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Det Talte Ord #87.
Tre legemer til fullkommengjøring.
Brian Kocourek, Pastor
Påske søndag. 12. april 2009.
Ef 1,3-5 3 Lovet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far! Han har velsignet oss
med all åndelig velsignelse i den himmelske verden i Kristus,
Når? Da vi fortsatt var inn i Ham, før verdens grunnvoll ble lagt.
4 slik som Han utvalgte oss i Ham før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle
være hellige og ulastelige framfor Ham i kjærlighet.
Når bestemte Han at vi skulle være hellig og ulastelig i kjærlighet framfor Ham?
Da vi fortsatt var i Ham, før verdens grunnvoll ble lagt. Derfor:
i kjærlighet 5 Ved Jesus Kristus har Han forutbestemt oss til barnekår hos Seg,
etter Sin viljes gode velbehag,
Jeg ønsker å snakke med dere om vår kommende adopsjon denne formiddag.
Dere skjønner at det var her Pinsevenner tok feil, de trodde at det var nok med å
være sønner eller døtre av Gud. Men ved å være født i en familie er bare en
begynnelse. Men når vi er kommet fram til dette stedet hvor vi har Faderens
Sinn, da er vi rede for å bli adoptert som sønner. Og adopsjonen er vår legemets
forvandling for å bli lik med hans egen herliggjorte legemet.
Rom 8,28-30 Og vi vet at alle ting virker sammen til det gode for dem som
elsker Gud, for dem som er kalt etter Hans rådslutning. 29 For dem som Han
kjente på forhånd, dem har Han også forutbestemt til å bli likedannet med Sin
Sønns bilde, for at Han skulle være den førstefødte blant mange brødre. 30 Og
dem som Han forut har bestemt, dem har Han også kalt. Og dem Han har kalt,
dem har Han også rettferdiggjort. Og dem Han har rettferdiggjort, dem har Han
også herliggjort.
Ordet herliggjort kommer fra det greske ord ”doxa,” som betyr: Guds mening,
vurdering og dom. Det er grunnen til at uten denne samme mening, vurdering og
dom som vår Far har, får vi aldri et legemet som er i samsvar med dette
tankesett. Og denne formiddag vil vi lære veien til fullkommengjørelse i vårt
kjøtt, som kommer ved fornyelse av vårt sinn.
Paulus lærte oss i Rom 12,1-3 Jeg formaner dere derfor, brødre, ved Guds
barmhjertighet, at dere framstiller deres legemer som et levende offer, hellig
og velbehagelig for Gud som er deres åndelige gudstjeneste.
Vår åndelige Gudstjeneste er å presentere våre legemer til Gud som et levende
offer, hellig og velbehagelig for Gud. Deretter føyer Paulus til:
2 Og bli ikke dannet lik denne verden,
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Med andre ord, ikke tillat at verden forandrer din offentlige opptreden, men
heller:
bli forvandlet
fra innsiden og utover
ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er den gode og
velbehagelige og fullkomne Guds vilje. 3 I kraft av den nåde som er gitt meg,
sier jeg til enhver som er iblant dere, at en ikke må tenke høyere om seg selv enn
en bør tenke, men tenke med besinnelse, alt etter som Gud har tildelt hver enkelt
et mål av tro.
2 Kor 3,17-18 Men Herren er denne Ånden. Og der Herrens Ånd er, der er det
frihet. 18 Men alle vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et
speil, blir forvandlet til det samme bilde fra herlighet til herlighet, som av
Herrens Ånd.
Vi skjønner at Gud er kommet for ydmyke barn som ønsker å være Ham lik og
som er villig til å bli forvandlet ved Hans Ord, ikke de som forandrer sitt ytre,
for å danne seg lik verden.
Denne formiddag er det Påske søndag, og vi feirer Guds Sønns oppstandelse da
Han tok fangenskapet til fange og de Gamle Testamentlige Hellige kom ut av
graven med ham. Og vi vet at Oppstandelsen og menighetens Bortrykkelse også
finner sted om våren, og det er vår nå. Jeg håper at vi alle sammen med stor
forventning ser fram til oppstandelse og bortrykkelse som vi er forutbestemt til å
få i denne time. Kunne det være i år? Sannelig håper jeg det, fordi jeg har mer
enn noe annet levd for dette i de siste 33 år, og lengter etter oppstandelsen og
legemets forvandling og bortrykkelsen.
Vi hadde en stadfestet profet i denne time som fortalte oss at bortrykkelsen
finner sted om våren, og jeg håper at det blir nå i år. Jeg ønsker, med dette i
tanken, å ta teksten fra Apostel Paulus sin budskap med hensyn til vår
oppstandelse og legemets forvandling.
Vi ser at Korinterne 15 omtaler våre legemer som får nytt liv og måten det blir
gjort. Slik som en gnist som blir utløst:
1. kor. 15:35-58 beskriver denne prosessen om vårt liv i vår naturlige fødsel i
dette jordiske legeme som vi nå lever i, til det himmelske legemet ditt vi går til
når dette jordiske legemet dør og så videre oppover i fullkommengjøring mens
vi flytter inn i våre herliggjorte legemer. Dette betyr at vår fullkommengjørelse
kommer i tre, på samme måte som vi er blitt rettferdiggjort, helliggjort for
deretter å bli fylt med Den Hellige Ånd. Slik også vår fullkommengjørelse
begynner med våre jordiske legemer som fører til våre himmelske legemer som
deretter kommer sammen for å forme våre herliggjorte legemer. Gud er alltid
perfeksjonert i tre.
Se nå, når dette jordiske legemet og dette himmelske legemet kommer sammen
for å frambringe det som er blitt helliggjort i Guds Nærvær. Dette er vårt håp.
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Det er grunnen til at vi går på møte/til menighetshuset. Derfor lever vi våre liv i
håp for denne store forandring av dette legeme som begynte med sinnets
fornyelse. Legg nå merke til at det begynner med at vi fikk nytt liv i vår Ånd og
deretter Ordet som gir nytt liv til oss, og begynner å forme et legeme rund dette.
Apostel Paulus forteller oss at dette å bli formet inn i Faderens Bilde finner sted
ved Hans Nærvær, når vi ser Ham som Han virkelig er:
1 Joh 3,1-3 Se hvilken kjærlighet Faderen har gitt oss, at vi skal kalles Guds
barn! Derfor kjenner ikke verden oss, fordi den ikke har kjent Ham. 2 Elskede,
nå er vi Guds barn. Og det er ennå ikke blitt åpenbart hva vi skal bli, men vi vet
at når Han blir åpenbart, skal vi bli lik Ham, for vi skal se Ham som Han er. 3
Og hver den som har dette håpet til Ham, renser seg selv, likesom Han er ren.
Bror Branham forklarer oss i: FORKLARING HELBREDELSE OG
JAIRUS. 16-02-54.
37. Satan forsøker bare å få deg vekk fra noe. Han forsøker å utsette ting ved å
si: ”Du skal bli det engang i tiden.” Du er det nå. Vi er Guds Sønner nå. Det er
nå at vi er samlet i Himmelske steder. Det er nå vi har all makt i himmel og på
jord. Skjønner? Det er nå vi har det. Ikke i tusenårsrike, vi trenger det ikke der
borte. Vi har det nå. Vi er … Det er akkurat nå at vi er Guds Sønner. ”Det har
ikke vist seg hva vi skal bli, men vi vet at vi skal bli Ham lik.” Vi er kun en
refleksjon av hva vi er et annen sted. ”De som er kalt, har Han rettferdiggjort.”
Stemmer det? ”De som Han har rettferdiggjort har Han Helliggjort.” Allerede i
Faderens Nærvær har vi en herliggjort legeme. Å du og du! Den var dyp! OK.
Vi skal se om dette stemmer. ”Om dette jordiske legemet blir oppløst har vi
allerede en som venter på oss.” Stemmer det? Stemmer det? Allerede rett her og
nå, og det som vi er her er en refleksjon av hva vi er et annen sted. Om dine
gjerninger er av det onde, da vet du hvor det kommer fra. Da vet du hvor ditt
andre legeme venter på deg.
Vel, dette er meget sterke ord, men det er sannheten rett fra Bibelen som er
løftene fra Gud til oss. Det som vi er her er en refleksjon av hvor vi går hen,
fordi vi beveger oss oppover til vår fullkommengjørelse. Vårt legeme blir dannet
ved at Ord blir stablet på Ord, og således blir vi formet i Han Billedet.
FORSØKE Å GJØRE GUD EN TJENESTE. 27-11-65.
P 144. Om du ble ordinert til dette Ord fra verdens begynnelse av, da kommer
hvert eneste Ord rett på toppen av Ordet. Slik som med et menneske celle den
har ikke bare en menneskelig celle, og deretter en celle fra en bikkje og så en
celle fra en katt, det er bare menneskelige celler. Men den må ha en celle først
for å kunne starte. Stemmer det? Si da Amen. (Forsamlingen sier: ”Amen.”)
Om det er en Ord Celle fra begynnelsen av, da er de andre Ord cellene ordinert
til å lage et fullstendig legeme.
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Med dette i vårt sinn går vi til:
1 Kor 15,12-24 Hvis det blir forkynt om Kristus at Han er oppreist fra de døde,
hvordan kan da noen blant dere si at det ikke er noen oppstandelse fra de døde?
13 Hvis det ikke er noen oppstandelse fra de døde, da er heller ikke Kristus
oppstått. 14 Og hvis ikke Kristus er oppstått, da er vår forkynnelse uten innhold,
og troen deres er også uten innhold. 15 Ja, og da blir vi regnet som falske vitner
om Gud, fordi vi har vitnet om Gud at Han har oppreist Kristus, som Han ikke
har oppreist – hvis det altså er slik at de døde ikke oppstår. 16 For hvis de døde
ikke oppstår, da er ikke Kristus oppstått. 17 Og hvis Kristus ikke er oppstått, er
troen deres til ingen nytte. Dere er fortsatt i deres synder. 18 Da er også de som
er sovnet inn i Kristus, gått fortapt. 19 Hvis det bare er i dette livet vi har satt
vårt håp til Kristus, da er vi de ynkeligste av alle mennesker. 20 Men nå er
Kristus oppstått fra de døde, og Han er blitt førstegrøden av dem som er sovnet
inn*. 21 For siden døden kom ved et menneske, kom også oppstandelsen fra de
døde ved et Menneske. 22 For slik som vi alle dør i Adam, slik skal alle bli gjort
levende i Kristus. 23 Men hver i sin egen avdeling:
Her har vi nøkkelen. Det finnes en rekkefølge i oppstandelsen.
Kristus er førstegrøden, deretter levendegjøres de som tilhører Kristus, ved
Hans komme.
La oss spare tid og gå til vers 35.
1 Kor 15,35-39 Men noen vil si: «Hvordan blir de døde oppreist? Og hva slags
legeme står de opp med?»
Ser dere, her har vi det samme spørsmål.
36 Du dåre! Det du sår, blir ikke gjort levende uten at det dør.
Han snakker her om å så og å høste, og han snakker om legemet.
37 Og når du sår, da sår du ikke den skikkelsen som skal bli, men et nakent
korn – om det er hvete eller et annet kornslag. 38 Men Gud gir det en skikkelse
slik Han vil, og til hvert frø en egen skikkelse.
Gud gav deg til å begynne med ikke det manifesterte legemet som skal leve
evig. Han planter et Sæd, Det Talte Ord. Guds Talte Ord er det originale Sæd.
39 Alt kjøtt er ikke det samme slags kjøtt,
Og all sæd har ikke det samme liv i seg. All sæd må derfor komme etter dets
eget natur. Naturen fra hvor sæden kommer fra.
men det er ett slags kjøtt i mennesker, et annet slags kjøtt i dyr, et annet i fisk og
et annet i fugler.
Det er grunnen til at vi ikke behøver å engste oss om vi kommer tilbake som en
fugl eller et annen type dyr slik som Hinduer tror. Om du var i Ham fra
begynnelse, da trer du fram i Hans Billede. Alle som Han forut kjente, har Han
allerede rettferdiggjort. Og alle som Han har rettferdiggjort, har Han allerede
herliggjort. Du kom fram av Hans Sinn og da trer du fram i Hans Billede.
HVEM ER DENNE MELKISEDEK. 21-02-65.
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50. Husk at du, dine øyne, din skikkelse, hva enn du var, var du i Hans tanker i
begynnelsen. Og alt du er, er det uttrykte ord. Etter at Han tenkte det, talte Han
det, og her er du. Hvis du ikke var i Hans tanker, så er det ikke noen måte for
deg å komme dit i det hele tatt, for Han er den Eneste som gir Evig Liv. Du
husker hvordan vi leste Skriften: "Så står det da ikke til den som vil, heller ikke
til den som løper, men Gud..." Og denne Hans forutbestemmelse må være sann.
Han kunne velge før noen gang ... Gud er suveren i Sitt valg. Visste du det? Gud
er suveren. Hvem var det langt der tilbake som skulle fortelle Han en bedre måte
å skape jorda på? Hvem ville våge å fortelle Ham at Han utførte Sitt arbeid feil?
Endog selve … selve Ordet Selv, særdeles suveren. Endog er åpenbaringen
suveren. Han åpenbarer til hvem Han vil åpenbare. Til og med Åpenbaringen
selv er suveren i Gud. Det er grunnen til at folk hamrer på og henger seg fast i
ting, støter imot og ikke vet hva de gjør. Gud er suveren i hva Han gjør.
52. "Så, vi finner Ham i begynnelsen, Hans attributter, og der du var med Ham
da. Det er da Livsens Bok kommer til syne. Vi leser i åpenbaringen det 13. kap.
og det 8de vers, at dyret som kommer på jorden i disse siste dager vil forføre
alle de menneskene på jorden som ikke hadde sine navn skrevet i Livsens Bok
hos Lammet før verdens grunnvoll ble lagt. Tenk på det! Endog før Jesus var
født, fire tusen år før Han kom til jorden, og mange tusen år før du år før du
kom på jorden, døde Jesus i Guds tanker for verdens synder og Livsens Bok ble
laget, og ditt navn ble satt i denne Livsens Bok før verdens grunnvoll ble lagt!
Det er den Bibelske Sannhet. Forstår dere? Deres navn var forutbestemt av Gud
og satt i Livsens Bok før verdens grunnvoll ble lagt. Du var der i Hans
attributter. Du husker det
ikke nei fordi du er bare en del av Hans liv. Du
er en del av Gud når du blir en sønn eller datter av Gud, akkurat som du er en
del av din jordiske far. Det er rett. Det mannlige bærer hemoglobinet, blodet.
Og når det har gått inn i egget, da har du blitt en del av din far, og din mor er
en del av din far også. Så dere er alle en del av deres far. Halleluja. Det stenger
denominasjonene helt utenfor. Det er sikkert at det gjør! Gud i alle, det eneste
stedet …
55 Legger vi merke til Hans attributter, så var attributtet først Gud, tanken,
attributtet selv alt i en, uten å bli uttrykt. Da Han så i annen omgang uttalte
(seg) ble Han Ordet. Så ble Ordet kjød og tok bolig iblant oss, Johannes 1.
kapittel og det 1. vers. Legg merke til at dette er i begynnelsen, men det evige
var først. I begynnelsen var Ordet. Når tiden begynte var det Ordet, men før det
var Ordet, var det et attributt, en tanke. Så ble det uttalt. I begynnelsen var det
et uttrykk, Ordet. Nå er vi kommer dit hvor Melkisedek er. Denne mystiske
Personen.
"I begynnelsen var Ordet, og Ordet var med Gud, og Ordet var Gud." Og så:
"Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss.” Hold det der nå. Legg merke til at Hans
første vesen var Ånd, Gud, overnaturlig, den store Evige. Deretter begynte Han
å forme Seg Selv mot kjød i en teofani, som er kalt: "ordet,” et legemet. Dette er
da det tilstanden Han var i da Han møtte Abraham, og ble kalt Melkisedek. Han
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var i form av en teofani. Nå, vi vil komme til det og bevise det om noen få
minutter, om Herren vil.
58. Han var Ordet. En teofani er noe du ikke kan se. Det kan være rett her nå,
likevel kan du ikke se det. Det er akkurat som televisjon, det er i en annen
dimensjon. Televisjon ... Folk beveger seg rett gjennom dette rommet nå og
synger; der er farger også, men hele ditt vesen er avhengig av formidling
gjennom de fem sanser, og du er bare avhengig av hva synet er i stand til å se.
Men det er en annen dimensjon som kan bli sett ved hjelp av omforming av en
TV apparat. Men televisjon produserer ikke noe bilde. Et televisjonsapparat
bare fanger det inn i en strømkrets, som så blir prosjektert på en
fjernsynsskjerm. Men bildet var der til å begynne med. Televisjon var her når
Adam var her. Televisjon var her når Elias satt på Karmel fjellet. Televisjon var
her når Jesus av Nasaret vandret på Galileas strender, men det er først nå det
har blitt oppdaget. De ville ikke ha trodd det den gang. Du ville vært sprø om du
hadde sagt noe slikt da. Men nå er det blitt en virkelighet! Slik er også med at
Kristus er her, Guds Engler er her! Og en dag i det kommende veldige
Tusenårsriket vil det være ennå mere virkelig enn televisjon eller noe annet,
fordi de er her.
Legg nå stor vekt på neste vers:
1 Kor 15,40-50 Det er også himmelske legemer og jordiske legemer.
Legg nå merke til at han identifiserer to typer legemer. De jordiske legemer og
de himmelske legemer.
Men de himmelske har én herlighet, og de jordiske har en annen herlighet. 41
Det er én glans fra solen, en annen glans fra månen og en annen glans fra
stjernene. For én stjerne skiller seg fra en annen stjerne ved sin glans. 42 Slik er
det også med de dødes oppstandelse. Legemet blir sådd i forgjengelighet, og det
blir oppreist i uforgjengelighet. 43 Det blir sådd i vanære, og det blir oppreist i
herlighet. Det blir sådd i svakhet, og det blir oppreist i kraft. 44 Det blir sådd et
sjelelig legeme, og det oppstår et åndelig legeme. Det er et sjelelig legeme, og
det er et åndelig legeme. 45 Og slik er det skrevet: Det første mennesket, Adam,
ble en levende sjel. Den siste Adam ble en livgivende ånd. 46 Det åndelige er
imidlertid ikke det første, men det sjelelige, deretter det åndelige. 47 Det første
mennesket var fra jorden, av jord. Det andre Mennesket er Herren fra
himmelen. 48 Slik den jordiske var, slik er også de jordiske. Og slik Den
Himmelske er, slik er også de himmelske. 49 Og slik vi har båret bildet av den
jordiske, slik skal vi også bære bildet av Den Himmelske.
Her ligger ditt løfte, rett her.
50 Men dette sier jeg, brødre, at kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike. Det
forgjengelige arver heller ikke det uforgjengelige.
Vi kommer da ikke til å arve noe, uten først å bli forvandlet til et legeme som er
udødelig.

7

51 Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle
bli forvandlet,
Vi har to forskjellige grupper med folk her. De som går foran oss, og de som
ikke sovner inn eller dør for å si det slik.
52 i ett nu, på et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de
døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet.
De står opp i et uforgjengelig legeme. Da tror jeg ikke at de som får sitt legeme
forandret i dette teltet er de hensovnede. Denne forandringen som foregår i dette
teltet er for oss, vi som lever.
Og vi skal bli forvandlet.
Ser dere? De kommer tilbake med et uforgjengelig legeme, og det er oss som
blir forvandlet. Hold fast ved denne tanke, fordi jeg kommer til å vise dere litt
senere hva som foregår. Og jeg skal vise det dere fra br. Branham sine egne ord.
53 For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må
bli ikledd udødelighet.
En død man, husk de var døde, eller skal vi heller si at de var hensovnede, de
kommer tilbake med et uforgjengelig legeme, men vi må få vår forvandling. De
hensovnede er ikke lenger dødelige. De er døde (hensovnede.) Det er grunnen til
at han snakker her om de som får sin forvandling her, er de som lever nå.
54 Når så dette forgjengelige er blitt ikledd uforgjengelighet og dette dødelige
er blitt ikledd udødelighet, da skal det gå i oppfyllelse, det ord som er skrevet:
55 Døden er oppslukt til seier. Død, hvor er din brodd? Dødsrike, hvor er din
seier? 56 Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. 57 Men Gud være
takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. 58 Derfor, mine kjære
brødre, vær faste, urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, idet dere vet at
deres arbeid ikke er forgjeves i Herren.
Bror Branham sa i hans tale:
GUDS ENESTE TILVEIEBRAKTE VEI FOR TILBEDELSE. 28-11-65.
14. Og dette hjalp meg, fordi jeg pleide å ha en ide at når en person dør, er det
bare slik at deres sjel forlater legemet. Men når han da siterte det til meg: ”Om
dette jordiske tabernakel hvor vi bor i … har vi allerede en som venter på oss.”
Skjønner dere? Vi må få alt tilbake til tre for å gjøre det fullkomment. Skjønner?
Det finnes et legeme her, da er dette legemet som er uforgjengelig og da det
helliggjorte legemet i oppstandelse. Dette gjør det fullkommen, skjønner dere?
Dette er ikke en myte; dette er ikke en ide, det er ikke en ånd, De er en kvinne og
en man akkurat slik som dere, helt lik.
(Paragraf 21.)
21. Dere som stoler på meg at jeg forteller dere sannheten. Vår Kjære Herren
Jesus Kristus viste meg landet en formiddag ved åtte tiden. Det var ikke en
visjon, men jeg ønsker ikke å si det. Hva det enn var, det var like virkelig som
jeg snakker med dere nå. Jeg så ansiktene til disse mennesker, men jeg kunne
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ikke kjenne dem igjen, fordi de var forvandlet til unge mennesker igjen. Og de
var like virkelig som … Jeg håndhilste dem og så videre.
22. Og det hjalp meg, fordi jeg pleide å ha en ide at når en person dør, er det
bare slik at deres sjel forlater legemet. Men når han da siterte det til meg: ”Om
dette jordiske tabernakel hvor vi bor i … har vi allerede en som venter på oss.”
Skjønner dere? Vi må få alt tilbake til tre for å gjøre det fullkomment. Skjønner?
Det finnes et legeme her, da er dette legemet der som er uforgjengelig og da det
helliggjorte legemet i oppstandelse. Dette gjør det fullkommen, skjønner dere?
Dette er ikke en myte; dette er ikke en ide, det er ikke en ånd, De er en kvinne og
en man akkurat slik som dere, helt lik.
Vi har et forgjengelig legeme og vi går til et uforgjengelig legeme, og deretter
kommer dette himmelske legemet tilbake og tar opp våre jordiske legemer og
forener dette og slik får vi et Herliggjort Legemet. Når da dette
jordiske/forgjengelige legemet forenes med dette himmelske/uforgjengelige
legemet da blir vi gjort fullkommen i kjøtt. Vi som da lever, lever i dette
jordiske legemet, som ikke er i bildet av det som det er ordinert til å leve i. Våre
himmelske legemer må komme ned til jorden for å bli forent med disse jordiske
legemer for å bli dette herliggjorte legeme, og slik for vi vår adopsjon, for å
fullføre vårt legemets forløsning. Og dette himmelske legeme er i det samme
bilde som vår jordiske legemet i en alder av 16-20 år gammel. Omtrent den alder
og dette bringer ungdommen tilbake igjen i våre liv, på samme vis som Gud
gjorde det med Abraham Og Sarah.
Jehova Jireh 3. 03-08-60.
P 39. Gud kommer i tre. Først kom Han for å forløse Hans Brud, deretter
kommer Han for å motta Hans brud, og så kommer Han med Hans brud som
Konge og Dronning for å regjere i tusenårs rike. Dere vet det. Alt er i trefold. Vi
er i en trefold, vi har et dødelig legeme, et himmelsk legeme og deretter får vi et
herliggjort legemet. Disse tre stadier bringer oss tilbake til fullkommenhet,
tilbake igjen til Edens Hage.
Har dere noensinne undret dere hvorfor disse tre stjerner kom sammen i en linje
da Jesus Kristus ble født på jorden? Bror Branham forteller oss at det er p.g.a.
denne sammentreff med disse tre stjerner at Han kom til denne jord.
Bebreide Guds Ord. 23-12-62.
P 78. De har gravd opp et gammelt astronomisk kalender som markerer dette.
Og det var akkurat på den tiden da denne konstellasjonen av disse stjerner fant
sted, og de så det i Babylon. Og disse vise menn kom da ned. Og husk disse
omløpsbanene til disse stjerner krysset hverandre og selve stjernene var tusenvis
av lysår fra hverandre. Disse vise men var Jøder som bodde der oppe i Babylon
og det var de som så denne konstellasjonen, disse stjerner. Det var tre stykker
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av dem som kom på linje med hverandre og ble til dette morgenstjerne. De
skjønte det ved Guds Ord at det var på den tiden da disse stjerner kom sammen
at Messias skulle være på jorden. Dette var grunnen til at de begynte å dra
nedover. ”Hvor er Han, Den Fødte Jødenes Konge. Hvor er Han? Et eller annet
sted, fordi da disse stjerner kom til å stå på en linje med hverandre, da kom
deres Himmelske legemer til å bli denne ene store himmellegeme her, det var
da disse tre stjerner ble til et, da ville denne Messias være på denne jord.” Og
da de krysset hverandre i sine omløpskretser visste de at Messias var på denne
jord.
Når disse tre legemer blir formet sammen igjen, det blir når dette jordiske
tabernaklet forenes med dets himmelske legemet for å bringe fram dette
herliggjorte legemet, og da blir vi fullkommengjort i kjøtt. De døde i Kristus er i
et åndelig legeme nå, og de kommer for å ta opp deres fysiske legemer. Men
våre legemers forvandling fører oss til et herliggjort legeme, dette er forening av
det jordiske og det himmelske legemet, foreningen av våre fysiske og åndelige
legemer som kommer sammen. Det er i tre, alt er i trefold; det finnes et legeme
her og så har vi dette legemet der som er det himmelske legemet og så har vi det
herliggjorte legeme i oppstandelsen. Skjønner dere det? Dette gjør det
fullkommen.”
Rettferdiggjørelsen, helliggjørelsen og dåpen i Den Hellige Ånd. Det første
drag, det andre drag og det tredje drag. Det fult restaurerte Guds Ord. Legemet,
Sjel og Ånd, den hele og fulle restaurering. Ærbødighet, lovprisning og ære
frambringer restaurering. Tro håp og kjærlighet frambringer restaureringen etc.
Husk at det finnes to slags mennesker som lever i dag. Den ene type er lenket til
denne jord og den andre er forordinert til å få et forvandlet legeme som vill
forenes med dens udødelige himmelske legemet. De som er åndelig tar vare på
Guds saker og ting. Men de som er lenket til denne jord tenker på de jordiske
ting. Paulus sa i:
Fil 3,20-21 Men vårt borgerskap er i himmelen, og derfra venter vi også stadig
på Frelseren, Herren Jesus Kristus. 21 Han skal forvandle vårt
forgjengelighetslegeme så det blir likedannet med Hans herlighetslegeme. Det
skal Han gjøre ved den kraft som gjør Ham i stand til å underordne alle ting
under Seg Selv.
Og vi vet at Gud Selv er kommet ned i denne time for å forene våre legemer
med Visdommens og åpenbaringens Ånd om kunnskapen om Ham selv.
Ef 1,17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere
visdoms og åpenbarings Ånd, så dere kan kjenne ham. 18 Må han gi deres
hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hva det er for et håp han har kalt dere
til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige,
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Disse opplysninger fører oss inn i et slektskap som sønner og vi utvikler et
”GINOSKO” eller en fortrolig forhold med vår Far. Et slektskap som vi ikke
husker at vi hadde med Ham fra før verdens grunnvoll ble lagt, fordi vi gikk
utenom vår teofani, som er vårt åndelige legemet eller vårt himmelske legemet.
Men denne ”ginosko” utvikler seg til full modenhet og det fører oss inn til en
bekreftelse eller en tillit/sikkerhet som gir oss en djerv tro som blir kalt
”parrhesia.”
Apg 3,19-21 Fatt da et annet sinn og vend om, så deres synder kan bli strøket
ut, 20 for at fornyelsens tider kan komme fra Herrens åsyn, og han kan sende
den Messias som alt er utkåret for dere, Jesus, 21 ham som himmelen må
beholde inntil de tider da han skal gjenopprette alt, slik Gud har talt ved deres
munn som fra gammelt av var hans hellige profeter.
Vi er nødt til å omvende oss eller må være villig til å forandre vårt sinn for å
være i stand til å bli forvandlet. Vi må bli kvitt våre tanker. Vi har ingen tanker,
ferdig med det.
”La dette sin som var i Kristus være i dere”
Bror Branham sa at vi må ha alt i tre for å få det perfekt. Skjønner dere? Og vi
har ett legeme her, og da dette legeme som er det himmelske legeme og deretter
dette herliggjorte legeme i oppstandelsen. Dette fullkommengjør det hele.
Herrens Engel sa til Br. Branham da han ble forvandlet bak tidens forheng, at
disse mennesker var hans omvendte til Kristus. Og da sa Br. Branham til oss:
Forsikre dere at dere ikke mister dette, brenn alle verdens broer bak deg.”
TRO.
E 4. Vel, sjelen er den delen av deg som vet og forstår, din intelligens. Husker
dere den visjonen som jeg hadde for ikke så lenge siden, eller den lille
forvandling og gikk in til dette stedet og så disse mennesker? Din ånd kommer
tilbake til dette legemet og dette slags legeme, sjelen, som er et legemet som ikke
trenger å ete og så videre. ”Om dette jordiske tabernaklet blir oppløst, har vi
allerede en som venter,” et himmelsk legeme. Og med den ånd og den sjel og
himmelsk legeme, oppvekker du dette naturlige legeme til denne store
tusenårsrike. Skjønner dere? Dere har kraft i dere til å gjøre det nå.
Denne kraft som dere har nå er i stand til å skape en ny verden. Gud har ikke
små svake punkter og svære deler som er kraftfull. Den minste lille berøring av
Gud er allmektig. Skjønner dere? Den minste berøring av Gud … jeg forsøker å
få dere inn i troen nå.
HVEM ER DENNE MELKISEDEK? 21-02-65. Side 16.
Før verdens grunnleggelse ble hans Navn satt i Livsens Bok hos Lammet. Så
derfra ble Han Ordet, teofaniet som kunne komme til syne og bli borte igjen. Så
ble Han kjød og gikk tilbake igjen, oppsto med det samme legemet i en
herliggjort tilstand. Men du gikk forbi teofaniet og ble kjødmenneske for å bli
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fristet av synd. Og så: ”hvis dette jordiske hus nedbrytes, har vi allerede et som
venter. Vi har ikke disse legemene ennå, men se når dette
legemet mottar
Guds Ånd, det Udødelige Liv på innsiden av deg, da drages dette legemet til
underkastelse
av Gud, Halleluja! I Joh. 3,9: ”Hver den som er født av
Gud, gjør ikke
synd; han kan ikke synde."
Romerne 8:1. "Så er det Ja ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus;
de vandrer ikke etter kjødet, men etter Anden."
Der har du det! Skjønner dere? Det bringer ditt legeme til underkastelse. Du
behøver ikke a si: " Å, om jeg bare kunne slutte å drikke, om jeg bare kunne …
Kom bare inn i Kristus så er alt borte! Ser dere? For da er ditt legeme underlagt
Ånden. Det er ikke lenger underlagt denne verdens ting; de er døde. De er døde,
dine synder er begravd i dåpen, du er en ny skapning i Kristus, og ditt legeme er
underlagt Ånden, forsøk å leve det rette slag livet...
MANIFESTERTE GUDS SØNNER. 18-05-60.
P 42. men jeg sier dere: 1 Tess 4,13-16 Men jeg vil ikke at dere skal være
uvitende, brødre, om dem som har sovnet inn, så dere ikke sørger som de andre
som ikke har noe håp. 14 For dersom vi tror at Jesus døde og stod opp igjen, så
skal Gud føre dem som er sovnet inn i Jesus, sammen med Ham. 15 For dette
sier vi til dere med et Herrens ord, at vi som lever og blir igjen til Herrens
gjenkomst, skal på ingen måte komme i forveien for dem som er innsovnet. 16
For Herren Selv skal med et rop, med en overengels røst og med Guds basun
stige ned fra himmelen. Og de døde i Kristus skal stå opp først.
Disse himmelske legemer kommer ned og tar på seg de helliggjorte jordiske
legemer.
1 Tess 4,17 Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket opp i skyer sammen
med dem, for å møte Herren i luften. Og så skal vi alltid være med Herren.
Det er da oss som får legemets forvandling. De (andre) kommer ned for å forene
seg med støvet som er i graven, men de er allerede ung og helbredet, fult med
sunnhet. De kommer kun ned for å ta opp støvet som gjør det usynlige synlig.
SPØRSMÅL OG SVAR. 03-01-54.
112-40. Jeg kommer en dag til å holde min siste tale, legge ned Bibelen og går
hjem. Å, du og du, hva en dag det blir. Og når dette jordiske tabernaklet er
ferdig her og det er det mindre enn en sekund før jeg er kommet i denne der
borte, og slik er det også med dere. Å, du og du. Ikke rart de sa: ”Jeg legger
disse klær av kjøtt ned å ta imot den evigvarende belønning, og roper av glede
mens jeg suser gjennom luften … ” Så sant så sant, beveger oss oppover. Hvor
er det? Når får vi det? Nå. De som Han har rettferdiggjort, har Han også
helliggjort.” Og er dere klar over at våre herliggjorte legemer, våre udødelige
legemer venter i Herren Jesus Kristus Nærvær akkurat nå? De venter på oss.
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112-42. Er dere klar over at før en baby blir født på denne jord har den fått liv?
Men det er ikke født enda. Men så fort denne baby blir født … Hans lunger er
avstengt og er død. Hans muskler skjelver og rykker. Men det første er, bare en
lite klaps eller to (Bror Branham illustrerer dette- overs.) og da begynner han
(Bror Branham snapper etter luft – overs.) å puste. Hva er i veien? Så fort dette
naturlige legemet blir formet i moren, venter et åndelig legeme for å ta imot det
så snart denne baby blir født. Og like så sikkert er det når dette naturlige
legemet blir født venter et åndelig legeme for å ta imot det så snart den forlater
denne verden. Skjønner dere? Rett tilbake til Eden igjen. Rett tilbake igjen.
HYRDEN AV FLOKKEN. 03-04-56.
E-8. Vi er her i dette gamle skrøpelige legemet, pest huset. Men bare tenk, etter
dette jordiske tabernaklet blir oppløst, går vi inn i ett legeme som er rett her
bak forhenget. Vi blir der ikke lenge. Det stemmer. Vi ble ikke skapt for denne.
Vi ble ikke skapt for å være engler. Gud har engler, men vi ble skapt som man
og kvinne. Det er slik vi må være. Og når vi er der oppe i det himmelske
legemet, er vi ikke i vår rette eiendom. Ser dere?
LIV. 02-06-57.
E 22. Her har vi det, født på nytt ikke av kjøtt, ikke av blod, men født på nytt av
Ånden. Og i denne evigvarende Ånd av Kjærlighet og oppriktighet kommer ned
for å sette seg ne i oss. Og når vi dør fra dette liv går vi inn et legeme som …
Om dette verdslige tabernakel løses opp har vi en teofani å gå inn i, et himmelsk
legeme. Og da, når Herren Jesus kommer blir dette legeme tatt opp fra jorden
igjen og omgjort til et herliggjort tilstand for alltid å leve i Hans Nærvær. Da
forsvinner all fordervelse, all forvrenging alt forgår.
HØR HANS RØST. 05-10-58.
E-13. Og når sjelen forlater legemet da reiser den til et hvilested inn i et
legeme som har samme form skikkelse som dette legeme, men det er ikke
denne type legeme. Du møter dine kjære; du kunne ikke håndhilse dem.
Jeg ønsker å tilføye her at Bror Branham korrigerte denne uttalelse. Du er i stand
til å handhilse der borte, fordi etter han kom med denne uttalelse tok Gud ham
opp til dette stedet og han var i stand til å røre dem men uten sensasjon som en
man ville ha for en kvinne, dette finnes ikke lenger i kroppen der borte
Dere kan snakke med dem, dere kan se på dem. De ser akkurat lik ut som her.
Fordi da Peter, Johannes og Jakob så Moses og Elias, da kjente de dem igjen på
Forklarelsens Fjell. Men når dette legeme, et slags himmelsk legemet, når det
returnerer til jorden igjen, da tar dette legeme opp den substansen det engang
bodde i og da blir det et herliggjort legeme. Og med dette legeme ser vi Herren
Jesus i Hans oppstandelses legeme.
E-14. ”Det er ikke åpenbart enda hva vi skal bli,” sa Paulus. ”Men vi vet at vi
skal ha et legeme lik Hans herliggjorte legeme. Fordi vi skal se Ham slik Han
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er. Og alle disse gamle rynkende hender og legemets forfall forsvinner og vi blir
forvandlet til ungdom igjen. Husker dere eldre men og kvinner … Dette er et
tegn på fallet. Men i oppstandelsen finnes det ingen antydning av synd lenger.
Men hvorfor lagte Gud oss slik? Han oppfostret deg til en hvis alder. Og da du
var rund omkring tjuve to og tjuve år gammel var du på ditt beste. Du spiste mat
og ble sterk og sunn, og hvilken kraftig person du var. Og deretter begynte du å
avta, skjønner? Døden begynte å komme inn. Men i oppstandelsen forsvinner
dette.
HØRE KJENNE IGJEN OG HANDLE PÅ ORDET. 21-02-60.
138. Om dette jordiske tabernakel går i oppløsning, har vi en som venter på oss.
Skjønner dere? Like sikkert som vår naturlige lege kom fram, finnes det et
åndelig legeme som blir tatt imot når babyen forlater livmoren. Og når det
forlater moder jord, det betyr at vi er i livmoren nå og stønner og gråter (Å,
Gud), stønner og anstrenger seg, blir gammel, sykdom og alt mulig rart
angriper oss, og ånden på innsiden ser ut etter et land bak elven. Det stønner,
vrir seg og sparker. (Sannelig.) Dette fordi det finnes et evig liv der inne. Dette
er et legeme som må dø. Slik som når en mor føder et naturlig barn, og det
åndelige legemet får tak i det, slik føder også jorden og det naturlige legemet
føder og det himmelske legemet får tak i det. Om dette jordiske tabernakelet blir
oppløst, har vi en som venter. Dette er grunnen til at dere glemmer de ting av
verden. De er død for deg. Der er Ånden. Legg merke til disse to ånder mens vi
går videre.
139. Den Hellige Ånd er den nye fødsel; vi er klar over det. Det er å bli født på
nytt, født av Guds Ånd. Det er slik du blir født av Ånden. Født av Ånden er Den
Nye Fødsel. Du er født av Ånden; om du er født av Ånden, er du fult med Den
Hellige Ånd.
Er dere klar over det, at når du blir født på nytt begynner Gud å bygge opp dette
Himmelske legemet for deg for å bo i?
SPØRSMÅL OG SVAR 30-08-64.
1156-58. Dette er en døende ånd i en døende kropp, men nå, du kan ikke være i
to legemer samtidig, men det er mulig at du har to naturer i deg samtidig.
Naturen til Herrens Ånd … Når du er født på nytt, da er du ikke født av det
fysiske slik som det er som en baby, men det som skjedde er at det åndelige kom
til deg. Og mens dette åndelige av Gud vokser i ditt hjerte, da finnes det et
fysisk eller et himmelsk legeme som vokser for å motta det åndelige. Og når
dette liv forlater dette legemet, da går dette liv til dette legeme. Akkurat på
samme måte når legemet blir introdusert til jorden og ånden kommer inn, og
når ånden går ut av legemet, venter et legeme på oss. For vi vet at etter dette
tabernaklet blir oppløst har vi en som venter på oss allerede. Skjønner dere?
Det er slik det er, det åndelige legeme til folket.
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MANIFESTERTE GUDS SØNNER. 18-05-60.
P 41. Dit evige liv begynner rett her ved alteret. Det er her du begynner din
evighet. Å, du og du, du begynner det evige liv rett her. Da er du en gjenfødt
Guds Sønn. Og når døden slår til i dette legeme og hjertet slutter å slå og døden
kommer inn, da blir dette lille skyggen, som var en skygge av skyggen, da blir
det i mindre av en sekund av skyggen, da blir det en skygge og deretter blir det
en liten bekk deretter en liten side elv og da blir det en elv og så blir det et
osean; og etter en liten stund står du i nærværet av de som du har elsket og de
står der borte og de er kledd i klær til de himmelske legemer. Dere kjenner
hverandre igjen. Du er blitt omformet til en ung mann eller ung kvinne igjen.
Stemmer 100 % den venter der inntil Herren Jesu Komme. Og en dag blir det
herliggjorte legemet til Hans … Husk nå, dette er et himmelsk legeme ikke et
herliggjort legeme, et himmelsk legeme. Og en dag forlater dette himmelske
legemet himmelen sammen med Jesus.
2 Kor 4,16 Derfor mister vi ikke motet. For selv om vårt ytre menneske går til
grunne, blir likevel det indre menneske fornyet dag for dag.
Og denne fornyelse kommer ved Guds Levende Ord som forblir i oss og føyer
celle på celle til våre herliggjorte legemer.
Ef 4,21-24 så sant dere virkelig har hørt om Ham og er blitt opplært i Ham, slik
sannheten er i Jesus, 22 da må dere avlegge det som hører til deres tidligere
framferd, det gamle menneske, det som blir fordervet ved de forførende lyster,
23 bli fornyet i deres sinn ved Ånden, 24 og ikle dere det nye menneske, som er
skapt etter Gud, ved sannhetens rettferdighet og hellighet.
Her har dere det nye menneske, eller vår himmelske lege som blir formet i
rettskaffenhet og sann hellighet. Om dere er født på nytt da er vår naturen av
Gud, men om dere ikke er født på nytt, da er deres natur av verden, da er der en
natur som er død og en natur som er i livet. Nå, når vi er klar over at vi har et
himmelsk legeme, da går vi enten til det eller det kommer til oss. Hvordan vet vi
hva slags himmelsk legeme våres vil bli og hvor ender det opp? Dere skjønner at
det er en meget god spørsmål. La oss så undersøke det i noen minutter.
SPØRSMÅL OG SVAR COD 03-01-54.
18. Du kan ikke vær et åndelig legeme en synder eller en helgen uten at du blir
beinflyttet fra underverden eller ovenfra. Om du blir beinflyttet herfra, da
kommer du fra oven. Da venter ditt himmelske legemet der oppe på deg. Men om
du er ond og skinnhellig og likegyldig da venter ditt himmelske legemet der
nedenfor, uansett hvor mye du tror at det er der oppe. Dette fordi de fruktene du
bærer foran øyene til menneskene, beviser hvor du kommer fra. Det betyr at det
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du er her, er hva du er et annet sted. Ditt liv som du lever her er bare en
refleksjon av hva dit arvelodd er når du forlater dette stedet. Forstår dere det?
SPØRSMÅL OG SVAR COD 03-01-54.
P 32. Ditt liv beviser hva du er. Som jeg sa, hva du er et annet sted er det som
du reflekterer her. Hva du er, hva ditt himmelske legemet er et annet sted, er
det som blir reflektert her. I åndeverden, det som du er, er det som du er her.
Om du fortsatt er vulgær i åndens verden, og så videre, da har du også et
vulgært sinn her. Om du fortsatt er skadefryd, misunnelig og stridslysten i den
åndelige verden, da reflekterer det seg tilbake hit. Men når hele ditt jeg ditt
innerste er blitt renset og lutret, da viser det seg at du har fått et legemet der ute
som venter, som er blitt renset og lutret og det påvirker seg her i kjødet. Ser dere
det ikke? Her er det! Om dette jordiske tabernakel blir oppløst, da har vi
allerede en som venter. Skjønner dere?
SPØRSMÅL OG SVAR 03-01-54.
71-77. Selve ditt liv beviser hva du er. Hva du er … Slik som jeg sa i
begynnelsen, det som du er et annet sted det er det som du reflekterer her. Hva
du er, hva ditt himmelske legemet er der oppe, hva ditt himmelske legeme er et
eller annet sted er det som du reflekterer tilbake hitt. I åndens verden, hva du er,
er hva du er her. Om du har et vulgært sinn og så videre i åndens verden, da har
du et vulgært sinn her. Om du fortsatt er skadefryd, misunnelig og stridslysten i
den åndelige verden, da reflekterer det seg tilbake hit. Men når hele ditt jeg ditt
innerste er blitt renset og lutret, da viser det seg at du har fått et legemet der ute
som venter, som er blitt renset og lutret og det påvirker seg her i kjødet. Om
dette jordiske tabernakel blir oppløst, da har vi allerede en som venter. Skjønner
dere?
SPØRSMÅL OG SVAR 03-01-54.
111-37. jeg tror på menigheten som jeg så ofte har sagt, det finnes en liste her;
her inne lever det dødelige skapninger. Og hvert eneste en befinner seg i dette
store konglomerat av løssluppen glede, av mørke. Dødelige sjeler lever her inne.
Enten er de beinflyttet her fra eller fra den andre siden. Du kan ikke være en
åndelig vesen, om du er helgen eller en synder, uten å være under innflytelse
fra underverden eller verden ovenfor. Om du er beinflyttet her i fra da er du
ovenfra. Da venter ditt himmelske legemet her oppe. Men om du er ondsinnet
og hyklersk og likegyldig da er ditt himmelske legemet der nede, uansett hvor
mye du tror at det er der oppe; fordi de frukter du bærer foran menneskene
beviser hvor du kommer fra. Det som du er her, er hva du er et annet sted. Ditt
liv som du lever her reflekterer bare hva din arvelodd er når du forlater dette
stedet her. Forstår dere det.
112-38. Akkurat nå (O, når jeg tenker på dette) akkurat nå er vi herliggjort i
Guds Nærvær, gjenfødte troende. Fordi om dette jordiske tabernakel blir

16

oppløst, har vi allerede en som venter i herligheten. Ikke et annet sted, rett der
borte og venter på oss. Og disse jordiske legemer stønner for å bli kledd med
udødelighet. Stemmer det? Sykdom verk og smerter, og skuffelser og hjertesorg
og … Å, du og du, jeg skal være glad om det gamle pesthus blir stengt. Ja sikker.
Vi kan gå hjem. Det stemmer. Vi stønner etter å bli ikledd, Ånder sukker. Å, du
og du, når dere ser alle disse smerter rund omkring oss all den sammenhoping,
stank og synd og dette forgjengelige liv og svik og alt annet. Jeg tror: ”Å, Gud
hvor lenge har vi igjen.”
Om det vi er her er en refleksjon av det som vi går til, hva da med slike som
Jannes og Jambres, som forsøkte å etterligne Moses?
HØRE OG HANDLE PÅ ORDET.
60-0221. Har dere noensinne sett dette? Du ser det i våre kirker i dag, til og
med i gruppene som vi har skilt oss ifra og begynte å organisere seg selv. Vi har
sett alt dette. Og du ser at en mann tar et hvis Skriftsted og bror, denne mannen
kan ta dette Skriftstedet og gjør det nytt og levende, nøyaktig slik som det er lovt
i Bibelen. Og den neste mann som ser dette kommer og forsøker å gjøre det
samme men feiler. Jeg håper at dere leser nå. Han feiler. Hvorfor? Han er ikke
inspirert av Skriften. Han forsøker bare å etterligne. Han forsøker å oppføre
seg som en som han ikke er … Han ble muligens send av et menneske. Det var
kanskje en som sa: ”Du kan gjøre akkurat det samme.” Ser dere, det var det
som Jesus sa som skulle skje. Bibelen profeterer at i de siste dager: ”Slik som
Jannes og Jambres stod Moses imot.”
La oss bøye vare hoder …

