er skyer uten vann,
Skyer betyr: uten Kristi Lære.
som blir drevet omkring av vindene,
Blir drevet av alle slags falsk lære.
sene høsttreer
Vi blir sammenlignet med treer. Husk salme 1. Men disse er treer.
uten frukt,
Husk denne mann fult med ånden i Sal 1,3 Han skal være lik et tre plantet ved
strømmer av vann (Dette er Guds Strøm med Liv), som gir sin frukt i sin tid, og
som har blader som ikke visner. Og alt han gjør, skal lykkes.
Men disse er tørket ut og slikt er fruktene, og faktisk uten frukt. Mange er uten
lære for denne time, de har ingen sann Lære og det gjør dem:
to ganger døde, revet opp med røttene. 13 De er som brusende bølger på havet,
som skummer av sin egen skam,
Legg merke til, ikke ren vann, det skummer. Dette er forurenset vann som spyr
ut sin forurensing mens bølgene brøler.
de er som flakkende stjerner,
De lurer alltid på ditt og datt.
Som til evig tid bare har det dypeste mørke i vente.
Ingen lys bare mørke i alle evigheter.
Den sanne Gud ordinerte Brud, Rebekka, som skulle få den lovede sønn, vannet
den kraften som skulle føre henne hjem til hennes brudgom, til Hans Telt.
Usikkert Lyd. 18-12-60.
P 164. Rebekka som vannet kamelen, den samme kamel som hun vannet førte
henne til hennes brudgom. Den samme Gud som vi prediker om, det samme
Ord som er Gud, den samme Gud som er i Ordet, reiser oss opp en dag ved
dåpen i Den Hellige Ånd. Og våre kritikere blir drept av den samme kraften
som fører oss til herligheten. Skjønner dere. Å, du og du. Reis deg opp og kjør
på det.
Avgjørelsens Tid. 18.04.59.
Og hun vannet kamelen, dette dyret, kraften som skulle ta henne hjem, til
hennes nye hjem. En annen ting. La du merke til, da hun reiste ditt og hun var i
samme slekt og det var bare ved tro hun trodde det, det eneste hun hadde var
en tjeners budskap. Det er muligens alt dere får; mitt budskap. Jeg ønsker å
være en sann tjener av Ordet. Velsignelsen er dine, de hører deg til. Jeg vet at
det er ikke populært. Men jeg bryr meg ikke om popularitet. Jeg ønsker å være
ærlig til Min Mester, slik som Elieser var. Jeg ønsker en snarlig bestemmelse
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fra dere, slik som med Elieser. Kom og fortell meg om dere tror det eller ei.
Skjønner? Jeg ønsker en snarlig bestemmelse. En sann tjener forlanger det. Om
dere gjør det, da oppfør dere slik. Skjønner? Gå videre, sett i gang.
Hvorfor vi ikke er en denominasjon. 27.09.58.
P 29. La du merke til Rebekka, da Elieser fant henne var det ved aftenstid og
hun vannet kamelen. Fordi Elieser hadde sagt: ”Dersom den kvinne som
kommer og vanner denne kamelen og gir meg å drikke er den som Du har valgt,
Herre til å være Brud til Din Tjener, Isak. Og mens han fortsatt var i bønn, kom
Rebekka og tok opp vann og gav ham å drikke og vannet også kamelen. Legg
nå merke til at kamelen var et dyr, og det samme dyret som hun vannet var den
som førte henne til hennes brudgom Isak.

Alvorlig kjempe for Troen. 14-06-53.
P 78. Og den vakre Rebekka kom ut. Og han sa: ”Nå, hvem vanner denne
Kamel.” Han sa: ”Herren, la det være denne kvinne som Du har valgt.” Og
Rebekka gikk og vannet kamelen og gav dem å drikke, og deretter vannet hun
dyrene. Se, det samme dyr som hun vannet … Et dyr er selvfølgelig en
forbillede, et dyr som kan bære, og det betyr ”makt” i Bibelen. Og selve dyret
som hun vannet, var dyret som bar henne til hennes brudgom. Stemmer det?
Hvilken mening ligger bak ”å vanne?” Den samme kraften som vi vanner nå
med lovprisning og takksigelse og glorie, og makt og styrke, er Den Selveste
Hellige Ånd som vill bære oss opp til Jesus en dag.

Spørsmål og svar COD 23-08-64.
P 60. I 1. Kor 14:29 ser vi at en hvilken som helst gave i menigheten må bli
dømt først. Skjønner dere? Dere må passe på fordi onde ånder kryper inn. Husk
på at regnet faller på de rettferdige og urettferdige. Det samme regn som ble
sent for å modne hvete, modner også ugresset: det samme vann. Hvor mange
vet det? Vel, dette skulle klargjøre slangens sæd for dere hvordan denne sønn
kommer. Jeg forsøker å få tak i det før tiden går ut, men jeg kan ikke finne det.
Hvordan denne sønnen var, skjønner? Gud har en lov. Du må passe på denne
loven om Livets ånd, fordi satan kryper in. Og Paulus, når noe ble åpenbart for
en person, måtte man minst har to eller tre vitner før det kunne bli sagt til
menigheten.
Jeg har sett det om og om igjen. Du kan ikke sitte under en sann forkynnelse og
ikke modnes til det du er forordnet til å være. Når du ser at folk som kommer
inn i Nærværet og Guddommen, pass da på, innen en kort tid viser det seg at de
tilhører den rene jomfru Brud til Kristus eller de viser seg selv til å være ond og
svikefull. Du kan ikke skule deg fra lyset, og det er lyset som manifesterer
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ifølge Ef 5,13 Men alt som blir avslørt av lyset, blir åpenbart, alt det som blir
åpenbart, er lys.
Joh 3,19-21 Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene
elsket mørket fremfor lyset; for deres gjerninger var onde. 20 For hver den som
gjør ondt, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal
bli refset; 21 men den som gjør sannheten, han kommer til lyset, for at hans
gjerninger må bli åpenbart; for de er gjort i Gud.
I våre studier har vi har funnet gang på gang at det er nødvendig med lys og
vann for å frambringe liv. Den allerførste gang da Gud talte skapte Han Lys,
den andre gangen Han talte skapte Han vann og den tredje gangen han talte
skapte han liv. 1 Mos 1,3-11 Da sa Gud: Det blir lys! Og det blev lys. 4 Og Gud
så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. 5 Og Gud kalte lyset dag, og
mørket kalte han natt. Og det blev aften, og det blev morgen, første dag. 6 Og
Gud sa: Det blir en hvelving midt i vannene, og den skal skille vann fra vann. 7
Og Gud gjorde hvelvingen og skilte vannet som er under hvelvingen, fra vannet
som er over hvelvingen. Og det blev så. 8 Og Gud kalte hvelvingen himmel. Og
det blev aften, og det blev morgen, annen dag. 9 Og Gud sa: Vannet under
himmelen samle sig til ett sted, og det tørre land komme til syne! Og det blev så.
10 Og Gud kalte det tørre land jord, og vannet som hadde samlet sig, kalte han
hav. Og Gud så at det var godt. 11 Og Gud sa: Jorden bære frem gress, urter
som sår sig, frukttrær som bærer frukt med deres frø i, på jorden, hvert etter sitt
slag. Og det blev så.
Å velge en Brud. 29-04-65.
P 70. Bare et øyeblikk nå, det er dette. Han velger en Brud for å reflektere
Hans karakter, og disse moderne menigheter av i dag feiler med stor sikkerhet
med mange millioner av kilometer, fordi de fornekter denne sannhet. Hvordan
kunne de da klarer det? La oss nå se på den dag da denne brud blir formet
(Hebr. 13,8 Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid.) Helt
nøyaktig slik som han var. Det må være Hans kjøtt, samme bein, samme Ånd,
alt det samme, helt nøyaktig bygget slik som han, og disse to ble til ett. Om ikke
menigheten blir slik er de ikke i ett. Hans karakter, Ordet for denne time, må bli
formet i Hans bilde.

