Fordelen av Guds Sønn til oss #4.
For så har Gud elsket verden at Han gav Sin Sønn
Rev. Brian Kocourek
Jeg ønsker å komme denne formiddag med enda en fordel som jeg syntes å
miste da jeg førte opp alle 37 fordeler i talen no. 2 om alle fordeler som Gud har
gitt oss gjennom Hans Sønn. Og siden dette er en slik viktig fordel, kan ikke jeg
tenke meg å tale denne serien ferdig uten denne.
Det er åpenbart for Bibel studenter at denne fordel må bli inkludert i denne
serien om fordelene som vi for som sønner av Gud vår Far.
Joh. 3,16 For så har Gud elsket verden at Han gav Sin Sønn, Den Énbårne, for
at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
Tro og kjærlighet er uatskillig. Tro er Kjærlighet, bare i en passiv form. Og
Kjærlighet er Tro i en aktiv form. Det er grunnen til at man kan si at du har tro
men foruten Troen blir utrykt sover Den og er uten liv.
#1. Tro og kjærlighet er uatskillig.
Gal 5,22 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, vennlighet,
godhet, trofasthet,
2 Kor 8,7 Men på samme måte som dere er rike i alle ting, i tro, i tale, i
kunnskap, i all iver og i deres kjærlighet til oss, slik skal dere nå også være rike
i denne gaven som er virket av nåde.
2 Joh. 1,3 Nåde, miskunn og fred være med dere* fra Gud Fader og fra Herren
Jesus Kristus, Faderens Sønn, i sannhet og kjærlighet.
2 Tess 3,5 Må nå Herren lede deres hjerter inn i Guds kjærlighet og inn i Kristi
tålmodighet.
2 Tim 4,8 Til slutt, så er det da gjort ferdig en rettferdighetens krone for meg,
den som Herren, den rettferdige Dommer, skal gi meg på den Dagen, og ikke
bare til meg, men til alle som har elsket Hans åpenbarelse.
Ef 3,19 og å kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, for at dere kan
bli fylt til* hele Guds fylde.
Ef 4,15 Men sannheten tro i kjærlighet skal vi i alle ting vokse opp til Ham som
er hodet - Kristus.
Jak 2,5 Hør, mine kjære brødre: Har ikke Gud utvalgt de fattige i denne verden
til å være rike i troen og arvinger til det riket Han lovte til dem som elsker
Ham?

2

Jak 1,12 Salig* er den mann som holder ut fristelse. For når han har bestått
prøven, skal han få livets krone, som Herren har lovt dem som elsker Ham.
Gal 5,6 For i Kristus Jesus gjelder verken omskjærelse eller mangel på
omskjærelse* noe, men bare tro som er virksom ved kjærlighet.
Ef 6,23 Fred være med brødrene, og kjærlighet med tro, fra Gud Fader og
Herren Jesus Kristus!
Ef 3,17 det vil si at Kristus får bo i hjertene deres ved troen, idet dere er
rotfestet og grunnfestet i kjærlighet,
Ef 1,15 Derfor, etter at jeg fikk høre om deres tro på Herren Jesus og om deres
kjærlighet til alle de hellige,
Kol 2,2 for at deres hjerter kan bli trøstet, bli knyttet sammen i kjærlighet og nå
fram til hele rikdommen i den fulle vissheten som kommer av innsikten, til
kunnskapen om Guds hemmelighet, både om Faderen og* om Kristus.
Kol 1,4 etter at vi hørte om deres tro på Kristus Jesus og deres kjærlighet til
alle de hellige,
2 Tim 1,13 Hold deg til det forbilde av sunne ord som du har hørt fra meg, i tro
og i den kjærlighet som er i Kristus Jesus.
2 Tess 2,10 og med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt,
fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kan bli frelst.
2 Kor 13,11 Til slutt, brødre, lev vel! Bli fullt ut dyktiggjort! La dere formane,
ha det samme sinn, lev i fred med hverandre! Og kjærlighetens og fredens Gud
skal være med dere!
1 Tim 6,11 Men du, Guds menneske, flykt fra disse ting og jag etter
rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, tålmodighet og mildhet!
1 Tim 1,14 Og desto mer overstrømmende ble vår Herres nåde med den tro og
kjærlighet som er i Kristus Jesus.
1 Tess 5,8 Men la oss som hører dagen til, være edrue og ta på oss troens og
kjærlighetens brynje, og sette på oss håpet om frelse som hjelm.
1 Tess 1,3 Vi husker alltid deres gjerning i troen deres arbeid i kjærligheten og
tålmodighet i håpet på vår Herre Jesus Kristus framfor vår Gud og Far,
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Ef 6,24 Nåde være med alle dem som elsker vår Herre Jesus Kristus i
uforgjengelighet! Amen.
2 Tim 1,7 For Gud har ikke gitt oss motløshetens ånd, men kraftens og
kjærlighetens og sindighetens Ånd.
#2. Gud er Kjærlighet, og vi uttrykker vår kjærlighet med hva vi gjør med hans
Ord.
1 Kor 8,3 Men hvis noen elsker Gud, så er han kjent av Ham.
1 Joh. 2,5 Men den som holder Hans ord, i ham er i sannhet Guds kjærlighet
blitt gjort fullkommen. Ved dette vet vi at vi er i Ham.
1 Joh. 3,1 Se hvilken kjærlighet Faderen har gitt oss, at vi skal kalles Guds
barn! Derfor kjenner ikke verden oss, fordi den ikke har kjent Ham.
1 Joh. 4,10 I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at Han har
elsket oss og har sendt Sin Sønn til soning for våre synder.
1 Joh. 4,11 Elskede! Hvis Gud elsket oss slik, så skylder også vi å elske
hverandre.
1 Joh. 4,12 Ingen har noen sinne sett Gud. Hvis vi elsker hverandre, blir Gud i
oss, og Hans kjærlighet er blitt gjort fullkommen i oss.
1 Joh. 4,16 Og vi har lært kjærligheten å kjenne og kommet til tro på
kjærligheten, den som Gud har til oss. Gud er kjærlighet, og den som blir i
kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham.
1 Joh. 4:17-21. Ved dette er kjærligheten gjort fullkommen blant oss: At vi kan
ha frimodighet på dommens dag. For som Han er, slik er vi i denne verden.
18 Det er ingen frykt i kjærligheten. Men den fullkomne kjærligheten driver
frykten ut, for frykten regner med straff. Men den som frykter, er ikke gjort
fullkommen i kjærligheten.
19. Vi elsker Ham* fordi Han har elsket oss først.
20 Hvis noen sier: "Jeg elsker Gud" og hater sin bror, da er han en løgner. For
den som ikke elsker sin bror, som han har sett, hvordan kan* han elske Gud,
som han ikke har sett?
21 Og dette budet har vi fra Ham: At den som elsker Gud, skal også elske sin
bror.
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1 Joh. 4:7-8 Elskede! La oss elske hverandre, for kjærligheten er av Gud. Og
hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud.
8. Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet.
#3. Kjærlighet er handling, den er ikke passiv, den er aktiv og det er et uttrykk.
1 Joh. 2,15 Elsk ikke verden eller de ting som er i verden. Hvis noen elsker
verden, er Faderens kjærlighet ikke i ham.
1 Joh. 3,23 Og dette er Hans bud: At vi skal tro på Hans Sønns, Jesu Kristi navn
og elske hverandre, slik Han gav oss bud om.
Joh. 15,10 Hvis dere holder Mine bud, blir dere i Min kjærlighet, på samme
måte som Jeg har holdt Min Fars bud og blir i Hans kjærlighet.
Joh. 15:12-13 Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket
dere.
13. Ingen har større kjærlighet enn dette, at han gir sitt liv for sine venner.
Joh. 14,15 Hvis dere elsker Meg, så hold Mine bud.
Joh. 14,31 Men for at verden skal vite at Jeg elsker Faderen, så gjør Jeg slik
Faderen har gitt Meg befaling om. Stå opp, la oss gå herfra!
1 Joh. 5,2 På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og
holder Hans bud.
#4. Kjærlighet forlanger felleskap.
1 Joh. 3,11 For dette er det budskapet dere hørte fra begynnelsen, at vi skal
elske hverandre,
1 Joh. 3,14 Vi vet at vi har gått over fra døden til livet for vi elsker brødrene.
Den som ikke elsker sin bror,* blir i døden.
Joh. 14,21 Den som har Mine bud og holder dem, han er den som elsker Meg.
Og den som elsker Meg, skal bli elsket av Min Far, og Jeg skal elske ham og
åpenbare Meg for ham."
Joh. 14,23 Jesus svarte og sa til ham: "Hvis noen elsker Meg, vil han holde Mitt
ord. Og Min Far skal elske ham, og Vi skal komme til ham, og Vi skal ha Vår
bolig hos ham.
Joh. 13,35 Av dette skal alle forstå at dere er Mine disipler, om dere har
kjærlighet til hverandre."
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Joh. 13,34 Et nytt bud gir Jeg dere, at dere skal elske hverandre. Slik Jeg har
elsket dere, skal dere elske hverandre.
Jak 2,8 Hvis dere virkelig oppfyller den kongelige loven etter Skriften: Du skal
elske din neste som deg selv, da gjør dere det rette.
Hebr. 13,1 La broderkjærligheten vare ved!
1 Pet 2,17 Vis alle ære! Elsk brodersamfunnet! Frykt Gud! Vis kongen ære!
1 Tess 3,12 Og må Herren gi dere rikdom og overflod på kjærlighet til
hverandre og til alle, slik som vi også elsker dere,
2 Joh. 1,5 Og nå ber jeg deg, frue, ikke som om jeg skrev et nytt bud til deg, men
det som vi har hatt fra begynnelsen, at vi skal elske hverandre.
2 Joh. 1,6 Og dette er kjærligheten, at vi vandrer etter Hans bud. Dette er budet,
slik som dere har hørt det fra begynnelsen, at dere skulle vandre i det.
Ef 1,4 slik som Han utvalgte oss i Ham før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi
skulle være hellige og ulastelige framfor Ham i kjærlighet.
La oss nå undersøke dette fellesskapet, fordi vi ser på fellesskapet. Hva betyr
dette ordet fellesskap? Bor Branham sa: ”Felleskap er to karer i en båt.” Med
andre ord, folket var sammen. Du kan ikke ha felleskap ved å holde deg vek fra
folk.
Husk at Bror Branham lærte oss at Ildstøtten kom tre ganger til syne for tre
utganger. Med Moses, Paul og William Branham. La os derfor se hva som hente
da det skjedde i den første eksodus, det må skje om igjen i de andre to.
Fra talen: Det alltid tilstede værende vannet 23.07.61. §87.
Her sa Bror Branham: ”Nå oppdager vi, etter vi har gått denne veien, at de
kommer til et sted kalt Horeb. Og H-O-R-E-B, betyr... La os gå til grunnteksten.
Her står hva Horeb betyr, det betyr tørr sted eller ørken.
”Strongs Numbers” sier: Desolate som betyr 1 avfolke, legge øde 2 ødelegge,
herje 3 gjøre fortvilet, gjøre trøstesløs 4 forlate, overgi.
Og når vi kommer ut av felleskap med hverandre i Menigheten, og ut av
fellesskapet med Den Hellige Ånd, da kommer vi til tørre steder, en ørken, ingen
liv, alt har stikk nåler. Skjønner? I en ørken har en kaktus nåler. Vet du var det
egentlig var? Det er et dyrebar liten blad som ikke har hatt vann; det bare rullet
seg så tett sammen til det ble til en nål. Og når du ser en slik person da er det
muligens en dyrebar sjel, dersom han hadde vært vannet riktig, hadde han blitt
til en fin sjel eller noe. Men på grunn av dette er har han rullet seg sammen og
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slår alt og alle, du vet, forsøker å finne feil. Alt han trenger er vann. Det er det
hele. Det trenger en fornyelse/vekkelse eller en avbrud, forfriskninger fra
Herren. Det kommer til å åpne seg, dersom du gir ham vann.
89. Men her må de som bor på dette stedet lide under disse forhold. Og de som
ønsker å leve i den atmosfæren hvor alle bare stikker og vimser omkring, og
krangler og engste seg, vel da lever du bare i den type atmosfære, det er det hele.
Men vi ønsker ikke å leve der, det er ikke nødvendig for oss å bli der.”
Og jeg sier dere denne formiddagen, du behøver ikke å være slik, og du behøver
ikke å leve under et slik forhold. Det er noe du kan gjøre noe med. Du kjenner
folk som alltid synes synd på seg selv, det er de som er de største egoister. Bror
Branham lærte oss at veien opp er veien ned. Han sier dersom du har en egoist,
gi bort alt det du har. Om du føler deg langt nede, finn da en som du kan hjelpe.
2. Korinterbrev 8,1-5
1. Dessuten, brødre, vil vi fortelle dere om den nåde som Gud har gitt
menighetene i Makedonia:
2 Midt i en stor prøvelse med trengsel var deres glede så overveldende at den til
tross for deres dype fattigdom kunne virke en rikdom på gavmildhet hos dem.
3 For jeg kan bevitne at de gav frivillig etter evne, ja, over evne.
4 Og de bad oss inderlig om at vi måtte ta imot gaven og fellesskapet i tjenesten
for de hellige,
5 og de gav ikke bare slik vi hadde håpet, men de gav seg selv først til Herren og
så til oss ved Guds vilje.
Disse mennesker gav mer enn de hadde evner til, og de måtte prosedere med
Paulus om å ta imot deres offergave til hjelp for de som bodde i Jerusalem. De
tenkte ikke på seg selv, de tenkte på de som det var verre med.
Jeg hørte engang hva en sjef for en meget stort selskap sa engang; når jeg føler
meg deprimert går jeg vekk fra kontoret og finner en som trenger kan hjelpe. Jeg
går ut på gaten og finner en som jeg kan hjelpe. Når jeg da kan se at det finnes
mennesker i mye verre situasjon enn jeg er i, og jeg kan hjelpe dem, da tar det
mit sinn vekk fra mine egne vanskeligheter og jeg ser hvor ubetydelig mine egne
problemer er. Forsøk det engang, jeg vet at det hjelper. Alt det trenger å kurere
deres sløsinger er en tur til Polen, eller Peru eller Afrika, eller Phillipinene.
Dere kan også gå til East Wallnut gate eller Gilbert gate dersom dere tør, og se
hvordan disse mennesker lever. De bare henger rund omkring i gatene, de har
ingenting annet å gjøre enn å se på biler som kjører forbi. En forferdelig
situasjon, og allikevel er det ikke nødvendig å leve slik, for for dem finnes det
ingen vei ut av det. Man kan ikke gå dit og forteller dem at det ikke er
nødvendig å ha det slik, de vet ikke bedre. Men Kristne lever ikke på denne
måten. Uansett hvor fattig vi er, har vi allikevel håp. Uansett hvor mye de
forkaster oss har vi håp. Og håp gjør oss ikke til skamme.
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Ordet for fellesskapet i Gresk er: koinonia og betyr 1 felleskap, sammenslutning,
samfunn, sameie, å delta sammen, å dele alt det man har, medvirkning, intimt
bekjentskap.
Uten dette tørker man opp i din kristne opplevelser. Uten felleskap begynner du
å finne feil, du begynner å hakke og latterlig gjør ting. Jeg kjente en som sa:
”Han ønsker å leie videos og bare og bare sitte der og gjøre narr av folk i filmen.
Hva en fantasisk ting å gjøre.
Vel du behøver ikke å leve i en slik atmosfære, du kan forandre det. Du kan ikke
ha felleskap uten først å ha kjærlighet først. Forsøk det engang om du ikke tror
meg. Gå til en menighet hvor de hater det du står for. Gå til en Pinse Menighet
og fortell dem at Gud har send en Profet ved nav William Branham, fortel dem
at du tror det, og se hva som skjer. Forsøk da å har samfunn med dem? Det kan
du ikke. Hvordan kan to går sammen om de ikke er enig? Forsøk det i dette
Budskapet. Gå til en Menighet som ikke tror det vi står for og fortell dem at
Bror Lee Vayle er en Guds mann. Du kan føle hatet. Forsøk det på internett. Gå
til ”skravle boksen” og fortell dem hva du tror, og de forlater deg en for en inntil
du er alene. Jeg vet det, jeg har erfart det.
Det er slik at du må har kjærlighet før du kan ha samfunn. Bror Branham sa det
faktisk i Hans Budskap kalt ”Fellesskap” fra 110660.
E 18. Nå, felleskap kommer fra kjærlighet. Og kjærlighet forlanger felleskap.
Dersom du elsker din hustru, da er du nødt til å være sammen med henne og
snakker til henne. Og dersom du elsker din venn, da er du nødt til å være
sammen med ham og snakker til ham. Og dersom du elsker Gud da er det
nødvendig med en base for felleskap. Du kan ikke ha en fullstendig felleskap og
utkomme uten disse avtaler. Du kan ikke være gift uten en avtale. Du kan ikke ha
en hustru uten en eller annen type avtale. Og denne avtale er basert på din løfte.
Du kan ikke ha felleskap med Gud uten å komme til Guds avtale. Og det finnes
en grunnvoll for felleskap og det er Blodet, bare Blodet. Det har altid vært Guds
vei helt fra begynnelsen av, og slik er det til enden. Den enste plassen for
felleskap er gjennom Blodet.
P:31. ”Guds tilveiebrakte vei for felleskap” 090760. Side 31:
Hva var det som gjorde at Gud anskaffet den veien for oss? Fordi Gud er
Kjærlighet, og kjærlighet forlanger felleskap. Kjærlighet forlanger felleskap,
akkurat som den unge gutten når han treffer den unge dame. Åh, hun har øyer
som diamanter, og hun har tenner som perler, og en nakke som en svane, ja hun
er den vakreste kvinne i hele denne verden. Vel du kan bare ikke gå opp til
henne og si: ”Du er min, vi går.” Det må være en slags avtale. Man må komme
til en slags overenskomst før man kan inngå en felleskap med denne unge dame.
Man må inngå en avtale. Og slik er det når vi ser Gud og vet at Han er Gud. Vi
ser på Hans skapelse og Hans store Vesen, hva Han har gjort, og hvor stor Han
er. Vi må komme på basis av Hans forlik. Og det er Blodets vei, det er den
eneste veien.
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Og dersom du ikke kan elske din Bror, da kan dere ikke gå sammen med ham,
det er bare så enkelt. Ingen kjærlighet ingen felleskap.
Dette er problemet med så mange i dag. De tar ikke Jesu Kristi Blod med i deres
felleskap. Og da hører de noe som de ikke liker og da blir de irritert. Og da er
det ikke lenge til før satan har fått deg ut av fellesskapet og vær oppmerksom da,
og se hvordan det går nedover med ditt hjem fra da av. Bror Branham sa: ”Du er
nødt til å ta blodet med in i ditt fellesskap.” Du blir nødt til å legge det under
blodet isteden for å bli irritert. Når noen sier noe personlig til deg, dekk det over
med Blodet. Når noen blir høyrøstet, eller snoker i dine private ting, legg det
under Blodet. Du kan ikkelegge det under Blodet dersom dine motiver er feil.
Fordi kjærligheten dekker et hav av synd.
Nå var ikke Salomo den viseste manne for ingenting. Han sier i Salomos
Ordspråk 10:11-14
11 Den rettferdiges munn er en kilde til liv, men vold dekker de ugudeliges tale.
12 Hat egger til stridigheter, men kjærlighet dekker over alle overtredelser.
13 På forstandige lepper er visdom å finne, men kjeppen skal ramme ryggen til
den som mangler forstand.
14 De vise tar vare på kunnskap, men dårens munn bringer ødeleggelsen nær.
Fil 2,1-5
1. Derfor, om det da er noen trøst i Kristus, om det er noen oppmuntring i
kjærligheten, om det er noe samfunn i Ånden, om det er noe hjertelag og
barmhjertighet,
2 så gjør min glede fullstendig* ved å ha det samme sinnelag og den samme
kjærlighet, og vær ett i sjel og ha det samme sinn.
3 Gjør ikke noe ut fra ønske om egen nytte eller lyst til tom ære, men enhver skal
med ydmykt sinn anse* de andre høyere enn seg selv.
4 Ingen av dere må bare trakte etter det som er best for en selv, men også etter
det som gagner andre.
5 La dette sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus.
Jesus gå oss en befaling i Joh. 13:34:
34 Et nytt bud gir Jeg dere, at dere skal elske hverandre. Slik Jeg har elsket
dere, skal dere elske hverandre.
Joh. 15:12
12. Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere.
Joh. 15:17
17. Dette befaler Jeg dere, for at dere skal elske hverandre.
Paulus lærte oss de samme prinsipper da han sa:

9

Rom 13:8-10;
8. Bli ikke noen noe skyldig, uten det å elske hverandre, for den som elsker sin
neste, har opp fylt loven.
9 For budene: Du skal ikke drive hor, du skal ikke slå i hjel, du skal ikke stjele,
du skal ikke vitne falskt, du skal ikke begjære, og hvilket annet bud det skulle
være, blir alle sammenfattet i dette ord: Du skal elske din neste som deg selv.
10 Kjærligheten gjør ikke nesten noe ondt. Kjærligheten er altså lovens
oppfyllelse.
1 Tess 4:9
9. Men om broderkjærligheten trenger dere ikke at jeg skriver til dere, for dere
er selv opplært av Gud til å elske hverandre.
Peter lærte oss.
1 Pet 1:22
22. Ettersom dere i lydighet mot sannheten ved Ånden har renset deres sjeler til
oppriktig broderkjærlighet, så elsk hverandre inderlig av et rent hjerte,
Og kjærlighetens apostel Johannes gjør oss oppmerksom på dette i:
1 Joh. 3:11-14
11. For dette er det budskapet dere hørte fra begynnelsen, at vi skal elske
hverandre,
12 ikke som Kain, som var av den onde og drepte sin bror. Og hvorfor drepte
han ham? Fordi gjerningene hans var onde, men hans brors gjerninger var
rettferdige.
13 Undre dere ikke, mine brødre, om verden hater dere.
14 Vi vet at vi har gått over fra døden til livet for vi elsker brødrene. Den som
ikke elsker sin bror, blir i døden.
Fra Budskapet ”Tegnet” 281163, sa Broder Branham:
100. ”Når vi ser alle disse store endetidens tegn som varsler oss at tiden er nær,
da skulle vi elske hverandre som aldri før. Der skulle være en slik hunger til å
komme på møtene. Der skulle være hunger i oss for å komme sammen. Det
skulle være en kjærlighets forhold. Jeg kan nesten ikke vente med å komme til
Tucson. Åh, Gud helbredet min hustru. Hun er en del av meg. Jeg kan nesten
ikke vente med å komme ditt. Jeg teller timene, dager og timene jeg må vente før
jeg er hos henne.
Det er slikt Menigheten burde være. Ved bare å se Guds Kraft, det Han har
gjort for oss, skulle vi telle de øyeblikkene når vi kan samles i kjærlighet, slik at
vi kan fly av sted en dag for å møte Jesus.
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103. Noen sa for ikke så lenge siden: ”Bror Branham du skremmer menneskene
med å si at Herrens komme er nær.” Jeg sa: ”De skulle ikke være redde for det.
Det skulle være det lykkeligste dagen i vårt liv.” Ja. ”Og Han vil komme for
andre gangen til alle som elsker Hans tilsynekomst,” for de som elsker og
lengter etter det. Det er en kjærlighets forhold. Hvordan vi skulle elske
hverandre, fordi vi er i felleskap i Hans Legeme. Vi skulle ha kjærlighet til
hverandre.
106. Varsler os at timen er nær. De troende skulle skille seg fra verdens ting, fra
verdens bekymringer. Det er grunnen til at jeg hamrer løs på kvinnene. Og skil
dere fra disse TV programmene. Skill dere fra Hollywoods evangelisering. Kom
tilbake til dybden av oppriktighet.”
Og han sa: ”dersom dere elsker hverandre, kjærlighet forlanger felleskap. Det er
en del av kjærligheten. Hvordan kan vi si at vi elsker hverandre og ikke vil ha
felleskap med dem.
Jeg har hatt brødrene som gikk fra menigheten og de kom til meg og unnskyldte
seg for den måten de gikk, og de fortalte meg at de elsket meg. Jeg sa bare:
”Dersom dere elsket meg, hvorfor kommer dere da ikke tilbake.” Vill de gjøre
det? Dersom de virkelig mener det de sier da kommer de tilbake. Dersom de
ikke mener det kommer de heller ikke tilbake. Hvordan kan folk si til hverandre:
”Jeg elsker deg bror,” og ikke vil besøke hverandre? Det er ikke kjærlighet.
Kjærlighet forlanger felleskap. Det er: Så sier Gud Profet. Han sa: ”Felleskap
kommer gjennom kjærlighet. Og kjærlighet forlanger felleskap. Dersom du
elsker din hustru, da ønsker du å være sammen med henne og snakker til henne.
Dersom du elsker din ven, da ønsker du å være sammen med ham.
Ingen av oss er perfekt, men det er hva Blodet er for. Dersom du vandrer i Lyset
som Han er i Lyset, da fører det dere inn i en felleskap og da overtar Blodet.
Ef 1,5-7
5. Ved Jesus Kristus har Han forutbestemt oss til barnekår hos Seg, etter Sin
viljes gode velbehag,
6 til pris for Sin nådes herlighet. Ved den tok Han oss til nåde i Den Elskede.
7 I Ham har vi forløsningen ved Hans blod, tilgivelse for overtredelsene, etter
Hans nådes rikdom.
Hans Kjærlighet har ikke bare forutbestemt oss, og dekker oss med Hans
Blod.
1 Kor 1,8-10
8. som også skal grunnfeste dere inntil enden, for at dere kan være ulastelige på
vår Herre Jesu Kristi dag.
9 Gud er trofast, og ved Ham ble dere kalt inn i samfunnet med Hans Sønn,
Jesus Kristus, vår Herre.
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10 Nå formaner jeg dere, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere alle
fører den samme tale, og at det ikke må være splittelser blant dere, men at dere
må være fullt og helt knyttet sammen i det samme sinn og i den samme
overbevisning.
Fil 1:3-6
3. Jeg takker min Gud hver gang jeg blir minnet om dere,
4 idet jeg alltid, i all min bønn, ber for dere alle med glede.
5 Jeg takker for deres samfunn i tjenesten for evangeliet, fra den første dag og
helt til nå.
6 Og jeg er helt overbevist om dette, at Han som har begynt den gode gjerning i
dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.
Det motsatte av felleskap er å bli stengt ut fra felleskap, Fil 1,3-6 {Takk og
forbønn}
Jeg takker min Gud hver gang jeg blir minnet om dere, 4 idet jeg alltid, i all min
bønn, ber for dere alle med glede. 5 Jeg takker for deres samfunn i tjenesten for
evangeliet, fra den første dag og helt til nå. 6 Og jeg er helt overbevist om dette,
at Han som har begynt den gode gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi
dag, og vi viste dere for noen år siden uten noen som helst tvil, den
Skriftmessige prinsipper som Broder Branham forklarte for oss da han talte om
at menneskene skulle nevrotiker. Og jeg er fortsatt forbløffet med å se at Ordet
kommer fram fra denne talerstolen og deretter skjer det i forsamlingen. Det bare
beviser at det er et Levende Ord som vi taler.
Husk at hvordan vi viste dere at den første kjennetegn er angst, du blir plaget om
hva som kan komme til å skje. Dette leder til tvang, forsøker å hamle opp med
problemene, og dette fører til tvangstanker som finner sted når du blir så
fokusert på å fikse dette problemet at det besetter deg, og det fører til skrekk, og
frukt har en straff, det fører til at du slutter å gjøre det du pleide å gjøre og det
fører til depresjon og din depresjon og utilfredshet fører til ensomhet, som er å
avskjære seg fra felleskap. Hva skjer så, steg 7, du blir den fullstendig
nevrotiker. Du er blitt konvertert, du er blitt forvandlet, og du er ferdig. Vi har
sett dette Ord blitt nøyaktig blitt oppfylt slik som jeg har talt om i denne
forsamling.
Ef 4,17-18
17. Dette sier og vitner jeg altså i Herren, at dere ikke lenger skal vandre slik
som de andre hedningene vandrer, de som lever etter sitt sinns tomhet.
18. De er blitt formørket i sin forstand og er fremmedgjort for livet i Gud, på
grunn av uvitenheten som er i dem, ved sitt hjertes forherdelse.
Efeserne Menighetstid. Boken om Menighetstidene Kapittel 3.
88.2 den brennende ønske om å behage Gud, den lidenskapelige behov om å
kjenne Hans Ord, ropet om å utfolde seg åndelig, alt begynner å svinne hen og
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istedenfor at kirken brenner med Guds Ild, begynner det å kjølne av og begynner
å bli formelt. Dette skjedde der tilbake i Efeserne. De ble formelt. De begynte å
skrinlegge Gud og folkene var ikke lengre så opptatt med hva Gud tenkte om
dem da de begynte med å tenke hva verden tenkte om dem. Denne 2.
generasjonen som kom fram var akkurat lik Israel. De forlangte en konge slik
som de andre nasjonene hadde. Da de gjorde slik, forkastet de Gud. Men de
gjorde det allikevel. Dette er historien om kirken. Når de tenker å bli mer og
mer lik verden, istedenfor å bli mer og mer lik Gud, da er det ikke lenge til før
du ser at de slutter med å gjøre ting de pleide å gjøre, og begynner å gjøre ting
som de opprinnelig ikke ville har gjort. de begynner å kled seg annerledes, de
forandres deres holdning og oppførsel. De blir slappe. Det er hva Efesus betyr.
Avslappet - på drift.
89-1 Denne syklusen med vekkelse og død har aldri slått feil. Alt du behøver å
gjøre er å huske på den siste Ånds utgytelse, da menn og kvinner kled som
Kristne, gikk til kirken, ba natten igjennom, inntok gate hjørner og skammet seg
ikke om denne manifesteringen av Ånden. De gikk ut fra de døde menigheter og
begynte å tilber i hjemmene sine eller gamle store bygninger. De hadde
virkelighetspreg. Men det varte ikke lenge før de begynte å få nok penger til å
bygge fine nye kirker. De tok et sangkor istedenfor selv å synge til Gud. De
begynte med å sette kapper på kor medlemmene. De organiserte bevegelsen og
de ble ledet av mennesker. Snart begynte de å lese bøker som ikke var passende
for Kristne. De åpnet opp sine dører og det var ikke lenge til før geitene tok
over. Det ble slutt med gledes ropene. Friheten i Ånden ble det slutt på. Ja de
fortsatte på en måte; men gløden forsvant og asken er alt som er tilbake.
89-2. Jeg nevnte for et øyenblikk siden at Johannes forstod hva det betydde å
elske Herren. Denne store kjærlighetens Apostel ville sikkert se det når kirken
begynte å miste denne første kjærligheten. I 1. Joh. 5:3 sier han:
3 For dette er Guds kjærlighet, at vi holder Hans bud. Og Hans bud er ikke
tunge å bære.
Bare et lite avvik fra Guds Ord, var et steg bort fra Kristus. Mennesker sier at de
elsker Gud, de går til kirken, de til og med roper og fryder seg og synger og har
en stor emosjonell stund. Men når alt dette er over, vent da å se om de er i
ORDET, vandrer i ORDET, lever etter ORDET. Dersom de opplever alt dette
andre og ikke vandrer i DETTE ORDET, da kan de ikke si at de elsker Gud,
fordi deres liv forteller noe annet. Jeg lurer på om ikke Johannes så mange av
disse saker før han døde; folk som sa at de elsket Gud men var ikke lydig mot
Hans Ord. O, Efeserne Menighet, noe er i ferd med å hende deg. Noen forsøker
å føye til eller trekker fra et ord. De gjørerer det så umerkelig at dere ikke kan se
det. De gjør det ikke så fort at du oppdager det. Det er under dekke av noe, og de
fører det fram under resonering og menneskelig forståelse og det tar over om du
ikke nekter det. Gå tilbake til Pinse før det er for sent!

13

89-3. Men mennesker tar som vanlig ikke hensyn til Guds varsel. Denne
vekkelses ild som er byget på det Hellig Ordet er så vidunderlig, og Åndens
manifestasjonen er så velsignet, at en liten frykt kryper inn og hvisker i hjerte og
sier: ”Hvordan kan vi beskytte denne sannheten som vi har? Hva kan vi gjøre for
at denne vekkelsen fortsetter?” Og det er da at denne antikristens ånd kommer
inn og hvisker: ”Se, det er nå at dere har sannheten, se på at det ikke går tapt.
Organiser det og sett opp deres trosbekjennelser om hva dere tror. Skriv alt
sammen opp i deres kirkemanualer.” Og de gjør det. De organiserer seg. De
føyer til Ordet. Og de dør akkurat slik som Eva døde, fordi de tok et ord feil. Det
er Guds Ord som kommer med Liv. Og det har ingenting å si hva vi sier om
Guds Ord, men hva GUD SA.
Invasjonen av USA. 090554.
213. Du kan ta en liten jente eller en liten gutt, la dem være ute og leve med
noen ... Jeg kan ta min egen gutt, og la han være sammen med noen for en dag,
og når han kommer inn kan jeg nesten med sikkerhet fortelle med hvem han har
vært sammen. Ja som men. Iaktta denne omgivelsen, denne ånden som for tak i
ham. Gå inn i en Hellige Ånd fylt Menighet, eller en Pinse Menighet som de
kaller det. Å, de løper og kaster hodene sine fram og tilbake, i hvertfall gjør
pastoren det, vent da og se, hele menigheten gjør det samme. La menene stå opp
og la de fortsette med disse forferdelige tingene eller noe slik, og se da, hele
menigheten kommer til å gjøre det samme. Gå et sted hvor pastoren virkelig er
formelt og kalt; da vil hele denne gruppen være slik. Du kommer inn i dette
miljøet. Ta en man med et god moral og når han gifter seg med en kvinne som
ikke er vært 5 øre, da er det ikke lenge før han ikke er vært fem øre heller. Slik
skjedde det med Akab. La oss ta det motsatte, la en fint jente bli gift med en
gammel mann som ikke er vært noe, da tar det ikke lang tid før hun er på samme
plan. Hvordan jeg kunne peke på slike hjem, hvor elskede små mødre kom i
kontakt med faren som drakk og så videre, og de trodde at de kunne gjøre noe
med dem, og nå drikker de alle sammen mødrene også. Det er miljøet.
217. Hva er det? Det er djevelen. Det er djevelen, invasjonen. Som en brølende
løve kom han feiende inn i denne nasjonen. Han bosatte seg på det beste stedet
de har, i Hollywood. Han sa: ”Jeg kan få tak i filmene inntil de får TV, da får
jeg tak i dem.” Og han bosatte seg der. Og istedenfor å kutte ut disse showene
og forby dem for deres barn, ga menighetens medlemmer dem noen kroner på
søndags ettermiddagen slik at de kunne en sosialt samvær med kortspill og slik.
Hva en skam. Nå slår de på Tv-en og ser på alt skit, og råtten vrøvl som finnes i
denne verden. Det stemmer. Jeg har ingenting imot film. Jeg har ingenting imot
TV. Det er de forferdelige programmer som de har. Hadde de bare behold
moralsk, da hadde det forblitt moralsk.
E-220. Det er helt umulig å selge gammeldags’ knappe sko i byen i dag.
Kvinner vil ikke ha dem. De vil ha åpne sko. Det er resten av disse kvinner som
gjør det. Du kan ikke selge dem gammeldags religion, når du går til kirke, fordi
de andre kvinner ikke vil ha noe med det å gjøre. ”Og det er ikke nødvendig for
meg å gå der. Jeg tror, det er alt som er nødvendig.” Kjære Bror, djevelen tror
også. Det stemmer. Du må omvende deg ellers går du fortapt.
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Forsoning gjennom felleskap. 200156.
E-21. Vi oppdager at vi mennesker må komme tilbake til vår Skaper. Da Adam
realiserte seg at synd hadde separert ham fra Skaperen, ble han en fremmed,
han driftet bort fra Gud, uten håp, vandret han omkring i hagen, vel vitende om
at han var separert fra Gud, han visste at han ikke lenger hadde felleskap. Dette
gjorde ham til en vagabond. Opp til denne dag gjør dette synd problem oss
mennesker til en vandringsmann. Han vil gå en stund til denne menighet; han
lengter etter felleskap. Han slutter seg til baptistene, eller pinsevennene, eller en
hvilken som helst menighet. Han ønsker å gå ditt, og han finner noe som er galt i
menigheten og blant medlemmene. Han tar medlemskortet sitt og går til en
annen menighet. Han går fra menighet til menighet; han er fortsatt en
vandringsmann, bort fra Gud.
#5. og 5 er nådens tall, Kjærlighet er å tjene, fordi kjærlighet gir.
Og vi beviser vår kjærlighet til Gud ved å tjene Hans Barn.
Joh. 10,17 Derfor elsker Min Far Meg, fordi Jeg gir Mitt liv, for at Jeg skal ta
det igjen.
1 Joh. 3,16 På dette har vi lært kjærligheten å kjenne, at Han gav Sitt liv for
oss. Også vi skylder å gi våre liv for brødrene.
1 Joh. 3,17 Men hver den som har denne verdens goder og ser sin bror i nød og
lukker sitt hjerte for ham, hvordan kan Guds kjærlighet bli i ham?
1 Joh. 3,18 Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning
og i sannhet.
Joh. 10,17 Derfor elsker Min Far Meg, fordi Jeg gir Mitt liv, for at Jeg skal ta
det igjen.
Hebr. 6,10 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.
Hebr. 10,24 Og la oss se til hverandre for å tilskynde til kjærlighet og gode
gjerninger.
Gal 5,14 For hele loven er oppfylt i ett ord, nemlig dette: Du skal elske din neste
som deg selv!
Gal 5,13 For dere, brødre, er blitt kalt til frihet. Bruk bare ikke friheten som en
anledning for kjødet, men tjen hverandre ved kjærligheten!
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Ef 5,33 Men hver enkelt av dere skal elske sin egen hustru som seg selv, og
hustruen skal se til at hun har ærefrykt for sin ektemann.
Ef 5,28 På samme måte skylder ektemennene å elske sine egne hustruer som
sine egne legemer. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv.
Ef 5,25 Dere ektemenn, elsk deres hustruer, slik også Kristus elsket menigheten
og gav Seg Selv for den,
Ef 5,2 Og vandre i kjærlighet, slik også Kristus elsket oss og gav Seg Selv for
oss, en offergave og et blodig offer for Gud, som en velbehagelig duft.
Ef 4,2 med all ydmykhet og mildhet, med langmodighet, så dere bærer over med
hverandre i kjærlighet,
Ef 4,16 Ut fra Ham blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen ved den
oppgaven som ethvert ledd har, etter virkningen av den styrke som er gitt hver
del. Dette skaper vekst for hele legemet til sin egen oppbyggelse i kjærlighet.
Kol 3,19 Dere ektemenn, elsk deres hustruer og vær ikke bitre mot dem!
2 Kor 8,8
Jeg sier ikke dette som en befaling, men jeg prøver ektheten i deres kjærlighet
ved å vise til andres iver.
2 Kor 8,24 Derfor skal dere nå la dem få se bevis på deres kjærlighet til dem og
på den ros vi gav dere, rett for menighetenes øyne.
2 Kor 6,6 ved renhet, ved kunnskap, ved langmodighet, ved godhet, ved Den
Hellige Ånd, ved kjærlighet uten hykleri,
2 Kor 5,14 For Kristi kjærlighet tvinger oss, idet vi har gjort det klart for oss:
Når Én døde for alle, da døde alle,
2 Kor 2,8 Derfor ber jeg dere inderlig om på ny å bekrefte deres kjærlighet til
ham.
2 Kor 2,4 For det var ut av stor nød* og hjertets fortvilelse jeg skrev til dere,
med mange tårer. Det var ikke for å gjøre dere sorgfulle, men for at dere skulle
kjenne den kjærligheten som jeg så rikelig har til dere.
1 Tess 5,13 Dere skal omslutte dem med overveldende stor kjærlighet for deres
gjernings skyld! Hold fred med hverandre!
1 Tess 4,9 Men om broderkjærligheten trenger dere ikke at jeg skriver til dere,
for dere er selv opplært av Gud til å elske hverandre.
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1 Pet 3,8 Til slutt: Dere skal alle ha ett sinn, ha medlidenhet med hverandre, vis
broderkjærlighet, vær ømhjertet og vennlige,
1 Pet 1,22 Ettersom dere i lydighet mot sannheten ved Ånden har renset deres
sjeler til oppriktig broderkjærlighet, så elsk hverandre inderlig av et rent hjerte,
1 Joh. 4,9 Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud har sendt
Sin enbårne Sønn til verden, for at vi skal leve ved Ham.
2 Kor 12,15 Og jeg vil med glede ofre, ja, selv bli ofret for sjelene deres, selv om
det er slik at jo mer overstrømmende jeg elsker dere, desto mindre blir jeg
elsket.
Kjærlighet gir:

1. gjerninger.
2. felleskap/samfunn.
3. dekker et hav av synd.
4. tjene.

