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2 Joh 1,3-11 Nåde, miskunnhet, fred skal være med dere, fra Gud Far, og fra
Herren Jesus Kristus, Faderens Sønn, i sannhet og kjærlighet.
4 Jeg fryder meg ytterst over at jeg har funnet noen ut av dine barn som vandrer i
sannhet, likesom vi tok imot befaling fra Faderen.
5 Og nå spør jeg deg, frue, ikke som en ny befaling, idet jeg skriver til deg, men det
som vi har hatt fra begynnelsen, at vi skulle elske hverandre.
6 Og dette er kjærligheten, at vi skulle vandre i samsvar med Hans befalinger. Dette
er befalingen, likesom dere hørte fra begynnelsen, at dere skulle vandre i den.
7 Fordi mange villfarere gikk ut inn i verden, de som ikke bekjenner Jesus Kristus
som kommer i kjøtt. Denne er villfareren og Antikrist.
8 Se til dere selv, at vi ikke må miste de ting som vi arbeidet, men at vi må ta imot en
full lønn til gjengjeld.
9 Hver den som faller tilsiden og som ikke forblir i Kristi Lære, har ikke Gud. Den
som forblir i Kristi Lære, denne har både Faderen og Sønnen.
10 Hvis noen kommer bort til dere og ikke har denne Læren, ta ikke imot ham inn i
hus, og si ikke "vær hilset!" til ham;
11 for den som sier "vær hilset!" til ham, tar del i hans onde gjerninger.
Jeg ønsker denne formiddag å ta et emne som er meget dyrebart for meg og det
angår Kristi Lære, og som Johannes sa: ”Om dere ikke har Kristi Lære har dere ikke
engang Gud.”
Når man er blitt født på nytt kan man ikke engang få nok av Guds Ord. Faktisk sa
Jesus: ”Velsignet er dere når dere er sulten og tørster etter rettferdighet, fordi dere
skal bli mettet.” Vi vet alle at vi først må ha en garanti / forsmak på vår gjenløsning
som er Dåpen i den Hellige Ånd og den nye fødsel, før vi kan motta legemets
forvandling, fordi uten en fornyelse av vårt sinn kan vi ikke motta vår forvandling
som Paulus sa i Romerne 12.
Rom 12,1-3 Derfor formaner jeg dere, brødre, gjennom Guds medlidenheter, til å
fremstille deres kropper til et levende slaktoffer; hellig, velbehagelig for Gud, da
dette er deres fornuftige hellige tjeneste.
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2 Og la dere ikke bli dannet sammen med denne tidsalderen, men la dere derimot
bli omformet ved fornyelsen av deres sinn, til det at dere kan utforske hva som er
Guds vilje, den gode og velbehagelige og fullkomne.
Dette betyr at dere blir satt i stand til å prøve å godkjenne hva som er Guds vilje,
Hans gagn, Hans gode og velbehagelig og fullkomne vilje. Og det er det Jesus sa:
”Jeg søker å gjøre Min Fars Vilje som sendte Meg.” Å, du og du, å ha denne
Sønnens holdning. Deretter sier Paulus.
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.
Se nå her, vi alle har fått et mål av tro og vi vet at tro er en åpenbaring, noe som er
åpenbart til dere. Når det så er åpenbart til dere, hvordan kan da disse pastorer og
eldste bli så store i seg selv som om det kom fra dem selv. Du hadde ikke mer å
gjøre med det som foregikk i denne timen enn ingenting. Det var en Guds gave til
oss. Gud kom ned og banket alt skitt ut av William Branham, beseiret ham og
brukte ham, og da sier dere: ”Jeg ønsket at jeg var som ham. Nei det ønsker dere
ikke, fordi dere ikke ønsker og gå gjennom det som han måtte gå gjennom for å
komme dit. Bare vær takknemlig at Gud er opphavet og fullenderen av din tro. Sett
din lit i det han gjør og kom deg selv ut av veien. .
Og dere vet at det finnes en ting som plager meg mer enn annet når jeg reiser
verden rundt og underviser pastorer her og i utlandet i Kristi Lære, og det er når jeg
ser at mennene blir oppblåste i sin tjeneste som pastor og tror at de er noe, fordi de
har noe mer kunnskap om et emne enn sin neste. En venn fortalte meg forleden at
dersom du har så mye mer (to fingre fra hverandre) kunnskap om et emne, da har
du makt over denne karen, og det stemmer helt og holdent om du er kjødelig. Og
det er akkurat det de har gjort i menighetene i dag. Og alt sammen er oppblåst. Og
Gud har ingen oppblåste barn. Han er kommet til lydige sønner og døtre.
Apostel Paulus sa: ”Hva har dere som ikke var gitt dere? Og om det var gitt dere,
hvorfor skryter dere som om dere ikke hadde fått det?”
Og han sa også i Rom 3,27-28
27. Hvor er så rosen? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes? Nei, ved
troens lov.
28. Derfor holder vi fast på at det er ved tro mennesket blir rettferdiggjort, uten
lovgjerninger.
Og om dere er rettferdiggjort ved Tro og Tro er en åpenbaring, noe som Gud har
åpenbart til deg, da fikk du det ikke fordi du er smartere enn din neste, og du fikk
det ikke fordi det er flere mennesker som følger deg en neste fyren. Du fikk det
fordi Gud åpenbarte det til deg, hold derfor din store munn lukket og ydmyk deg,
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ellers kommer Gud til å slå deg ned, om dere er Hans barn. Fordi enhver Guds sønn
som kommer til Gud må bli tuktet.
1 Kor 14,36-38 Eller var det fra dere Guds ord gikk ut? Eller var det bare til dere
det kom?
37. Hvis noen mener om seg selv at han er en profet eller åndelig, så må han
erkjenne at det jeg skriver til dere, er Herrens bud.
38 Men hvis noen er uvitende, så får han være uvitende.
Paulus sa i 1 Kor 2,11 For hvem av mennesker har forstått de ting av mennesket,
unntatt menneskets ånd som er i ham? På denne måten har også ingen forstått de
ting av Gud, unntatt Guds Ånd.
Om ikke Gud har gitt deg av Hans Ånd da har du ingenting. Om du har eller om du
ikke har, kommer alt an på hva Gud har gjort. Og om du har noe er det fordi Gud ga
det, hvordan kan du da være så stolt at du skryter når du ikke har noe å gjøre med
det i det hele tatt, bortsett fra at du er en kar som Gud har valgt å plassere Hans Ord
i.
Bor Branham lærer oss at når vi får et nytt hjerte, da betyr det en ny måte å tenke på,
og når vi får en ny ånd, betyr det at det er nye ønsker som kommer fra den nye måte
å tenke på, og når du engang har en ny måte å tenke på og nye ønsker basert på den
nye tenkemåte, da er du rede til å ta imot Guds egen Ånd.
I hans tale ”MESTERVERKET” 05-07-64, snakker bror Branham om bror Daugh
og sa: ”Han var født på nytt. Og da dette skjedde, kom noe i hans hjerte, at alt han
levde for var å komme til disse møtene.”
Kong David sa i Salme 27:4-5
4. Én ting har jeg bedt Herren om, og det lengter jeg etter: At jeg kan få bo i
Herrens hus alle mitt livs dager, så jeg kan skue Herrens skjønnhet og grunne i
Hans tempel.
5 For Han gjemmer meg under Sitt dekke på den onde dag. Han holder meg i skjul i
Sitt tabernakel. Han skal løfte meg opp på en klippe.
Bror Branham brukte denne teksten selvfølgelig som tekst for hans tale angående
bortrykkelsen. Og dette er fordi templet som David taler om i den han ønsker å bo i
alle hans livs dager er Guds Nærvær. Og David snakker om tempelet som et skjule
sted, og han forteller oss hva dette skjule stedet er for noe. Sal 31,21 Du skal
gjemme dem i Ditt åsyns skjul, borte fra menneskets onde råd. Under et dekke skal
Du bevare dem fra tungers angrep.
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Grunnen til at jeg føler at det er viktig for oss å vite og forstå vår posisjon i Guds
familie er, fordi det finnes så mange som lærer feil i dag ved å si at Bruden er Gud,
eller at Guddommens fylde er i Bruden. Guddommens fylde er ikke i Bruden.
Guddommens fylde var i et Menneske, vår eldste Bror Jesus.
Vi tror ikke det samme som enhetsfolket tror, heller ikke tror vi som treenighetsfolk
tror. Vi tror at det finnes kun en Gud og Han hadde en Sønn og Han kom ned til
jorden og bosatte Seg i denne Sønnen for å vise Seg Selv til menneskeheten. Det er
slik at Ordet ble Kjøtt. Gud som bor i Hans Sønn. Gud som er Ordet, Johannes 1:1,
kom i Hans Sønn, Joh. 1:14.
Å få den nye fødsel er en serie av begivenheter, som begynner med å motta et hjerte,
som er en ny måte å tenke på, og deretter kommer en ny ånd fram fra denne nye
måte å tenke på, og denne nye ånden er nye ønsker, og tilslutt er du rede til å motta
Guds Egen Ånd eller Liv inn i ditt legeme.
Fra talen: ETTERLIGNING AV KRISTENDOMMEN.
E-42. Men Gud måtte gi deg en ny ånd. Hvorfor det? Du kunne ikke engang arbeide
sammen med den ånden du hadde. Hvordan kunne du da gå sammen med Gud?
Derfor måtte Gud gi deg et nytt hjerte. Dette er ditt intellekt, det du tenker med, en
ny måte å tenke på. Og når Han gir deg en ny måte å tenke på, ”Ja det stemmer …”
Og i neste paragraf sier han:
E-43. Og deretter: ”gir Jeg deg en ny ånd.” Hva er dette; ”Jeg ønsker å gjøre
rett.” Hør etter nå, dette er den nye ånd. Legg nå merke til Skriftens kronologi. Etter
du har fått en ny ånd, sier Han: ”Deretter utgyter Jeg Min Ånd …” Skjønner? Dette
er hva Skriften sier her. Slik er rekkefølgen, dette er den fysiske og den tallmessige
rekkefølge ifølge Skriften: et nytt hjerte, en ny ånd, og deretter Min Ånd.
Det er grunnen til at dersom de er blitt født på nytt igjen, da er de i stand til å forstå
læren når det blir talt til dem. De har fått en ny måte å tenke på fordi de har Guds
måte å tenke på. De tuller ikke med det. De spotter det ikke. Men det ringer en
klokke hver gang, fordi det finnes noe i dem som identifiserer seg med Guds Ord,
hver gang det er delt ut riktig.
Hør etter nå, jeg har 20 fulle sider med sitater fra bror Branham med hensyn til hans
lære at beviset for å være født på nytt er, at du forstår hva Guds Kongerike dreier
seg om og at du skal forstå hva Gud gjør for deg i denne time. Og Jesus Selv sa i
Joh 6,45 Det står skrevet i profetene: Og de skal alle være lært av Gud. Så enhver
som har hørt og lært av Faderen, kommer til Meg.
Hvordan kan du komme til Kristus når du ikke er lært opp. Du vet ikke engang hvor
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du skal gå.
Fra samme talen: Nøkkelen til Døren. 07-10-62. P:68. Her sier bror Branham:
“Ingen kan forstå Ordet utenom de som har Den Hellige Ånds dåp. Og når et
menneske sier at han har Den Hellige Ånds dåp, og setter spørsmåls tegn ved Guds
Ord, da er der noe galt.
Og fra talen: Guds identifiserte mesterstykke 05-12-64. P:67. Her sier bror
Branham: ”hvordan kan et menneske som har Den hellige Ånds dåp, fornekte
Orden, når den Hellige Ånd selv skrev Ordet. Hvordan kan Den Hellige Ånd som er
i deg, fornekte Sitt Eget Ord som ble satt fram foran deg? Dette kan jeg ikke forstå.
Det må være enig med Ordet, og dersom din ånd ikke ønsker å understreke ethvert
Guds løfte med et ”Amen,” da er der noe galt.
Og igjen fra talen: ”Å SKJELNE HERRENS LEGEME.” 12-08-59. P.16.
Her sier profeten: ”Om ikke en person er født på nytt kan han ikke se Guds Rike,”
eller forstå. Med andre ord, du er ikke i stand til å skjelne Guds Kongerike, om du
ikke er født på nytt.
Og fra talen: GUDS KALL TIL ABRAHAM. 16-11-55.P:29.
Her sa bror Branham: ”Jesus sa til Nikodemus: ”Om ikke et menneske blir født på
nytt, kan han ikke se Guds Rike.” Den rette oversettelsen er: ”kan ikke forstå Guds
Rike.” det er som om du viser noe til en person, og han sier: ”Jeg ser det ikke.” Han
ser på det, men han forstår det ikke. Og slik er det med Guds Kongerike, du er ikke i
stand til å forstå det før du blir født på nytt.
Gud sa i Jes 55,7-9 Den ugudelige må forlate sin vei, og den urettferdige mann sine
tanker. La ham vende om til Herren, og Han skal forbarme Seg over ham, og til vår
Gud, for Han tilgir rikelig.
8 For Mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke Mine veier, sier
Herren.
9 For som himmelen er høyere enn jorden, slik er Mine veier høyere enn deres veier,
og Mine tanker høyere enn deres tanker.
Og Apostelen Paulus fortalte oss at den eneste måte du er i stand til å forstå Guds
tanker på er ved å ha Guds Ånd boende i deg. Og det er den nye fødsel.
1 Kor 2,9-16 Men, som det er skrevet: Det øyet ikke har sett, og det øret ikke har
hørt, det som heller ikke kom opp i menneskets hjerte, det som Gud har forberedt for
dem som elsker Ham.
10 Men Gud har åpenbart det for oss ved Sin Ånd. (Om dere ikke har Hans Ånd i
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dere, hvordan kan dere da få åpenbart det?) For Ånden (Ikke en ånd, men Ånden,
Guds Ånd.) ransaker alle ting, ja, også Guds dybder.
11 For hvem blant menneskene kjenner de ting som hører mennesket til, uten
menneskets ånd som er i ham? Slik er det heller ingen som kjenner de ting som
hører Gud til, uten Guds Ånd.
12 Men vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, (Om den er av
Gud, da har Den sin utspring i Gud, og da er det en del av Guds Egen Ånd eller Liv
som Han taler om, og vi har det;) for at vi skal kjenne de ting som av nåde er blitt
gitt oss av Gud.
13 Disse ting taler vi også om, ikke med ord som menneskelig visdom lærer, men
med ord som Den Hellige Ånd lærer, idet vi tolker åndelige ting med åndelige ord.
14 Men et sjelelig menneske tar ikke imot de ting som hører Guds Ånd til, for de er
som dårskap for ham. Han kan heller ikke kjenne dem, for de bedømmes åndelig.
(Med andre Ord; du trenger Den Hellige Ånd i deg for å skjelne dem.)
15 Men den som er åndelig, bedømmer alle ting, men selv blir han ikke bedømt av
noen.
16 For hvem har kjent Herrens sinn, så han kunne lære Ham? Men vi har Kristi
sinn.
Og den samme apostel sa: ”La det samme sinn som var i Kristus være i dere.” Det
er da umulig å ha Guds Sinn uten å ha Hans Ånd eller Liv inn i dere. Og Jesus sa at
Denne Ånd er Guds Ord. Han sa: Disse Ord som jeg taler til dere, er ånd og liv.”
La oss se på nytt på denne tanken om den nye fødsel som gir liv til Guds Ord og
som frigjør selve Guds Natur ved Hans Ånd inn i deres dødelige legemer.
Paulus sa i: Ef 2,1 Også dere gjorde Han levende, dere som var døde i deres
overtredelser og synder,
Her forteller Paulus oss at vi var åndelig døde og måtte bli levende gjort. Og vi ser i
1 Pet 3,18 For også Kristus led én gang for synder, den rettferdige for de
urettferdige, for at Han skulle føre oss fram til Gud, Han som led døden i kjødet,
men ble gjort levende i Ånden.
Dette betyr at denne levendegjørende Ånd er Guds Ånd, og faktisk måtte Gud vekke
opp Hans Egen Sønn fra døden til livet. Fordi Kristus også måtte lide engang for
synden, den rettferdige for den urettferdige, slik at Han kunne føre oss til Gud, ved å
være død i kjøttet, men gjort levende ved Ånden.
Det greske ordet for å gjøre levende ble oversatt fra det greske ord ”zoopoieo" som
bokstavelig betyr å gi liv eller grunnen til å gjøre levende. Slik ser dere at det er
Guds Ånd som kommer inn i deg og som gjør oss levende til Hans Ord.
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1 Kor 15,45 Og slik er det skrevet: Det første mennesket, Adam, ble til en levende
sjel. Den siste Adam ble til en livgivende ånd.
Det er grunnen til at Guds Ånd som Han plasserte inn i Hans Sønn som ble frigjort
der tilbake til menigheten, gjorde Ham til en levendegjørende ånd, fordi Paulus sier
oss i: Rom 8,11 Men hvis Hans Ånd (Vi må vite hvem denne ham er, og vi vet at
det finnes 18 Skriftsteder som forteller oss at Gud vekket opp Jesus fra de døde, slik
som Paulus sier oss,) men hvis Hans Ånd (Det er Gud Faderens Ånd,) som oppreiste
Kristus fra de døde, bor i dere, da skal Han som oppreiste Kristus fra de døde (det
er igjen Gud Faderen,), også levendegjøre de dødelige legemene deres ved Sin Ånd
som bor i dere.
Den nye fødsel gjør deg rede til legemets forvandling. Legg merke til at Paulus sier
oss her at det er Guds Ånd som skal levendegjøre deres dødelige kropper. Og vi vet
at Gud gjør det ved å fornye vårt sinn. Om dette er timen for at våre dødelige
legemer blir forvandlet til udødelighet, da må Gud Faderen være her for å forvandle
legemet, ikke sant? Og vi vet at vi først må få vårt sinns fornyelse før dette kan skje,
ikke sant? Hvor finner vi Skriftstedet for det? Kan noen her forteller meg hvor det
står at Faderen kommer for å fornye vårt sinn først?
Ef 1,13-14 I Ham ble også dere, etter at dere fikk høre sannhetens ord, det som er
evangeliet om deres frelse - i Ham ble også dere, da dere kom til tro, beseglet med
Den Hellige Ånd, løftets Ånd, (Her har vi dåpen i den Hellige Ånd, stemmer det?)
14 som er pantet på vår arv (Dette har således å gjøre med vår arv, og dersom det
har å gjøre med vår arv, da må vi vite hvordan det har å gjøre med vår arv, og Paulus
forteller oss det i noen få vers.) inntil forløsningen av den kjøpte eiendommen, til
pris for Hans herlighet. (Denne herlighetens pris er Hans ”doxa” som betyr; mening,
vurdering, og dom. Paulus snakker derfor om selveste Guds Sinn som det er Åndens
Dåp og Den fører dere dit, og dette er en pant eller en nedbetaling for dette.
La oss fortsette med Ef 1,15 Derfor, etter at jeg fikk høre om deres tro på Herren
Jesus (Husk at tro er en åpenbaring, noe som er åpenbart for deg. Det er dette som
bror Branham lærte oss. Paulus sier således at disse menneskene måtte komme til tro
som er en åpenbaring, og føyer til;) og om deres kjærlighet til alle de hellige, (Vi vet
at kjærlighet er et ytre uttrykk for din åpenbaring. Den samme Apostel forteller oss i
Korinterne: ”Så blir de da stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men den største
av dem er kjærligheten.” Hvorfor dette, fordi alt dette begynte med tro. Tro er en
åpenbaring, og dersom det er i sannhet åpenbart til deg, da forventer dere noe fra
dette som er åpenbart. Og håp er en innstendig forventning
Det er tro som startet prosessen, og det bygger seg opp et trykk inn i deg som
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beveger seg inn i forventning, som deretter begynner å manifestere seg i en ytre
tilkjennegivelse om denne åpenbaring som er kjærlighet. Dette er grunnen til at
Kjærlighet er større enn tro, fordi det er en uttrykt tro. Som jeg ofte har sagt, når en
ung mann får en åpenbaring at denne jenta er den han skal gifte seg med, da bygger
det seg noe opp i ham som er en innstendig forventning. Han forventer inderlig at
hun vil gifte seg med ham, og ved å forvente det, begynner han å gjøre ting for
henne som om hun allerede er hans kone. Han spanderer hans hardt tjente penger på
ting han vet behager henne, og han overgår seg selv for å være spesielt hyggelig
med henne, dere kjenner til denne prosessen. Tro uttrykt i Kjærlighet, fordi
kjærlighet alltid er uttrykt i å gi. For Gud så elsket verden at Han gav, ser dere?
La oss fortsette med Efeserne 1,16-17 slutter jeg ikke med å takke for dere, idet jeg
utfører en påminnelse angående dere basert på mine bønner,
Legg merke til her at Paulus ikke opphørte med å takke for disse mennesker, fordi
han visste at de var født på nytt, de hadde tro og det ble uttrykt i kjærlighet mot
hverandre, og det er grunnen til at han visste at det var bare en ting igjen for dem og
dette ser vi i neste vers
17 forat vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, kan levere til dere en ånd av
visdom og av avdekking i Hans nøyaktige kunnskap,
Vi ser da at Jesus hadde en Gud, som er herlighetens Far, og Paulus ba at denne
Gud, som er herlighetens Far; kan levere til dere en ånd av visdom og av avdekking i
Hans nøyaktige kunnskap,
Vi må huske at det greske ord for herligheten er ”doxa” som betyr: mening,
vurdering, og Guds dom, med andre ord selveste Hans Sinn, og Paulus ber her at
Faderen av denne ”Doxa” må levere til dere en ånd av visdom og av avdekking i
Hans nøyaktige kunnskap.
Dere ser da, om dere er født på nytt, da har dere fått et nytt hjerte som er en ny
forståelse og denne nye forståelse ga dere et nytt ønske og deretter ga Gud dere
Hans Egen Ånd eller Liv inn i dere og nå er dere i stand til å vite og forstå, og slik
har dere tro, dere har åpenbaring og denne åpenbaring former inn i dere en ytre
tilkjennegivelse og dette fører til at dere får dere selv av veien slik at Guds Egen
Ånd blir holdepunktet i din sjel.
Se nå her, bare de som var i Ham fra begynnelsen av, får en mulighet til å tenke de
rette tanker.
Ordsp 14,12 Det kan være en vei som synes rett for mannen, men enden på den er
dødens vei.
Om ikke Gud åpenbarer dette for dere ved Hans Ånd som bor i dere, har dere ingen
sjanse.
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Joh 1,12-13 Men så mange som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn,
dem som tror på Hans navn, 13 de er født, ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje,
heller ikke av manns vilje, men av Gud.
Baptistene vil fortelle dere at dette betyr at du var en gris og Gud ga deg kraft til å
bli en Guds sønn, du ble forandret fra en sort til et annen sort. Men dette står ikke
der. Og det er i motsetning til loven om reproduksjon som sier, all sæd etter sitt eget
slag. Det som står her er: ”Men de som ble født med en natur som kunne ta imot
ham, er de som Gud har gitt en evne til å ta den rette avgjørelse, og å akseptere den
funksjon som Gud har gitt dem som sønn.”
Den samme Apostel som skrev dette Evangeliet sa også i 1 Joh 3,2 Dere elskede, nå
er vi Guds barn, og det ble ennå ikke synliggjort hva vi kommer til å være; men når
han synliggjøres og manifesterer seg selv i hans sanne karakter, kommer vi til å
være lik med ham, fordi vi kommer til å se ham slik som han virkelig er, og ved å se
Ham som Han virkelig er kommer vi til å se hvem vi er i virkeligheten og deretter
kommer vi til å tilpasse oss selv med hvem vi i virkeligheten er.
Paulus la oss vite i Efeserne at selve Guds Sinn, Visdommens Ånd og åpenbaringens
Ånd om Kunnskapen om Gud, Faderen, måtte komme inn i menigheten og i 2 Tess
1,10 når han kommer for å bli forherliget i den dagen i sine hellige og for å bli
beundret blant alle dem som tror, fordi vårt vitnesbyrd til dere ble trodd
Dette betyr at i den tid når dette sinn som i virkeligheten var i Kristus kommer i
menigheten, da kommer Guds mening, vurdering, og dom til å være inne i
menneskene. De har Guds Sinn og de vil vite hva de skal gjøre med Hans Ord.
Legg merke til neste vers i Ef 1,18 idet øynene av deres forstand har blitt opplyste,
til den hensikt at dere skal ha forstått hva håpet (inderlig forventning) er av Hans
kall, (Det er alt det dreier seg om, med andre ord da kommer du til å forstå, til hva
og hvorfor Gud har kalt deg, og dette er:) og hva rikdommen er av herligheten av
Hans arv i de hellige,
Dere ser, Visdommens og Åpenbaringens Ånd i Faderens Kunnskap er Adopsjonens
Ånd. Den er der for å gjøre deg rede til Adopsjon. Bror Branham lærte oss at barnet,
skjønt han var en sønn ble plassert under en huslærer og leder, inntil timen for
adopsjon var kommet, og dersom han hadde Farens Sinn, da var han verdig til å bli
adoptert. Og da ble alt som tilhørte faderen delt likt med sønnen. Jeg håper at dere
får tak i hva jeg forteller dere. Gud er kommet i denne timen med visdommens og
åpenbaringens Ånd i kunnskapen om Seg Selv for å gi oss en annen sinn og for å få
oss rede til forvandlingen av vårt legeme som blir kalt adopsjon av Paulus, for å
gjøre legemet rede til forvandling.
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Rom 8,23 Ikke bare det, men også vi som har Åndens førstegrøde, også vi stønner
med oss selv og venter med iver på barnekåret, vårt legemes forløsning.
Og legg merke til hva Paulus sa, at vi har Åndens første frukter, og det er dette som
starter vår prosess mot adopsjon som er legemets forløsning. Og det er faktisk det
samme som han sa i: Rom 8,15 For dere fikk ikke trelldommens ånd, så dere igjen
skulle bli ført inn i frykt, men dere fikk barnekårets Ånd, og i Ånden roper vi: "Abba,
Far!"
Og vi vet at adopsjonens Ånd er Guds Egen Ånd i oss som fører oss fra død til
udødelighet. Og derfor taler Efeserne 1:19 om adopsjonens ånd og arv og sier
deretter: og forstå hvor overveldende stor Hans kraft er for oss som tror, etter
virkningen av Hans mektige kraft. 20 Det var den Han lot virke i Kristus da Han
reiste Ham opp fra de døde og satte Ham ved Sin høyre hånd i den himmelske
verden,
Vi kan således se av Efeserne 1 at Paulus så etter Adopsjonens Ånd som skulle
komme inn i menigheten for å gjøre menigheten kjent med Guds mangfoldige
visdom, da skulle selveste Guds Sinn inn i menigheten gjøre seg rede til legemets
forvandling, som er legemets forløsning som er adopsjonen. Og legg merke til at alt
begynte da du var i Gud som en egenskap før verdens grunnvoll ble lagt.
Ef 1,3-5 Lovet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far! Han har velsignet oss med
all åndelig velsignelse i den himmelske verden i Kristus,
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.
5 Ved Jesus Kristus har Han forutbestemt oss til barnekår hos Seg, etter Sin viljes
gode velbehag,
Dette fører oss det tilbake ditt hvor jeg ønsket å ta oss i dag og det er til
begynnelsen, der hvor vi var i begynnelsen inn i Guds Sinn som en Guds egenskap
Fra budskapet: POSISJONEN I KRISTUS. 22-05-60. P 83.
83. Fordi dere ikke igjen har fått en trelldoms ånd slik at dere frykter; men dere har
fått adopsjonens ånd. Etter at dere er adoptert, blir dere plassert; da forstår dere,
etter at seremonien er over, og er plassert korrekt inn i Legemet. Du er en sønn, så
sant, så sant, en datter; når du er blitt født på nytt … dette er din fødsel. Men nå blir
dere plassert inn i deres posisjon. Vi har ikke mottatt fryktens ånd; men vi har
mottatt adopsjonens ånd og roper: ”Abba, Far.” Som betyr: ”Min Gud.” Ånden
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selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn: Hvordan gjør Han det? Du sier: ”Lovet
være Gud. Halleluja. Jeg bryr meg ikke om det, jeg er et Guds barn.” Og da går
bort og gjør disse ting? Guds Ånd gjør Guds gjerninger. Jesus sa: ”Han som tror
Meg, skal også gjøre de gjerninger som jeg gjør.” Skjønner?
La oss lese, deretter skal vi avslutte, fordi tiden renner ut. Det niende vers:
Ef 1,9 da Han gjorde kjent for oss hemmeligheten av Sin vilje,(å adoptere oss.) i
overensstemmelse med Sitt velbehag, hvilken hemmelighet Han satte frem offentlig i
ham.
Han planla det ved Seg Selv, før verdens grunnvoll ble lagt. Hvor mange forstår
det? Skjønner? At i tidens fylde ... (Åh, du og du, her har vi det igjen, skjønner? La
oss slå det over.) At i tidens fylde …
89. Tror dere i tidsaldere? Bibelen taler om det, ”I tidens fylde … Hva betyr det,
tidens fylde.” Hva er det egentlig? Det fantes en tidsalder for Moses´ lover. Det
fantes en tidsalder for Døperen Johannes. Det fantes en tidsalder for Kristus. Det
fantes en tidsalder for kikesamfunnene. Det finnes en tidsalder for utgytelse av Den
Hellige Ånd. Men nå har vi tidsalderen for adopsjon, verden venter og stønner. Og
når tidens fylde kommer, … Hva er tidens fylde? Når de døde oppstår, når
sykdommer opphører, når hele verden slutter å sukke. ”Tidens fylde …” Hør god
etter; Ef 1,10 til en husforvaltning av tidsperiodenes oppfyllelse; å gjenforene de
alle under ett hode i Kristus, både de i himlene og de på jorden;
Er dere ikke glad? Hvordan gjør Han det? Å gjenforene de alle under ett hode i
hva? I Kristus! Hvordan kommer du i Kristus? Ved En Ånd er vi døpt i Ett Legeme.
Og Hvem tilhører Legemet? Kristus! Han er allerede dømt. Han tok vår dom på seg.
Hva er vi da? ”Når Jeg ser Blodet, da passerer Jeg dere. Hver gang Han ser på
legemet som sitter der, blodig. Jeg er der inne nå. Hvordan? Den Hellige Ånd. Han
passerer. Å, du og du. Og når tidsalderens fylde kommer slik at Han kan samle alle
ting i Kristus, både de som er i himmelen …
Bror Branham sa i: DET FRAMTIDIGE HJEM 02-08-64.
49-1 Ditt legeme er en del av jorden. Din sjel er en egenskap av Gud, og blir avspilt
her på jorden i et legeme. Legemet må bli forløst. Sjelen er forløst, fordi det var i
synd. Gud måtte komme ned i en prosess av rettferdiggjørelse, helliggjørelse, og
dåpen i Den Hellige Ånd og forløste din sjel. Og ved at du er en del av jorden, blir
den forløst ved det. Du er i en prosess nå, det vokser videre.
Og fordi om du er en del av Gud da er du i stand til å få Selveste Guds Sinn.
Joh 1,12 Men så mange som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn,
dem som tror på Hans navn,
Joh. 1:12 Men så mange som tok imot Ham (Det greske ord for tok imot her er
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”lambano” og det betyr; har erfart, eller tatt til seg selv. Og han sier om disse som
sannelig har erfart Ham;) dem gav Han rett til å bli Guds barn, dem som tror på
Hans navn,
Disse er da troende, forut bestemte fra begynnelsen for å tro og motta Ham. Og Han
er Ordet. De tror Hans Ord, og de tror på Hans Navn. Og til dem gir Han kraft til å
bli sønner. Ordet kraft som er brukt her, er ikke det greske ord ”dunamis,” som taler
om stor mirakuløs kraft, men heller om det greske ord ”exousia,” som betyr kraft til
å velge, eller den evne å ta den rette beslutning.
Og ordet ”å bli,” ble oversatt fra det greske ord ”ginomai,” og dette betyr å skape,
fremkalle eller å komme fram i en manifestasjon. Det er grunnen til at de som har
erfart Ham og har åpenlyst mottatt Ham, til disse er det gitt en evne til å ta den rette
beslutning og til å bli det de var ment til å være fra begynnelsen av. Paulus sier i;
Gal 4,6 Men fordi dere er sønner, utsendte Gud Sin Sønns Ånd inn i deres hjerter,
Den Ånd som holder på med å rope: Abba! Far!
Om derfor et menneske er overlatt til sitt eget valg, da går han dødens vei. Men Gud
har gitt ham, eller garantert ham evnen til å vite og å forstå. Og denne evne til å ta en
rett avgjørelse med hensyn til Kristi Lære er derfor ikke for alle. Fordi Jesus fortalte
Nikodemus, det er disse … Joh 1,13 de er født, ikke av blod, heller ikke av kjøds
vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Han snakker her om den nye fødsel og
viktigheten om denne nye fødsel er at Gud gir ham en evne til å vite og å forstå
Guds Kongerike og alt hva det dreier seg om.
HVORFOR JEG ER IMOT ORGANISERT RELIGION. 11-11-62.
P:63. Men dersom han er født på samme vis som jeg er født, da vet han de ting som
jeg vet. Amen. Å, du og du. Ja min herre. Du kan ikke fortelle en kvist på et tre om
hvordan vi forflytter oss og hvordan det er å være aktiv, det har ikke fått vårt liv slik
at de kan forstå det. Det samme er det med Ånden, ellers kan du ikke forstå Det.
Det er unødvendig å forsøke å forstå Det, bare kom til Ham først. Fordi, ”Om ikke
et menneske blir født på nytt, kan han ikke engang se Guds Rike.” Han sa: ”Det
betyr å forstå Det.” Du er absolutt nødt til å bli født på nytt om du skal forstå Det.
Å STRIDE FOR TROEN. 20-02-55.
P:66. Jesus sa: ”Om ikke et menneske blir født på nytt, kan han ikke se Kongeriket.”
Du kan ikke forstå det. Det er mystisk, helt til du blir født på nytt. Her kommer
selve Guds Liv inn i deg. Evigvarende Liv, Zoe, Guds Eget Liv kommer inn i deg, og
du er en del av Gud. Du er en Guds sønn, eller datter. Og da ser du slik som Gud
ser. Du tror slik som Gud tror. Da er du blitt en ny skapning i Kristus Jesus. Gud
velsigne dere nå. Jeg tror at vi ber for de syke nå
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Legg nå merke til at det er Selveste Guds Liv som kommer inn i deg, og dette gjør
det mulig for deg å se det Han ser, og å tro det Han tror.
KRISTUS ER MISTERIET. 28-07-63
37-4. Den nye fødsel er Kristus, (det) er en åpenbaring. Gud har åpenbart det til
deg, denne store mysterium, og dette er den nye fødsel. Hva kommer du til å gjøre,
når du får hele denne gruppe sammen, der hvor åpenbaringen er i perfekt harmoni,
og Gud uttrykker det gjennom Hans Ord ved de samme handlinger, de samme
tingene som Han gjorde, å manifestere Ordet? Å du og du om Menigheten bare
kjente til hans posisjon. Det skal det en dag. Da kommer bortrykkelsen, når hun
kjenner til hva det er.
La oss bøye våre hoder og våre hjerter i bønn.
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Det talte Ord #55.
Sønners adopsjon: Jesu Kristi Holdning.
Datum ukjent.
Brian Kocourek.
Jeg ønsker å se på adopsjonen denne formiddag, og arven til de Hellige. La oss slå
opp Bibelen i Galaterne til å begynne med og lese da om det som Paulus forteller
oss om Adopsjonen av Sønner.
Gal 4,1-7 MEN jeg sier: Så lenge arvingen er et barn, er det ingen forskjell mellom
ham og en tjener, selv om han er herre over alt sammen,
2 men han er under formyndere og guvernører helt til det tidspunktet som er
fastsatt av faren.
3 Slik var det også med oss, da vi var barn, var vi i trelldom under verdens
elementer.
4 Men da tidens fylde var kommet, sendte Gud Sin Sønn, født av en kvinne, født
under loven,
5 for å forløse dem som var under loven, så vi kunne bli adoptert som sønner.
6 Og fordi dere er sønner, har Gud sendt Sin Sønns Ånd inn i deres hjerter, som
roper: «Abba, Far!»
7 Derfor er du ikke lenger tjener, men sønn. Og hvis du er sønn, da er du Guds
arving ved Kristus.
La oss be. Kjære Himmelske Far, vi kommer til deg i den mest elskede navn som vi
kjenner til, dette Navnet som Du gav til Din Sønn Jesus ved arv, og ved dette
Navnet er hele den himmelske familie oppkalt. Fordi det er fra dette navnet, vår arv
kommer fra, og forsikrer oss løfte som ble gitt til Abraham, at vår arv ikke kommer
ved loven men gjennom løfte som Du gav oss gjennom Din Sønn, Jesus Kristus.
Hjelp oss da i vår time når verden faller fra hverandre, slik at vi kan fokusere vår
oppmerksomhet til å oppnå arven, den som Du har allerede har forordnet oss fra for
verdens grunnvoll ble lagt. Hjelp oss å fokusere på Den Guddommelige Løfte og
ikke på denne verden og på verdens ting, idet hele skapningen nå stønner under men
venter på adopsjonen av sønner. Fordi vi ber om det i Jesu Navn, din elskede først
fødte Sønn. Amen.
Denne formiddag ønsker jeg at vi får våre tanker bort fra hva som kommer til å skje
i denne verden. Jeg er akkurat kommet tilbake fra en internasjonal predikant møte
som ble hold i Panama City, og det så ut for meg som om Bruden er blitt opptatt
med å se på hva resten av verden er fokusert på akkurat nå, mens de ikke realiserer
seg at det som foregår nå, ikke angår de utvalgte.
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Mens plagene slo ned over alle Egyptere; og vi vet at bror Branham sa at Egypt var
et bilde av verden; hadde disse plager ingen innvirkning på Israels Barn som var
blitt varslet at de skulle komme, og de forberedte seg selv, og disse plager fikk ikke
lov til å komme over Israels Barn som opphold seg i Gosen, og de hadde anvend
Tegnet på sine hjem.
Brødrene som kom til disse møtene, kom fra så langt som Singapore, og fra Nord,
sentral og Sør Amerika, og fra de karribiske øyene.
Det så ut for meg som om mange av de som deltok på disse møter, de troende fra
hele verden, var veldig opptatt med verdens økonomiens sammenbrudd. De ønsket å
bruke disse møter til å få noen opplysninger når det gjelder hva pastorene skulle
fokusere vår oppmerksomhet på og oppmerksomheten av tilhørere. Problemet er, at
skjønt de ønsket å vite hva de utvalgte skulle fokusere på, fikk de egentlig ikke tak i
det virkelige problem.
Jeg bryr meg egentlig ikke om verdens økonomi er bra eller om det bryter sammen,
vår fokus er ikke rettet mot denne verden, og de utvalgte fra hver tidsalder var ikke
fokusert på verden eller livets bekymringer. Vår fokus må være rettet mot neste fase
av bortrykkelsen som er Røsten til oppstandelsen.
Når da en man talte, ønsket de andre å diskutere det med ham, og disse to dager av
hver tolv timer ble derfor stort sett bortkastet tid. Jeg skulle tale på fredag
ettermiddag, derfor spurte jeg Min Far om Han ville ta seg av møtene, slik at jeg
kunne vise mine brødre veien ut. Da jeg talte var brødrene fullstendig lydløse, siden
de hørte oppmerksom på hva jeg hadde å si med hensyn til Adopsjonens Ånd, og jeg
pekte på det som Apostel Paulus og William Branham hadde å si om det. En av
brødrene snakket med meg etter jeg var ferdig, og sa at det var en storslagen strategi
å la meg tale før min tur, fordi dette førte til at fokus på møtene ble rettet opp igjen.
Andre satte stort pris på det, men jeg kan simpelthen ikke bli hedret for det, fordi
dette er hva jeg tror, og det er, at vi skulle sette i sentrum det som William Branham
lærte oss. Å få oss selv ut av veien og la Gud overta.
Jeg ønsker derfor denne formiddag å tale litt mer over dette emne som brenner så
meget, dypt i min sjel, fordi hele vår jordiske eksistens dreier seg om akkurat dette,
å gjøre oss rede til vår eksodus, og å ta imot vår arvelodd som vår Far, Gud Selv, har
lagt ferdig for oss siden verdens grunnvoll ble lagt. Hva i all verden bryr jeg meg
om, om banken går konkurs, eller om nasjonen faller sammen. Ingen av disse ting
har noe å gjøre med min evige arv som jeg har i Kristus Jesus, min Herre.
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Vi leste denne formiddag fra Apostel Paulus angående sønner og sønners arvelodd,
som blir kalt adopsjon.
Og han forteller oss at skjønt vi er sønner, blir vi for en tidsperiode ikke behandlet
noe annerledes enn de andre, men vi blir som sønner lært opp og trent for å lære vår
stilling i Familien og våre posisjoner som sønner. Og da, når den rette tid
kommer, mottar vi vår adopsjon som sønner. Vel, verden har ikke denne løfte, men
vi har det. Verden er bekymret over sin jordiske eiendommer, men de realiserte seg
ikke at det er de saktmodige som skal arve verden. I Det gamle Testament var det
slik; om en slave ble gitt en arvelodd av en sønn, da kan han glede seg over det i 50
år, men når jubelåret lyder da blir det ført tilbake igjen til sønnene. Hvem bryr seg
om hvem som eier verdens rikdom akkurat nå. Jeg vet at, når jubileums basunen
lyder, da skal vi arve jorden. La oss derfor fokusere på det som er nødvendig for å
bli adoptert som sønn, fordi dette er alt vi skulle engste oss over i denne time av
kaos mens verden ramler sammen.
Det finnes 260 steder i Skriften som omtaler arven. Ikke bare i Det Gamle
Testament men også i Det Nye Testament. Vi leste allerede fra Galaterne 4 og vi ser
mer i Galaterne 3. kapittel, men la oss nå gå til Romerne 8 for å se hva mer Apostel
Paulus har å si når det gjelder dette emne.
Rom 8,1-9 DERFOR er det nå ingen fordommelse for dem som er i Kristus Jesus,
de som ikke vandrer etter kjødet, men etter Anden. 2 For loven til livets And i
Kristus Jesus har gjort meg fri fra syndens og dødens lov. 3 For det som loven ikke
kunne gjøre fordi den var svak på grunn av kjødet, det gjorde Gud ved å sende Sin
egen Sønn i syndig kjøds likhet, og for syndens skyld fordømte Han synden i kjødet,
4 for at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, som ikke vandrer etter kjødet,
men etter Anden. 5 For de som er etter kjødet, er opptatt av det som hører kjødet
til, men de som er etter Anden, er opptatt av det som hører Anden til. 6 For å være
kjødelig sinnet er død, men å være åndelig sinnet er liv og fred. 7 Fordi det
kjødelige sinnet er i fiendskap mot Gud; for det underordner seg ikke Guds lov, og
det er heller ikke i stand til det. 8 Så de som er i kjødet, kan ikke være til behag for
Gud. 9 Men dere er ikke i kjødet, men i Ånden, så sant Guds And bor i dere. Men
hvis noen ikke har Kristi And, hører han ikke Ham til.
Med andre ord; om du ikke har Faderens Liv, da er du ikke en sønn.
Rom 8,10-13 Men hvis Kristus er i dere, er kroppen sant nok død på grunn av synd,
men ånden er liv på grunn av rettferdighet. 11 Men hvis Ånden av Ham som har
oppvekket Jesus ut fra de døde, bor i dere, skal også Han som har oppvekket
Kristus ut fra de døde, levendegjøre deres dødelige kropper gjennom Hans Ånd
som permanent bor i dere. 12 Derfor brødre, er vi altså ikke skyldnere til kjøttet, av
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den hensikt at vi skulle leve ifølge kjøtt; 13 for hvis dere lever ifølge kjøtt, er dere i
ferd med å dø bort, men hvis dere ved ånd dreper kroppens handlemåter, kommer
dere til å leve.
Her ligger nøkkelen. Om vi er sønner av Gud, da ønsker Gud å se i oss det som
behager Ham, med andre ord å oppføre oss som sønner. Således ser dere at vår
karakter er meget viktig med hensyn til timen for adopsjon. Når de utvalgte skjønner
hvem hun virkelig er, og er rede til å bli plassert som sønner, da går vi til vår
evigvarende arvelodd, og ikke før.
Rom 8,14-16 For så mange som ledes av Guds Ånd, de er Guds sønner. 15For
dere har ikke mottatt trelldommens ånd igjen til frykt, men dere har mottatt
adopsjonens And, ved hvilken vi roper: «Abba, Far.» 16 Anden selv vitner med vår
ånd at vi er Guds barn,
Legg nå merke til at det ikke er vår ånd som vitner sammen med Guds Ånd, men
Hans Ånd vitner at vi sannelig er Hans Sønn eller datter. Det er hva Han ser i deg og
ikke hva vi ser i Ham.
Rom 8:17 og hvis vi er barn, da er vi også arvinger - Guds arvinger og Kristi
medarvinger, så sant vi lider med Ham, for at vi også kan bli herliggjort med Ham.
Dette ord herliggjort er oversatt fra det greske ord ”sundoxa som betyr ”forent i den
samme Doxa, som igjen betyr samme mening, vurdering og dom.)
Rom 8,18-19 For jeg regner ikke lidelsene i den nåværende tiden verdig til å bli
sammenlignet med den herligheten som skal bli åpenbart i oss. 19 For skapningens
inderlige lengsel venter på åpenbaringen av Guds sønner.
Med andre ord; hele skapningen venter på dere for å bli manifestert til det hva dere
er bestemt til å bli fra før verdens grunnvoll ble lagt. Om dere er sønner da oppfør
dere som sønner, vær en sønn, innta din posisjon i legemet.
Rom 8:20-29 20 For skapningen ble lagt under tomhet, ikke frivillig, men på grunn
av Ham som har lagt den under i håp; 21 fordi skapningen selv også skal bli
utfridd fra fordervelsens trelldom, til Guds barns herlige frihet. 22 For vi vet at
hele skapelsen stønner som i fødselsveer inntil nå. 23 Og ikke bare de, men også vi
som har Åndens førstegrøde, ja også vi stønner inni oss selv, idet vi venter på
adopsjonen, det vil si, vår kropps forløsning. 24 For vi er frelst ved håp, men et
håp som en kan se, er ikke noe håp; for hvorfor skulle noen håpe på det han ser?
25 Men hvis vi håper på det vi ikke ser, da venter vi på det med tålmodighet. 26 På
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samme måte kommer også Ånden vår skrøpelighet til hjelp. For vi vet ikke hva vi
skulle be om slik vi burde, men Ånden selv går i forbønn for oss med stønn som ikke
kan uttrykkes. 27 Men Han som gransker hjertene, vet hva Åndens tanker er,
fordi Han går i forbønn for de hellige i samsvar med Guds vilje. 28 Og vi vet at
alle ting virker sammen til det gode for dem som elsker Gud, for dem som er kalt
etter Hans beslutning.
29 For dem som Han kjente på forhånd, dem forutbestemte Han også til å bli
likedannet med Sin Sønns bilde, for at Han skulle være den førstefødte blant
mange brødre.
Her er det, alt dette dreier seg om er vår adopsjon, men vi kan ikke bli adoptert før
enn vi er likt den først fødte sønn, som også ble tatt opp og adoptert. Men vi er
forutbestemt for dette, altså; la oss fare og la Gud overta. Gud har en plan, så la oss
gå etter Hans plan og la vårt eget plan fare. Bror Branham sa: ”Jesus største seier var
i Getsemane, ikke Golgata. I Getsemane ventet Gud på at Hans Sønn skulle
bestemme seg, og da han gjorde det, sa han: ”Ikke min vilje, men Din vilje skjer,” og
da var det over. Forløsningens plan kunne ikke bli fullbyrdet før enn lammet gikk
bort fra sin egen vilje og mottok Hans Fars Vilje.
Rom 8: 30. Dessuten, dem som Han forutbestemte, dem kalte Han også; og dem
som Han kalte, dem rettferdiggjorde Han også; og dem som Han rettferdiggjorte,
dem herliggjorde Han også.
Om vi var i Faderens Sinn, før verdens grunnvoll ble lagt, da er vi allerede ordinert
for å motta Kristi Sinn.
Rom 8:30-39 30 Dessuten, dem som Han forutbestemte, dem kalte Han også; og
dem som Han kalte, dem rettferdiggjorde Han også; og dem som Han rettferdiggjorde, dem herliggjorde Han også.
31 Hva skal vi da si til dette? Hvis Gud er for oss, hvem kan da være imot oss?
32 Han som ikke sparte Sin egen Sønn, men overgav Ham for oss alle, hvorfor skal
Han ikke også fritt gi oss alle ting med Ham?
33 Hvem skal komme med noen anklage mot Guds utvalgte? Det er Gud som
rettferdiggjør.
34 Hvem er den som fordømmer? Det er Kristus som døde, ja, mer enn det, som
også er stått opp, som også er ved Guds høyre hånd, og som også går i forbønn for
oss.
35 Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Kan trengsel, eller nød, eller
forfølgelse, eller hungersnød, eller nakenhet, eller fare, eller sverd?
36 Som det står skrevet: «For Din skyld blir vi drept hele dagen lang; vi blir regnet
som slaktesauer.»
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37 Nei, i alt dette er vi mer enn seierherrer ved Ham som elsket oss.
38 For jeg er overbevist om at verken død eller liv, eller engler eller fyrstedømmer
eller makter, eller det som nå er eller det som skal komme,
39 eller høyde eller dybde, eller noen annen skapning, skal være i stand til å skille
oss fra Guds kjærlighet, som er i Kristus Jesus, vår
BARNEKÅR. 22-05-60
For dere har ikke fått trelldommens ånd igjen slik at dere skal frykte; men dere har
fått adopsjonens ånd. Etter at dere er adoptert, da er dere satt der du skal være, og
då kan du forstå - etter at seremonien har funnet sted og du er blitt satt i Legemet
på den riktige måten. Da er du en sønn, en datter; når du er født på ny, da er det
din fødsel, og nå er du plassert der du skal være. Vi fikk jo ikke trældommens ånd,
sa vi atter skulle frykte, men vi fikk barnekårets Ånd, ved hvilken vi roper: "Abba,
Fader!" - Som betyr: ”Min Gud." Anden selv vitner med vår ånd at vi er Guds
barn." Hvordan? Du kan si: "Pris skje Gud, Halleluja! Jeg bryr meg ikke om det,
fordi jeg er et Guds barn, og jeg kan gjøre det som passer meg." Guds And gjør
Guds gjerninger! Jesus sa: "Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerninger
som jeg gjør." Skjønner dere? La oss lese videre, og da stopper vi fordi tiden går.
OK. I det niende vers. Ef 1,9 etter at Han hadde gjort Sin viljes hemmelighet kjent
for oss, (Det er å adoptere oss) etter Sitt gode velbehag som Han hadde bestemt
hos Seg Selv, Han planlag det Selv før verdens grunnvoll ble lagt. Hvor mange
forstår det?
Ef 1,10 om en husholdning som hører tidenes fylde til; å sammenfatte alt til ett i
Kristus, både det som er i himlene, og det som er på jorden – i Ham.
Husholdning som hører tidenes fylde til. Tror dere på en husholdning i tidens
fylde? Bibelen taler om det: ”husholdning som hører tidenes fylde til.” Hva er
tidens fylde? Det fantes en husholdning for de Mosaiske lover. Det fantes en
husholdning for Døperen Johannes. Det fantes en husholdning for Kristus. Det
fantes en husholdning for menighetstiden. Det fantes husholdning for utgytelse av
Den Hellige Ånd. Nå er adopsjonens husholding her. Verden venter og stønner.
Og når husholdningen som hører tidenes fylde til … Hva er tidens fylde? Når de
døde står opp, når sykdommer opphører, når hele verden slutter å stønne. Om en
husholdning som hører tidenes fylde til … Se på dette. ”Om en husholdning som
hører tidenes fylde til; å sammenfatte alt til ett i Kristus, både det som er i himlene,
og det som er på jorden – i Ham.” Er dere ikke glade? Hvordan gjør Han det?
Sammenfatte alt til hvem? Kristus. Hvordan kommer du deg i Kristus? Ved en Ånd
er vi alle døpt i ett Legeme. Og dette Legeme er Kristus. Han er allerede dømt, Han
tok vår dom. Hva er vi da? ”Når jeg ser Blodet, da passerer Jeg dere.” Hver gang
Han ser på Legemet, da sitter Det der, blodig. Hvordan kom jeg i ditt? Ved Den
hellige Ånd. Han plasserer, å, du og du. ”Om en husholdning som hører tidenes
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fylde til; å sammenfatte alt i ett i Kristus, både det som er i himlene, og det som er
på jorden – i Ham.”
FULLSTENDIG FORLØSNING. 12-07-59.
55. Jesus var et fullstendig menneske. Han kunne gråte som et menneske. Han
kunne spise som et menneske; han kunne bli et menneske. På det fysiske plan var
Han et fullstendig menneske. På det åndelige plan var Han komplett Gud, således
underla Han Sitt kjøtt under Ånden som bodde inn i Ham. Han ble fristet på alle
måter slik som vi, skjønner dere? Han var et menneske ikke en Engel. Han var et
menneske. Han hadde ønsker og fristelser akkurat slik som oss. Bibelen sier dette.
Han var et menneske, ikke en Engel, som står over fristelsen. Hebreerne 1 sier at
Han var … Hebr. 2,9 ”Men vi ser Jesus, Han som ble gjort lite ringere enn
englene, for at Han skulle lide døden, kronet med herlighet og ære, for at Han, ved
Guds nåde, skulle smake døden for alle.” Han var et komplett menneske, Gud tok
et absolutt fullstendig menneske for å frambringe en komplett utfrielse; og Han
fylte Ham med Sin Ånd. Han var i besittelse av Den Hellige Ånd uten mål. Han
ble fristet slik som oss. Og Han var komplett Gud. Han viste oss det da Han
oppreiste de døde, da Han stoppet naturens gang, det opprørte hav og de mektige
vinder. Da Han talte til treene, og så videre. De var Ham lydig. Han var Gud på
innsiden. Han kunne være et menneske, fordi Han var et menneske, men han
overleverte Seg Selv fullstendig som et menneske i Guds hender for å tjene Gud.
Og Han er vårt forebilde.
56. Vi er menn og kvinner, men vi er også Kristne. Om Han er vårt forebilde, så la
oss da overlevere oss selv i Den Hellige Ånds hender, slik at vi blir statsborgere i
Guds Kongerike. Han var fult og helt en man; Han vår fult ut Gud, men Han
overga Hans naturlige og Hans fysiske del, og Hans egne tanker og Hans egen
gjøremål, og Hans bekymringer og; ”Jeg gjør kun det som behager Faderen.”
Her har du det. Totalt frelst fra den menneskelig delen … Presten kom til ham, den
store karen og sa: ”Rabbi den og den,” og forsøkte å bestikke Ham inn i sine losjer
og denominasjoner, men Han var fullstendig overgitt, fordi Han stolte på Gud. Sa
ikke Salmisten: ”Du vill frelse Ham, fordi Han har trodde fult ut i Meg?” Skjønner
dere?
HØR HAM. 15-12-56.
P 39. Pass på. Når dette barn kommer i et vis alder, om det hadde vært et bra barn,
hadde vært full av iver i Faderens arbeid, og alltid hadde vært resolutt, stadig vært
opptatt med Herrens gjerninger, ikke lot seg drive med vinden og verdens
gjerninger, ikke en dag en presbyterianer og neste dag en baptist og deretter en
metodist, og så videre. Ikke la seg beinflytte av andre. Om hans sinn var bestemt,
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uansett hva, på Kristus, og Hans kjærlighet, og arbeidet med et hjerte, og fult med
brennende iver etter å frelse sjeler og ikke med de bråkede menigheter … Det kom
en dag, i det gamle Testament, da faren tok med seg sin sønn i offentligheten og
med publikum som vitne, og satte en kappe på ham mens han satt på en forhøyning
hvor alle kunne se ham. De hadde loven om adopsjon. Denne faren adopterte hans
egen sønn som var blitt født i sin egen familie og som nå var blitt myndig og var
funnet verdig til å innta hans sted, han plasserte da sin egen sønn inn i en posisjon.
Enhver Bibel leser vet om det: plassering av en sønn. Etter seremonien hadde
sønnen en rett, hans navn på sjekken var like god som farens. Her skulle
menigheten være i dag. ”De ting som jeg gjør skal dere også gjøre; mer enn dette
skal dere gjøre, fordi jeg går til Min Far.”
HØR HAM. 11-06-56.
P 27-28. Om nå dette barn vår lydig, da kommer det en viss dag når dette barn blir
voksen. Dette skulle pinsevennene forstår. Dere Presbyterianere skulle har vært
der for lenge side, også dere Baptister og Metodister, men hva er i veien? Men en
viss dag kommer faren til å kalle alle i denne regionen sammen for å møtes i byen
eller et eller annet passende sted. Og han tar sønnen og setter denne sønnen på et
høyt sted, og han får på seg en fin kappe. Og de har en seremoni, det betyr at
denne faren adopterer sønnen, som var blitt født, og adopterer ham inn i hans
familie. Med andre ord, han plasserer ham i den posisjon som han tilkommer i
familien, og da blir han en arving av alt faren har. Med andre ord, hans navn på
sjekkboken er like god som farens. Og her skulle menigheten har vært. Og jeg
sier dette til meg selv og til dere: å, så grufull det er når jeg ser all den synd når
jeg vandrer rund i gatene, og den smerte, og sykdommer til folkene og så videre. Vi
skulle ha vært i Gud i troen, så atskilt fra verden at vi ber i Hans Sønns navn, og
Han ville ha oppfylt det til oss. Det stemmer.
28. Han tok ham opp til et sted, og der adopterte han ham inn i Hans familie, idet
han setter ham tilside til et spesielt tidspunkt. Menigheten skulle være i denne
tilstand i dag. En Engel kom til deg og setter deg tilside og forteller deg din
posisjon, hvor du står hen. Ikke en gjeng med mannfolk som legger hendene på
deg, det er verdslig. Jeg mener Gud; Gud setter deg tilside på et sted hvor du
hører heime. Gud gjør det; din Lærer gjør det. Han er tilstede når det skjer. Legg
nå merke til at Gud gjør nøyaktig det samme som Han har bed menneskene til å
gjøre. Hans Sønn har vært lydig, hans sinn var hos Faderen. Han drev ikke dank
og gikk rund og sa: ”Ser dere hvem Jeg er? Min kampanje er den største som
finnes i dette landet. Ja sannelig.” Han var lydig mot faderen. Han drev ikke dank
og assosierte seg ikke med verden, han var lydig. Og Gud tok vitner fra denne
verden; Peter, Jakob og Johannes og førte Elia og Moses ned fra himmelen, og
mens de var der, adopterte Han Sin Egen Sønn. Han ble herliggjort i disse vitners
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nærvær. Og Gud kom ned og overskygget Ham. Bibelen sa: ”Hans kler skinte som
solen.” Ser dere kappen? Han ble forherliget. Han satte en kappe på Ham foran
vitners øyer. Vitner fra himmelen og vitner fra jorden.
HØR HAM. 30.01.58.
P 48. Vel, denne sønnen var hans sønn … Med andre ord, på denne måten
adopterte han ham og satte sønnen inn i en posisjon. Hvordan gjorde han det? Da
var sønnens underskrift på sjekken like bra som farens, fordi han hadde bekledd
denne posisjonen. Faren hadde stadfestet dette, han selv hadde plassert ham der.
Jeg håper at dere får tak i det. Og nå var denne sønnen arvtaker av alt det som
faren eide. Og vi er, sammen med Kristus arvtaker av det som Gud har, dersom vi
er sønner av Gud og satt in i vår posisjon i Guds Kongerike, og holder fast på vår
plass. Vel, Gud har mange plasser hvor han kan plassere deg. Noen er apostler,
noen profeter, lærere, evangelister, pastorer og så videre. Gud plassere sin sønn i
hans posisjon.
HVOR JEG TROR PINSEVENNER TOK FEIL. 11-11-55
P 56. Ja, å bli født på nytt er en vidunderlig sak, men det er ikke alt bror. Husk, det
er noe som heter: ”adopsjonen av dette barn.” Alt av det Gamle Testament må bli
utført i det Nye Testament. Vi kjenner til dens forbilder og skygger. Du kan ikke se
et menneske, en figur hvor handen henger opp på dette vis og deretter ville det ikke
komme til syne når dette negativ blir omgjort til et positiv. Alt må komme fram.
Legg nå merke til, da de gikk videre med denne sønnen … Om nå denne lærer
stadig ytret at han var en kongelig sønn … Han var oppmerksom på farens
forretningsvirksomhet. Han var galant. Han skjønte seg på farens forretning. Å, da
ville farens hjerte svulme opp, fordi han elsket ham.
57. Det ble en stor dag da han ble voksen. Han kalte in vitner, og deretter tok han
sønnen, kledde han med en fin og en spesiell kappe og viste ham offentlig. Og de
hadde en seremoni som er kalt adopsjon. Og faren til denne gutten, selveste faren
adopterte gutten inn i sin familie. Vel, dere kjenner til det ut av Skriften, selveste
plassering av sønner. Fra den dag av hadde denne gutten de samme lovfestede
rettigheter til å utstede en sjekk slik som hans far, fordi han var arvtaker til alt.
Han var blitt adoptert. Han var en likemann, hadde autoritet over alt som hans far
eide. Han var ikke lenger under opplæring, men han var blitt medeier. Og her er
menigheten kommet nå. Når du går tilbake ditt og ble født, da tror du at det er alt.
Du begynte å slappe av. Nå finner du deg selv tilbake i smerter, ikke nok manna,
frafallen, ikke går på møter til hverandre. Hva er det? Gud har observert
oppførselen til Hans menighet.
58. Gud gjorde samme tingen med Hans egen Sønn. Han tok tre men som vitner.
Bibelen sier: ”Tre er et vitne.” Han tok Peter, Jakob og Johannes (Kjærlighet, håp
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og godhet) Han tok dem opp på et høy fjell som var over alle andre. Og her ble
Jesus forvandlet foran øyne på dem, og Hans kler skinte som solen. Og en stemme
sa: ”Dette er Min elskede Sønn, hør Ham.” Gud adopterte Sin Sønn, viste Ham
fram i en helliggjort, forvandlet tilstand og stadfestet foran vitner; ”Dette er Min
elskede Sønn; hør Ham.” Ikke rart at Jesus kunne si: ”All makt i himmelen og på
jorden er gitt Meg.”
59. Grunnen til at menigheten ikke kom seg videre bror, er fordi dere hoppet fra
sted til sted, her og der og hold på med verden og slik, og bråker med deres
organisasjoner og denominasjoner, hvorvidt det var ditt eller datt. Hvorvidt man
var enhets tilhengere eller tilhengere av treenighets lære. Eller om man måtte bli
døpt med ansiktet forover eller bakover. Å, du og du og allslags ting, krangle og
lage barrierer og slik, dette er grunnen til at menigheten ikke kom seg videre. Det
er sant. Om du noen sinne kan bryte ned dine murer, og slutter med å krangle om
ditt og datt. Hva dere enn er, gjør ikke noe. Men når du kan ta handen av din bror i
dine hender og kalle ham for bror … Vi arbeider bare for en sak, og det er Guds
Kongerike.
60. Om jeg ikke kan komme dit hen hvor jeg kan legge mine armer rund en hvilken
som helst bror som arbeider for Guds Kongerike og kjenne ham igjen som min
bror, da føler jeg meg som en frafallen. Amen. Sa sant så sant. Jeg ville være redd
for å stå på plattformen og står ansikt til ansikt med onde ånder, ved å vite at jeg
har misunnelse overfor en bror i mitt hjerte, uansett hvem han er, en som forsøker
å predike Jesus Kristi Evangelium eller om han lever et Kristen liv. Om han eller
hun elsker Herren Jesus, er han min bror eller søster om vi aldri er så uenig om
teologien. Og vi har trukket disse linjer. Og om du ikke kan elske din bror som du
har sett, hvordan kan du da elske Gud Som du ikke har sett? Og bror, når
kjærligheten forsvinner, da går Gud ut, fordi Gud er kjærlighet. Og du kan ikke
komme noen vei uten Guddommelig Kjærlighet. Og slik som dere elsker
hverandre, elsker dere Gud.
61. Hør god etter. Jeg har en god feit gutt hjemme hos meg i kveld, han er fem
måneder gammel. Dere alle sammen husker denne profetien angående ham. Hele
verden lo av meg og sa: ”Jeg trodde at han skulle få en Joseph.” Han kom til slutt.
Gud sa at han skulle komme, og her er han. Jeg har en gutt som er nitten år
gammel, en liten jente her som er fire år, og en som er åtte år. Du kan si hva som
helst om meg, det er i orden. Jeg bryr meg ikke om hva dere kaller meg, men ikke
gjør det med mine barn. Ikke vær god med meg, vær god med mine barn. Og slik
føler Gud det også. Disse er Hans barn. Vi må være god med hverandre. Vi må
være ærlig med hverandre. Hvordan kan folk være uærlig med hverandre og påstår
at de er Kristne? Dette klarer jeg ikke å forstå hvordan man kan være uærlig mot
dine brødre. Hvordan kan du være falsk mot en bror, og kutter ut din bror, bare
fordi han ikke er enig med deg eller noe? Å, bror, jeg sier deg …
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GUDS KRAFT TIL Å FORVANDLE. 11-09-65.
P 104. Ikke stuss på ordet ”forutbestemmelse.” Jeg vet at dere gjør det. Men hør
etter, det er ikke mine ord, Det er Guds Ord. Ønsker dere å lese det? Les Efeserne
1:5 som sier: ” etter at Han på forhånd hadde bestemt oss til en sønn posisjon
gjennom Jesus Kristus inn i Ham,” ser dere? La meg brutte det opp i noen få
minutter, slik at det kommer ut av ditt sinn. Se nå, slik som dere var i deres far til å
begynne med, en sæd … Visste dere det, hvert eneste en av dere? Les Hebreerne,
hvor vi oppdager at Levi betalte tienden, da han fortsatt var i Abrahams lender.
Dette var fire generasjoner før ham. Det var da Abraham betalte tienden til
Melkisedek, da ble det betraktet som betalt av Levi som levde i det fjerde slekt
regnet fra Abraham. Han var da allerede i Abrahams lender. Her har du det.
Skjønner der?
Efeserne 1:1-22. Paulus, Jesu Kristi apostel ved Guds vilje, til de hellige i Efesos,
og til de trofaste i Kristus Jesus: 2 Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far,
og fra Herren Jesus Kristus. 3 Velsignet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far,
Han som har velsignet oss med alle åndelige velsignelser i de himmelske steder i
Kristus, 4 ettersom Han har utvalgt oss i Ham før verdens grunnleggelse, for at vi
skulle være hellige og uten skyld framfor Ham i kjærlighet, 5 ved at Han har
forutbestemt oss til å bli adoptert som barn hos seg selv ved Jesus Kristus, etter Sin
viljes velbehag, 6 til lovprisning for Sin nådes herlighet, ved den har Han gjort så
vi har blitt mottatt i Den Elskede. 7 1 Ham har vi forløsningen ved Hans blod,
nemlig syndenes forlatelse, etter Hans nådes rikdom, 8 som Han lot komme rikelig
over oss med all visdom og klokskap, 9 etter at Han hadde gjort Sin viljes
mysterium kjent for oss, etter Hans velbehag som Han hadde besluttet hos seg selv,
10 at Han i frelseshusholdningen som hører tidenes fylde til, kan samle alt til ett i
Kristus, både det som er i himmelen, og det som er på jorden - i Ham. 11 I Ham
har vi også fått en arv, ved at vi ble forutbestemt til det etter Hans beslutning, Han
som gjør alle ting etter Sin viljes råd, 12 for at vi som først har satt vår lit til
Kristus, skulle være til lovprisning for Hans herlighet. 13 Til Ham har også dere
satt deres lit, etter at dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse; i
Ham ble også dere, etter at dere kom til tro, forseglet med løftets Hellige Ånd, 14
som er pantet på vår arv inntil forløsningen av den kjøpte eiendommen, til
lovprisning for Hans herlighet. 15 Derfor, etter at jeg fikk høre om deres tro på
Herren Jesus og om deres kjærlighet til alle de hellige, 16 holder jeg ikke opp med
å takke for dere, ved at jeg nevner dere i mine bønner: 17 at vår Herre Jesu Kristi
Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings ånd i kunnskapen om
Ham, 18 og at deres forstands øyne blir opplyst; slik at dere kan forstå hva som er
håpet til Hans kall, og hvor rik på herlighet Hans arv er blant de hellige, 19 og
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hvor overmåte stor Hans makt er overfor oss som tror, etter virkningen av Hans
mektige kraft, 20 som Han lot virke i Kristus da Han reiste Ham opp fra de døde og
satte Ham ved Sin høyre hånd i de himmelske steder, 21 høyt over alt fyrstedømme
og all kraft og makt og alt herredømme, og over hvert navn som nevnes, ikke bare i
denne verden, men også i den kommende. 22 Og Han har lagt alt under Hans
føtter, og gav Ham til kirken for å være hodet over alle ting, 23 som er Hans kropp,
fylt av Ham som fyller alt i alle.
Bror Branham sa i: DET FRAMTIDIGE HJEM. 02-08.64.
49-1. Ditt legeme er en del av denne jord. Din sjel er en del av Gud, et attributt av
Gud som blir vist fram her på jorden i et legeme. Legemet må bli forløst. Sjelen må
bli forløst, fordi det levde i synd. Således kom Gud ned i en prosess av
rettferdiggjørelse, helliggjørelse og dåpen i Den Hellige Ånd og forløste din sjel.
Og du som var en del av denne jorden ble således kjøpt fri. Dere er i prosessen nå
og det vokser.
Og om du er en del av Gud, da er du i stand til å motta selveste Guds Sinn
Joh 1,12 Men så mange som tok imot Ham, dem gav Han myndighet til å bli Guds
barn, dem som tror på Hans navn,
Det greske ord for ”å ta imot” er ”lambano,” og betyr å oppleve, eller å ha tatt til seg
selv. Og det er disse som virkelig har opplevd Ham, er de som Han gav Han
myndighet til å bli Guds barn, dem som tror på Hans navn,
Disse er derfor troende, forut bestemt før verdens grunnvoll ble lagt til å tro og
motta ham. Og Han er ordet. De tror hans Ord og de tror i Hans Navn. Og til dem
gir Han myndighet til å bli Sønner. Ordet myndighet som er brukt her, er ikke det
greske ord ”dunamis,” som omtaler mirakuløst kraft, men det greske ord ”exousia,”
er brukt her som betyr myndighet til å velge, eller kraft til å ta den rette beslutning.
Og ordet ”å bli,” ble oversatt fra det greske ord ”ginomai” Og dette betyr: skape,
fremkalle, forårsake, danne, produsere. Derfor kan man si; Men så mange som
opplevde Ham, og offentlig tok imot ham, dem gav Han myndighet til å ta den rette
avgjørelse for å bli det de var ment til å være fra begynnelsen av. Paulus sa i; Gal
4,6 Og fordi dere er sønner, har Gud sendt Sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, som
roper: «Abba, Far!»
Om et menneske er overlatt til sin egen avgjørelse, da vil han gå på dødens vei. Men
Gud har gitt ham, eller innvilget ham den mulighet til å vite og forstå. Og denne
mulighet til å ta den rette avgjørelse med hensyn til Kristi Læren er ikke gitt alle.
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Dette fordi Jesus sa til Nikodemus, disse … Joh 1,13 de er født, ikke av blod, heller
ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.
Man ser at Han taler her om den nye fødsel og betydningen av denne nye fødsel er at
Gud gir ham en mulighet til å vite og forstå Guds Kongerike og alt det dreier seg
om.
KRISTUS ER HEMMELIGHETEN. 28-07-63.
37-4. Den nye fødsel er Kristus, er en åpenbaring. Gud har åpenbart deg denne
store hemmelighet, og det er den nye fødsel. Hva gjør dere når der får hele denne
store gruppen, hvor denne åpenbaring er i perfekt harmoni, samlet, og hvor Gud
utrykker det gjennom Hans Ord med de samme handlinger, de samme ting som Han
gjorde, ved å manifestere Ordet? Om bare menigheten visste sin posisjon. Slik blir
det en dag. Da blir det bortrykkelsen når hun vet hva det er.
La oss bøye våre hoder i bønn.
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Det Talte Ord #112
Adopsjonens spor.
Pastor Brian Kocourek
29. August 2009.
I kveld ønsker jeg å tale om et emne som har brent i mitt hjerte. Som dere vet har vi
sett på Adopsjonens Ånd og til og med på mønstret til de adopterte sønner, slik som
vi så i Den Eldste Sønn Jesus, som Paulus sa i Romerne 8 at Jesus Kristus er den
eldste Bror i en stor familie av brødre, men før vi går til Romerne 8 ønsker jeg å lese
fra der vi avsluttet forrige uke i Det Talte Ord Er Det Originale Sæd, og det er
paragraf 89.
89. De gjerninger som Jesus gjorde, om Guds Sæd er i ham og Guds Ånd vanner
dette Sæd, hvis så en mann har Guds Sæd i seg, idet Guds And vanner dette Sæd,
da skal de samme gjerninger bli manifestert i ham som også ble manifestert i Jesus.
Han var Guds originale Sæd. Hans død bringer deg tilbake til det Originale Sæd av
Gud, og dersom den samme Ånd som var i Ham er i deg, da vil de samme
gjerninger bli manifestert. Tror dere ikke det? La oss. slå opp i Joh. 14,12. Du
sier kanskje: "Jeg er en troende, broder Branham, det er jeg helt sikkert." Jeg skal
se om Jesus ville kalle deg en troende, se om Guds Ord kaller deg det: "Sannelig,
sannelig sier jeg eder: Den som tror på mig, han skal også gjøre de gjerninger jeg
gjør; og han skal gjøre større enn disse; for jeg går til min Fader." 90. Hva er det?
Den samme Sæden. Hvordan kan du plante hvete på et sted og hvete på et annet
sted og så si: "Jeg skal få agurker 'her' og hvete 'der"'? Det går ikke. Den eneste
måten å få agurker på er å plante agurker. Hvis du krysser det, får du ingen
agurker, da blir det en ”hykler”. Stemmer det? Da blir det en hykler, venner. Det
må sies. Det blir hverken det ene eller det andre. Det blir ikke noen agurk, eller hva
du nå krysser det med, men det er en krysning og et dårlig produkt, det er dødt i
seg selv og kan ikke forplante seg videre. Det er dødt - kommer ikke til å fortsette,
det avsluttes; det er det hele. Men hvis du ønsker en agurk, må du begynne med en
agurk. Hvis du ønsker en menighet, må du begynne med Guds Ord. Hvis du ønsker
et liv i Gud, da må du begynne med Guds Ord. Motta Guds Ord i hele dets fylde, i
enhver utstrekning. Og når Guds fylde er inni deg, da vil regnet som faller, bringe
fram nøyaktig det som er inni åkeren din. Hvordan blir det da med vårregnet?
Dere ser vel hvor det vil bære hen etter en stund, gjør dere ikke? Det blir som med
de ville gresskar som profetens disipler sanket, da de hadde denne profetskolen,
denne denominasjonen. De sanket noen ville gresskar og trodde at det var ... erter;
å, vel, ... (2. Kong. 4,39).
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91. Da vil de manifesterte gjerninger i ham være de samme for det er det samme
Sæd Ord fra Gud. Guds Sønn var Hans eksempel Sæd. Og det Hans liv var, da
Ånden ble utøst over Ham, etter Han var døpt og den Hellige ånd kom over Ham,
det samme Liv som Han framstilte, idet det er den samme Hellige Ånd som vanner,
vil igjen bli framstilt og gjøre det samme som Han gjorde, hvis det er den samme
Sæden i personen. Guds Sønns Sæd vil bringe fram en Guds Sønns sæd. Kvinner
med kortklippet hår skulle skamme seg. Predikanter som fornekter denne
Sannheten, skulle skamme seg; de som sier: "Det er i orden, håret har ikke noe med
det å gjøre." Men Gud sa at det hadde det!
Legg nå merke til , dersom Gud har en Gud Sønns sæd, da er vi nødt til å produsere
de samme gjerninger og få de samme resultatene som vår eldste Bror gjorde før oss.
Jeg bryr meg ikke om du er en hustru, en mekaniker, en sykepleier, hva enn ditt yrke
er. Jesu var en tømmermann. Paulus lagte telter, Petrus var en fisker, Matteus var
skatte innkrever. Hva hadde deres yrke å gjøre med å være en Guds Sønn, eller med
å manifestere Guds løfter for dem i sine dager og den tidsalder de levde i?
Daniel var en administrator, Josef var en konsulent i finansielle saker, David var
hyrder, således ser dere at det gjør ingenting hva slags yrke du har, det som gjør noe
er om du kjenner igjen at du er en Guds Sønn, og den rolle, Gud Din Far, ønsker at
du skal ta på deg og oppfyller den i familien.
Paulus sier her i:
Rom 8,1-30 Derfor er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, de
som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.
Det finnes ingen domfellelse om du er i Kristus og vandrer Gud Din Fars rolle, som
Han har satt fram for deg og som du må gå. Han sa ikke at ingen skulle dømme deg
for det. Du har dine kritikere og så videre, slike som Josef hadde. Sine egne brødre
kritiserte ham og fordømte han, men hans far gjorde ikke det.
2 For livets Ånds lov har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov.
Legg nå merke til Livets Ånd, å du og du, hvor mye jeg elsker det. Livets Ånd har
en lov, og det er reproduksjons lov, som sier at enhver sæd må bringe fram etter sitt
slag. Det er grunnen til hvorfor Bror Branham kunne si det som vi akkurat hørte han
si med hensyn til å gjøre de samme ting som guds Sønn gjorde, dette dersom du er
en Guds Sønn. Det samme Guds Sønns Sæd bringer fram det samme i alle Guds
Sønner. Det originale Sæd vil frambringe det samme legeme for hver gang det blir
plantet i jorden og blir vannet.
3 For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det
gjorde Gud ved å sende Sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld:
Han fordømte synden i kjødet, 4 for at lovens rettferdige krav skulle bli oppfylt i oss,
vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.
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Leg merke til det han sier her at lovens rettferdighet må bli fullført i oss.
5 For de som lever etter kjødet, retter sinnet mot det som hører kjødet til, men de
som lever etter Ånden, retter sinnet mot det som hører Ånden til.
Når vi da blir minnet om de ting som hører Ånden til, da er det fordi Hans Ånd i oss
vitner inn i oss om at vi er Sønner.
6 For kjødets sinnelag er død, men Åndens sinnelag er liv og fred.
Du har ikke et fredelig liv dersom du har et kjødelig sinn, men dersom du har et
åndelig sinn vill du har fred til og med om verden ikke gir deg fred til og med i de
verste stormer i ditt liv. Husk Jesus sov gjennom stormen inntil Apostlene våknet
ham. Jeg bryr meg ikke om flyet står i brann og motorene har stoppet, du har fred,
fordi du kjenner din oppgave og Han som kalte deg.
7 For kjødets sinnelag er fiendskap mot Gud, for det bøyer seg ikke inn under Guds
lov og har heller ikke evne til det. 8 De som da er i kjødet, kan ikke være til behag
for Gud. 9 Men dere er ikke i kjødet, men i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Hvis
noen ikke har Kristi Ånd, hører han ikke Ham til. 10 Og dersom Kristus er i dere, er
vel legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet.
Nå kommer vi ditt hvor Herren ønsker at vi skulle komme i kveld.
11 Men hvis Hans Ånd som oppreiste Kristus fra de døde, bor i dere, da skal Han
som oppreiste Kristus fra de døde, også levendegjøre de dødelige legemene deres
ved Sin Ånd som bor i dere.
Jeg tror virkelig ikke at Guds barn, på dette tidspunktet, virkelig forstår det som blir
sagt her. Hør nå her, når vi kommer oss gjennom denne talen og neste tale i morgen,
da har du en bedre forståelse om dette som jeg leste for dere.
12 Derfor, brødre, er vi ikke skyldige overfor kjødet, slik at vi skulle leve etter
kjødet. 13 For dersom dere lever etter kjødet, skal dere dø. Men hvis dere ved Ånden
døder legemets gjerninger, skal dere leve. 14 For så mange som blir ledet av Guds
Ånd, de er Guds barn. 15 For dere fikk ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle
bli ført inn i frykt, men dere fikk barnekårets Ånd, og i Ånden roper vi: «Abba, Far!»
16 Ånden Selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn, 17 og hvis vi er barn, da er vi
også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med Ham, for
at vi også skal bli herliggjort sammen med Ham. 18 For jeg er overbevist om at
lidelsene i den nåværende tid er for ingenting å regne sammenlignet med den
herligheten som skal bli åpenbart på oss. 19 For skapningens inderlige lengsel
venter og stunder etter åpenbaringen av Guds barn. 20 For skapningen ble
underlagt forgjengelighet, ikke frivillig, men på grunn av Ham som la den under
forgjengelighet, men med håp, 21 for skapningen selv skal bli fridd ut fra
forgjengelighetens trelldom og ført inn i herlighetens frihet, den som tilhører Guds
barn. 22 For vi vet at hele skapningen stønner og sukker som i fødselsveer, helt til
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denne tid. 23 Ikke bare det, men også vi som har Åndens førstegrøde, også vi
stønner med oss selv og venter med iver på barnekåret, (På gresk huithesia, huis er
sønn og tithemi betyr å plassere eller utnevne.) vårt legemes forløsning. 24 For i
dette håpet ble vi frelst, men et håp som blir sett, er ikke lenger noe håp. For hvorfor
håper en fortsatt på det en ser? 25 Men hvis vi håper på det vi ikke ser, lengter vi
etter det med utholdenhet. 26 På samme måten hjelper også Ånden oss i våre
svakheter. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men Ånden Selv går i
forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes med ord. 27 Han som gransker
hjertene, vet hva Åndens sinnelag er, for Han går i forbønn for de hellige etter Guds
vilje. 28 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 (Ser dere,
Han fastsetter grensen på forhånd.), for at Han skulle være den førstefødte blant
mange brødre.
Mange brødre, dette betyr en umåtelig stor familie med brødre.
Legg nå merke til hva som blir sagt her, ikke bare de som elsket Gud, men de som er
kalt etter Hans rådslutning, og videre de som Han kalte eller utvalgte, styrer Han
også veien.
Jeg ønsker at dere ser tre ting som vil forgår før det blir oppfylt. Og jeg ønsker å
kalle det for adopsjonens spor. Vi har sett på adopsjonens mønster som er Jesus
Kristus vår eldste Bror som satt et eksempel til etterfølge for de yngre brødre. Vi har
sett på Adopsjonens Ånd, dette betyr at Familie Sæden må være inn i deg. Om du
ikke har Farens Sæd eller Ånden inn i deg, da kommer du aldri fram til adopsjonen
av sønner.
Det er grunnen til at jeg ønsker å se på dette spor av adopsjonen, slik at vi kan se
dette mønster som enhver sønn må følge i den prosess til å komme fram til adopsjon
eller sønnens plassering.
La oss se på vers 30: 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.
Med andre ord: han snakker om de som var i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt.
Paulus skrev dette kapittel til Romerne, og han den samme person som skrev
kapitelet til Efeserne og Hebreerne.
La oss se hva han mener med: Og dem som Han forut har bestemt …
Vi finner svar i Efeserne kapittel 1. La oss se på hvem disse forutbestemte er …
Ef 1,3 Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far! Han har velsignet oss med all
åndelig velsignelse i den himmelske verden i Kristus, (Reformasjons Bibel.)
Her ser vi at velsignelsen kommer med salvelsen eller i de salvede, fra Salveren
Selv. Og for meg må denne velsignelse være i Ham, slik som han sier her, og ved å
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være i Ham har vi alle en del av Ham. Da sier han: Lovet være Gud, vår Herre Jesu
Kristi Far som velsignet oss i Kristus. Kristus betyr en som salver, salvede eller
salvelse. Da må vi forstå hva denne ”Kristus” betyr her slik som vi leste dette vers i
Skriften.
Paulus sa: Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, vår Herre Jesus Den salvede.
Da føyer Han til at denne Far som er velsignet, også velsigner oss med all åndelige
velsignelser i himmelske steder i Kristus, eller i denne salvelse som kommer fra
Selve Salveren.
1 Joh 2,20 Og dere har salvelse fra Den Hellige, og forstår alt.
Dette ordet salvelse her er ”Chrisma” som betyr en salvelse. Således sier Johannes at
salvelsen kommer fra Den Hellige (Ånd.) fra Den Hellige. Ikke fra De Hellige, ikke
flertall, ikke to, ikke tre men fra Den Hellige. Dette betyr at din salvelse kommer fra
Den Hellige Ånd. Og dere forstår alt. Så denne salvelse har noe å gjøre med at oss
blir gitt en mulighet til å forstå alle ting.
Vi oppdager i 1 Peter 1:13-14 en profeti at vi får en åndelig donasjon ved den tiden
ved Jesu Kristus blir åpenbart, og dette gir oss den mulighet til å vite og forstå vår
plass i familien. 1 Pet 1,13-14 Bind derfor opp om deres sinns hofter, vær edrue og
sett deres håp fullt og helt til den nåde som skal bli gitt dere ved Jesu Kristi
åpenbarelse.
Vel, denne nåde blir oss fortalt, kommer bare til de lydige barn slik som vi ser i vers
14. 14 Som lydige barn skal dere ikke innrette dere etter de tidligere lystene, som
dere før, i deres uvitenhet, levde i. 15 Men slik Han som kalte dere er hellig, skal
også dere være hellige i all deres ferd, 16 for det er skrevet: Dere skal være hellige,
for Jeg er hellig.
Denne nåde har noe å gjøre med Jesu Kristi åpenbarelse ved den tiden Han blir
åpenbart og dette gjør oss lik Ham som er Den Hellige.
Paulus snakker også om dette i: 1 Kor 1,3-4 Nåde være med dere og fred fra Gud,
vår Far, og Herren Jesus Kristus! 4 Jeg takker alltid min Gud for dere, for den
Guds nåde som ble gitt dere i Kristus Jesus,
Paulus snakker her om denne nåde som ble oversatt fra det greske ord ”Charisma,”
og dette taler om guddommelig innflytelse på hjertet, og dens refleksjon i livet,
inkludert takknemlighet. Men jeg ønsker dere også å gjøre oppmerksom på at dette
ord ”charis” er rotordet for ”charisma,” som vi ser er poenget for charis. La meg
forklare, fordi akkurat nå høres det gresk ut for dere, og slik er det også. Det som
Paulus forteller dere her at Gud har gitt oss Hans Nåde eller Karisma som kommer
ved den tiden da Jesus blir åpenbart for en spesiell grunn: 1 Kor 1,5 og for at dere i
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Ham er blitt rike på alt, på all tale og på all kunnskap.
Vel, dette ord ’blitt rike’ taler om en oppbygging slik som et gjødningsmiddel blir
brukt for å gi sæden alt det trenger for å bli en fult moden plante, klar for å bli
innhøstet. Og vi ser at elementene til denne Karisma er all tale som er logos og all
kunnskap. Da må vi spørre oss selv, hva slags kunnskap og hva slags ord, fordi han
sier i all logos og all kunnskap.
Husk nå, denne charis (Nåde) blir gitt oss, da er det en gave, det blir gitt oss for å
bygge oss opp, slik at vi ikke står tilbake i noen gave. Vel, dette ord er karisma og
ordet i gresk betyr åndelig begavelse. Vel ordet begavelse taler om en mulighet til å
vite og forstå. Da ser vi at denne charis blir gitt til oss at vi ikke skal stå tilbake i
karisma, eller den åndelige dyktighet i å vite og forstå.
Da sier Paulus oss i: 1 Kor 1,6-10 ettersom Kristi vitnesbyrd ble stadfestet i dere,
Hva er så Kristi vitnesbyrd? Var ikke Hans vitnesbyrd at Han var Guds Sønn? Men
Paulus stopper ikke der. Han sier, denne charis, denne åndelige salvelse blir gitt deg
for at du skal forstå alt, på samme måte som Kristi Vitnesbyrd ble stadfestet i deg,
dette betyr at du har samme vitnesbyrd ikke sant? Hva da Paulus sier her er, at denne
charis eller salvelse blir gitt deg for at du kan forstå og vite at dette vitnesbyrd fra
Kristus også er ditt vitnesbyrd og han sier at du kan forstå og vite at Hans vitnesbyrd
er blitt stadfestet i deg.
1 Kor 1,6-10 ettersom Kristi vitnesbyrd ble stadfestet i dere,
Her sier Paulus: På samme måte som Kristi vitnesbyrd ble stadfestet i dere.
Da spør jeg dere: ”Hva var Kristi Vitnebyrd?” Var ikke Hans vitnesbyrd at Han var
Guds Sønn? Men Paulus avslutter ikke her. Han sier, denne charis, denne åndelige
salvelse blir gitt til dere slik at også dere kan forstå alle ting, på samme som Kristi
vitnesbyrd ble stadfestet i dere. Om så Kristi vitnesbyrd; som er: ”Jeg er Guds
Sønn,” må bli bekreftet i dere, betyr dette at dere har samme vitnesbyrd, ikke sant?
Paulus sier da egentlig her at denne charis eller salvelse blir gitt til deg for at du kan
vite og forstå at Kristi Vitnesbyrd også er ditt vitnesbyrd, og han sier at du kan forstå
og forstå at Hans vitnesbyrd er stadfestet i deg.
Dette ordet ”stadfestet betyr:
1. Fullt og fast lagt til rette som vane, rotfestet. Fortsetter med en inngrodd
vane.
Med andre ord; selveste naturen som var i Kristus, da Han stadfestet at Han var
Guds Sønn, blir også selveste din natur som er blitt etablert i ditt vesen og tale. Da
sier Paulus i; 7 så dere ikke skal mangle noen nådegave,
Karisma. Oss er blitt gitt denne charis, denne salvelse at hans vitnesbyrd blir
reprodusert og opprettet i våre vaner og oppførsel, slik at dere ikke mangler noen
nådegaver/charisma/salvelse, eller med andre ord; mangler åndelige forståelse og
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kunnskap. Heretter føyer han til: mens dere med iver venter på åpenbaringen
Ordet ”åpenbaringen” her er ordet apokalupsis, som betyr; åpenbare, avdekke, og nå
legger han til; av vår Herre Jesus Kristus, 8 som også skal grunnfeste (utnevne deg
om hvem du er.), 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. (Dette er samfunn med sønner.) 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.
Gud ønsker at vi skal ha det samme vitnesbyrd som Hans Sønn, og det er grunnen til
at han sender ned en Åndelig Salvelse slik at vi kan forstå hva dette budskapet dreier
seg om. Det er på denne tiden vi kommer til sønners plassering, slik at vi kommer til
å bli i samme bilde av den eldste sønn, fordi vi har den samme salvelse som var på
den eldste sønn.
Detter er også det som Johannes forteller oss i 1 Joh 2,27 Men den salvelsen som
dere har fått fra Ham, blir i dere, og dere trenger ikke at noen lærer dere. Men slik
som den samme salvelsen lærer dere om alle ting – og det er sant og ikke løgn –, så
skal dere bli i Ham, slik som salvelsen har lært dere.
Således ser man at salvelsen er drivkraften av våre velsignelser. Det er dette som
setter oss i stand til å motta Sønnens vitnesbyrd, fordi vi også er sønner.
Se nå her, Johannes forteller oss dette i Joh 1,12-17 Men så mange som tok imot
Ham,
Så mange som har en slik natur som kan mottar ham, dette betyr de som er lagt på
en slik måte at de kan gripe tak i dette og klarer å bruke det eller ta det for seg selv.
dem gav Han rett til å bli Guds barn
rett er på gresk ”exousia,” som betyr; muligheten til å ta den rette beslutning.
til å bli
er på gresk ginomai som omhandler gener, med andre ord, til dem som har en slik
natur som klarer å erkjenne Guds sønner som sine egne brødre, til dem som er av
samme genetisk oppbygging som Han, til dem gav Gud en evne til å ta den rette
beslutning til å bli det som de allerede er, Guds sønner.
Joh 1,12 Men så mange som tok imot Ham, dem gav Han rett* til å bli Guds barn,
dem som tror på Hans navn,<* myndighet.>
Jeg tror ikke at jeg fantaserer her, fordi det er nøyaktig det som Johannes sier i neste
vers. Og han forklarer det meget presis i neste vers.
13 de er født, ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men
av Gud.
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Han snakker om Guds Sønner, de som er født på nytt, de som er født av Gud.
14 Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så Hans herlighet, den herlighet
som Den enbårne har fra Faderen, full av nåde og sannhet.
Herlighet her er ”Doxa,” Vi så Hans mening, vi så Hans verdier, vi så Hans mening.
Nåde her er det greske ord ”charis” som betyr forståelse og kunnskap.
15 Johannes vitner om Ham, og ropte ut og sa: «Det var om Ham jeg sa: Han som
kommer etter meg, er kommet foran meg, for Han var før meg.» 16 Og av Hans
fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde.
Nåde her er det greske ord ”charis,” som betyr forståelse og kunnskap.
17 For loven ble gitt ved Moses, men nåden (nåden, forståelsen og kunnskap), og
sannheten kom ved Jesus Kristus.
Det som Paulus forteller oss her og også Apostel Johannes er at vi er forutbestemt
som Guds sønner, vi er gitt et spesiell salvelse fra Guds Ånd slik at vi kan forstå
Guds saker og ting.
Det er grunnen til at Paulus sier oss i:
1 Kor 2,9-16 Men, som det er skrevet: Det øyet ikke har sett, og det øret ikke har
hørt, det som heller ikke kom opp i menneskets hjerte, det som Gud har forberedt for
dem som elsker Ham. 10 Men Gud har åpenbart det for oss ved Sin Ånd. For
Ånden ransaker alle ting, ja, også Guds dybder. 11 For hvem blant menneskene
kjenner de ting som hører mennesket til, uten menneskets ånd som er i ham? Slik er
det heller ingen som kjenner de ting som hører Gud til, uten Guds Ånd. 12 Men vi
har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal kjenne de
ting som av nåde er blitt gitt oss av Gud. 13 Disse ting taler vi også om, ikke med
ord som menneskelig visdom lærer, men med ord som Den Hellige Ånd lærer, idet
vi tolker åndelige ting med åndelige ord. 14 Men et sjelelig menneske tar ikke imot
de ting som hører Guds Ånd til, for de er som dårskap for ham. Han kan heller ikke
kjenne dem, for de bedømmes åndelig. 15 Men den som er åndelig, bedømmer alle
ting, men selv blir han ikke bedømt av noen. 16 For hvem har kjent Herrens sinn, så
han kunne lære Ham? Men vi har Kristi sinn.
Det er Selveste Gud-Liv, Gud-Ånd som kommer fra Faderen inn i Hans enestående
først fødte Sønn, som nå kommer inn i sønnene, med den samme salvelse av GudLiv som Han plasserte i Hans først fødte Sønn, Han eldste Sønn, og på denne måten
salver Han alle Hans sønner som er forutbestemt til adopsjon av sønner.
Ef 1,4-5 slik som Han utvalgte oss i Ham før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi
skulle være hellige og ulastelige framfor Ham i kjærlighet. 5 Ved Jesus Kristus har
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Han forutbestemt oss til barnekår hos Seg, etter Sin viljes gode velbehag,
Jeg ønsker å vise dere hvor jeg ønsker å gå hen, nå, mens vi har fått vår bakgrunn.
Legg nå merke til hva han sier heretter …, og jeg vill at dere legger merke til at det
finnes tre deler/steg for å bli adoptert som Barn. Dette er grunnen til at jeg kaller
dette for; adopsjonens spor. Dette er grunnen til at vi går tilbake til:
Rom 8,30 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.
Husk nå Ef. 1,4,5.
1. dem har Han også kalt. Dette er punkt nummer 1 på vår reise. Å bli kalt er
den første delen.
2. dem har Han også rettferdiggjort. Etter å har mottatt denne kall kommer en
rettferdiggjørelse, og dette kommer ved Tro. Tro er en åpenbaring, når man
engang er kalt åpenbarer Gud til oss vår funksjon er. Dere ser at vi må først
forstå at vi er sønner eller døtre av Gud. Dette er hva Efeserne 1:13-14, dreier
seg om. Dette er forseglingen av Guds sønner og døtre. Du kan ikke bli
adoptert som en sønn om du ikke er en sønn. Du kan ikke ha en funksjon i
familien om du ikke først er blitt født inn i familien. Dette er kallet, vi må
først høre denne kall og godta dette. Da kommer rettferdiggjørelsen, som er
Troen til å bli det vi er, åpenbaringen som forteller oss hva vår kall dreier seg
om, hva vår posisjon i familien er, og deretter: Og dem Han har
rettferdiggjort, dem
3. dem har Han også herliggjort, Dette er ordet doxa, som betyr å utrykke
meningen, betydningen og dom som er oss gitt. Med andre ord, du er blitt kalt
til å være en sønn for å ta rollen i familien, og gjennom åpenbaring av denne
rollen og tro på Guds kall trer du inn i denne rollen, og da blir du
tilkjennegivelsen av det. Du blir da dette ordet åpenbart for denne tidsalder.
Deretter sier Paulus: Rom 8,31-32 Hva skal vi da si til dette? Hvis Gud er for
oss, hvem er da imot oss? 32 Han som ikke sparte Sin egen Sønn, men gav
Ham for oss alle, hvordan skal Han kunne annet enn å gi oss alle ting med
Ham? Se nå her, langt tilbake, før verdens grunnvoll ble lagt talte Gud om et
bløende og en døende lam og dette er Åpenbaringen 13,8. Det var på denne
tiden, til og med før Gud skapte denne verden, og talte sølen, månen og
stjerner til eksistens, var du allerede bestemt til å komme fram som en
adoptert sønn eller datter av Gud. Da sier Paulus. Rom 8,33-34 Hvem vil
komme med anklage mot Guds utvalgte? Det er Gud som rettferdiggjør. 34
Hvem er den som fordømmer? Det er Kristus som døde, ja, mer enn det, som
også er oppstått, som også sitter ved Guds høyre hånd, og som også går i
forbønn for oss. Vel, anklagen kommer men hva har det å si? Dommen over
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de mennesker som ikke forstår hva du er kalt til er der, men det er deres
problem. Du er fokusert på det som Gud har kalt deg til. Du er fokusert på det
som Gud har åpenbart til deg. Du har gått inn i din rolle som sønn, da får vi:
Rom 8,35-39 Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel, angst,
forfølgelse, hungersnød, nakenhet, fare eller sverd? 36 Som det står skrevet:
For Din skyld blir vi drept hele dagen lang. Vi blir regnet som slaktesauer. 37
Men i alt dette skal vi mer enn seire ved Ham som elsket oss. 38 For jeg er
overbevist om at verken død eller liv, verken engler eller myndigheter eller
makter, verken det som er nå eller det som skal komme, 39 verken høyde eller
dybde eller noen annen skapning skal være i stand til å skille oss fra Guds
kjærlighet, den som er i Kristus Jesus, vår Herre.
Jeg tror at jeg avslutter her i kveld, men jeg er så entusiastisk og stimulert over det
som jeg ser her, og i morgen kommer dere til å se hvordan alle Guds sønner måtte
gå denne veien gjennom alle tidsaldre.
Vi kommer til å se på Moses, Josef, David, Jesus og Paulus og også på William
Branham. Hva dere kommer til å se er, at det samme mønster som kommer fram i
livet til alle disse Guds Sønner. Dere vil se hvordan Gud kalte hvert eneste en av
dem, de hørte denne kal og muligens skjønte de ikke denne kall for en stund, men i
den rette tid åpenbarte Gud dem hans plan for sine liv, som var deres rolle som de
måtte utrette for den tid, og dere vil se hvordan deres brødre ikke skjønte denne
rollen og derfor forfulgte de dem og forkastet dem, fordi de ikke kunne forstå dem,
men det er ikke nødvendig å si at de holdte ut fordi de skjønte hvem de var og de
skjønte deres rolle som Faderen hadde kalt dem til blant denne store familie av
brødre. De ble latterliggjort, spottet og deres liv ble fult med ensomhet på denne
veien og de måtte bære den alleen, men Gud, men når Gud deres Far så at de var
lydig til dette himmelske visjon, kronet han deres tjeneste, deres rolle som sønn ved
å kalle dem høyre opp. Og når Gud engang hadde kronet deres tjeneste, deres
lydighet som sønner, tok han dem fra scenen. Halleluja, Han kalte dem hjem for å
hvile.
La oss be …
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Det Talte Ord 113.
Adopsjonens Spor
Pastor Brian Kocourek.
30 august 2009.
Vi vil fortsette denne formiddag med vårt studium angående Adopsjonens Spor,
men vi ønsker til å begynne med å lese igjen noen få ting fra ”Det Talte Ord Er Det
Originale Sæd” og begynner med § 89
89. De gjerninger som Jesus gjorde, om Guds Sæd er i ham og Guds Ånd vanner
dette Sæd, hvis så en mann har Guds Sæd i seg, idet Guds And vanner dette Sæd,
da skal de samme gjerninger bli manifestert i ham som også ble manifestert i Jesus.
Han var Guds originale Sæd. Hans død bringer deg tilbake til det Originale Sæd av
Gud, og dersom den samme Ånd som var i Ham er i deg, da vil de samme
gjerninger bli manifestert. Tror dere ikke det? La oss. slå opp i Joh. 14,12. Du
sier kanskje: "Jeg er en troende, broder Branham, det er jeg helt sikkert." Jeg skal
se om Jesus ville kalle deg en troende, se om Guds Ord kaller deg det: "Sannelig,
sannelig sier jeg eder: Den som tror på mig, han skal også gjøre de gjerninger jeg
gjør; og han skal gjøre større enn disse; for jeg går til min Fader."
90. Hva er det? Den samme Sæden. Hvordan kan du plante hvete på et sted og
hvete på et annet sted og så si: "Jeg skal få agurker 'her' og hvete 'der"'? Det går
ikke. Den eneste måten å få agurker på er å plante agurker. Hvis du krysser det, får
du ingen agurker, da blir det en ”hykler”. Stemmer det? Da blir det en hykler,
venner. Det må sies. Det blir hverken det ene eller det andre. Det blir ikke noen
agurk, eller hva du nå krysser det med, men det er en krysning og et dårlig produkt,
det er dødt i seg selv og kan ikke forplante seg videre. Det er dødt - kommer ikke til
å fortsette, det avsluttes; det er det hele. Men hvis du ønsker en agurk, må du
begynne med en agurk. Hvis du ønsker en menighet, må du begynne med Guds Ord.
Hvis du ønsker et liv i Gud, da må du begynne med Guds Ord. Aksepter Guds
Ord i hele dets fylde, i enhver utstrekning. Og når Guds fylde er inni deg, da vil
regnet som faller, bringe fram nøyaktig det som er inni åkeren din. Hvordan blir
det da med vårregnet? Dere ser vel hvor det vil bære hen etter en stund, gjør dere
ikke? Det blir som med de ville gresskar som profetens disipler sanket, da de hadde
denne profetskolen, denne denominasjonen. De sanket noen ville gresskar og
trodde at det var ... erter; å, vel, ... (2. Kong. 4,39).
91. Da vil de manifesterte gjerninger i ham være de samme for det er det samme
Sæd-Ord fra Gud. Guds Sønn var Hans eksempel - Sæd/Mønster. Og det Hans liv
var, da Ånden ble utøst over Ham, etter Han var døpt og den Hellige Ånd kom over
Ham, det samme Liv som Han framstilte, idet det er den samme Hellige Ånd som
vanner, vil igjen bli framstilt og gjøre det samme som Han gjorde, hvis det er den
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samme Sæd. Guds Sønn-Sæd vil bringe fram Guds Sønn-Sæd.
Således ser vi at i Guds Sønns Sæd ligger en Guds Sønns natur fordi hvert eneste
sæd nå frambringe etter sitt slag. Dette er loven om reproduksjon i 1 Mosebok
1.11. Legg nå merke til dersom vi har et Guds Sønns sæd da må det produsere de
samme gjerninger og de samme resultater som vår eldste bror gjorde før oss, og det
betyr ingenting hva ditt yrke er.
Vi ser i Bibelen at Daniel var en administrator, Josef var en finansiell rådgiver,
David var en hyrde, Moses var en general, Paulus var lagte telter, Peter var en
fisker, Matteus var en skatte oppkrever, Jesus var en tømmermann. Så ser du at det
har ingen betydning hva ditt yrke er, fordi det er ikke legemet men Livet i dette
legemet.
I går kveld så vi i Rom 8,4 for at lovens rettferdige krav skulle bli oppfylt i oss, vi
som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.
Legg nå merke til hva han sier her, at lovens rettferdighet blir oppfylt i oss.
For å spare tid går vi rett til vers 11, siden vi talte fra hele kapittelet i går kveld.
Rom 8,11 Men hvis Hans Ånd som oppreiste Kristus fra de døde, bor i dere, da
skal Han som oppreiste Kristus fra de døde, også levendegjøre de dødelige
legemene deres ved Sin Ånd som bor i dere.
Legg nå merke til at han sa at Ånden ville levendegjøre våre dødelige legemer og la
oss se det som det er, når du er død da er det ikke et dødelig legeme, men du er gått
videre til det herligjorte legemet. Således snakker Paulus om å levendegjøre dette
dødelige legemet. Dødelig betyr at det antagelig kommer til å dø, da er det slik at
dette legemet som antagelig kommer til å dø, ikke er dette herligjorte legemet som
vi går til når vi forlater denne verden, men dette legemet av kjøtt vi lever i nå, og
ordet levendegjøre betyr å gi liv til det, eller gjør det levende eller utføre det som
var meningen med det.
Rom 8,12 Derfor, brødre, er vi ikke skyldige overfor kjødet, slik at vi skulle leve
etter kjødet. 13 For dersom dere lever etter kjødet, skal dere dø. Men hvis dere ved
Ånden døder legemets gjerninger, skal dere leve.
Legg nå merke til hva slags fremmet ide Paulus snakker om her. Han sier dersom du
krenker eller dreper legemets gjerninger da kommer du til å leve. Det er grunnen til
at han kunne si i Gal 2,20 Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg
som lever, men Kristus lever i meg. Og det livet som jeg nå lever i kjødet, lever jeg i
tro på Guds Sønn, Han som elsket meg og gav Seg Selv for meg.
Se da hvordan Paulus fortsetter å si i: Rom 8,14-17 For så mange som blir ledet av
Guds Ånd, de er Guds barn. 15 For dere fikk ikke trelldommens ånd, så dere igjen
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skulle bli ført inn i frykt, men dere fikk barnekårets Ånd, og i Ånden roper vi:
«Abba, Far!» 16 Ånden Selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn, 17 og hvis vi
er barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger …
Og vi vet at denne forutbestemmelse til adopsjon av sønner som blir omtalt i
Romerne 8, Efeserne 1, Galaterne 4 og Hebreerne 1,3, og 7, viser oss at ikke bare
mønstret til vår oppførsel er forutbestemt av sæden som vi får, slik som bror
Branham sa, om Guds Sønns sæd er inn i oss, da vill det produsere Guds Sønns Liv i
våre legemer, videre sa bror Branham at Jesus var ”eksempel sæden,” eller ”mønster
sæden.” Og siden han var det originale sæd og loven om reproduksjon sier at all sæd
må bringe fram etter det livet som er i sæden, om så Guds Sønns sæd produserer en
lydig sønn i det originale sæd, da vill det5 også produsere lydige sønner i andre
Guds Sønners Sæd som fantes i dette sæd fra begynnelsen av og kom fram fra det
originale sæd.
Mens vi ser på denne adopsjonens spor eller prosessen som vi må gå gjennom til
adopsjon av sønner, fant vi i Romerne 8:30. Der finnes tre stadier som vi går
gjennom i dette prosess. Rom 8,30 Og dem som Han forut har bestemt, (Husk nå
Ef. 1,4,5.) dem har Han også kalt. 1) (Dette er den første delen av vår reise, dette er
kallet.) Og dem Han har kalt, dem har Han også rettferdiggjort. 2) Dette er den
andre delen av vår reise. Når vi engang har fått vår kall, da får vi vår
rettferdiggjørelse som kommer av Tro. Tro er en åpenbaring, etter man er blitt kalt
åpenbarer Gud oss vår rolle. Dere skjønner at man først må man forstå at du er en
sønn eller datter av Gud, fordi du ikke kan bli adoptert som en sønn om du ikke er
en sønn, og du kan ikke oppfulle din rolle i familien om du ikke er i familien. Først
kallet åpenbaringen om hva kallet dreier seg om. Vel, i denne åpenbaringen får du
renselsen til din rolle. Rettferdiggjørelsen er troen eller åpenbaringen om Hva som
er nødvendig for å bli hva du allerede er, åpenbaringen som forteller oss hva vår kall
dreier seg om, hva vår posisjon i familien er, og deretter,) Og dem Han har
rettferdiggjort, dem 3) har Han også herliggjort.
Og slik som jeg nevnte i går kveld, er dette den rolle som du påtar deg det blir
faktisk ordet for din tidsalder med hud på. Dette er doxa, som taler om mening,
verdi og dom som faktisk blir uttrykt eller materialisert. Med andre ord, du er kalt ut
som en sønn til din rolle i familien, og gjennom åpenbaring av den rolle og tro på
Guds kall, inntar du din rolle og blir tilkjennegivelsen av den delen av Guds Ord for
denne tidsalder. Du blir dette ord manifestert til denne tidsalder. Da sier Paulus i
Rom 8,31 Hva skal vi da si til dette? Hvis Gud er for oss, hvem er da imot oss?32
Han som ikke sparte Sin egen Sønn, men gav Ham for oss alle, hvordan skal Han
kunne annet enn å gi oss alle ting med Ham?
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Se nå her, Gud har et Ord for hver tidsalder, og i vår tilfelle har Han et Ord som sa
at det skulle finne forutbestemte sønner for å bli adoptert som sønner. Om så Gud
har et Ord for denne tidsalder som taler om sønner, da må det finnes karer som dette
ord for denne tidsalder kan bli manifestert i. Så enkelt er det, og den kar som Gud
bruker for å manifestere denne delen av Hans Ord for denne tidsalder, går inn i
denne løfte for denne tid, det blir det manifesterte Ord for den tidsalder.
Vi så det i William Branham, i Wesley, i Luther, i Martin, i Paulus, i Jesus, i Moses,
i Josef og Daniel og Davit og så videre. Alle var Guds tanker for verdens grunnvoll
ble lagt, i deres generasjon ble de Guds Levende Ord uttrykt gjennom et kar som de
levde i. Således ble de det manifesterte ord for deres time
Vi ser, sier Paulus i Rom 8,33-34 Hvem vil komme med anklage mot Guds utvalgte?
Det er Gud som rettferdiggjør. 34 Hvem er den som fordømmer? Det er Kristus som
døde, ja, mer enn det, som også er oppstått, som også sitter ved Guds høyre hånd,
og som også går i forbønn for oss.
Fordømmelse kommer, men hva gjør det? Kritikken av folk som ikke forstår hva
Gud har kalt deg til vill være tilstede, men det er deres problem. Du er fokusert på
det som Gud har kalt deg til. Du er fokusert på det som Gud har åpenbart til deg om
det som du må gjøre. Du har gått in i rolle som sønn, da for vi: Rom 8,35-38 Hvem
kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel, angst, forfølgelse, hungersnød,
nakenhet, fare eller sverd? 36 Som det står skrevet: For Din skyld blir vi drept hele
dagen lang. Vi blir regnet som slaktesauer. 37 Men i alt dette skal vi mer enn seire
ved Ham som elsket oss. 38 For jeg er overbevist om at verken død eller liv, verken
engler eller myndigheter eller makter, verken det som er nå eller det som skal
komme,
Vi stoppet ved denne tanken her i går kveld, men vi ønsker å ta det i flere eksempler
som vi kan se i Skriften. La oss da gå tilbake til Skriften først til Josef. Legg nå
merke til at Josef var en sønn av Jakob, Guds profet hvem sin navn ble forandret til
Israel. Men det var noe med denne sønnen som var annerledes enn sine brødre. Om
han var annerledes enn sine brødre betyr det ikke at han var noe bedre, fordi disse 12
sønner av Israel vill være der i det Nye Jerusalem som de 12 eldste av Israel. Om så
de som solgte sine brødre i slaveri klarer det, da finnes det håp for resten av oss. Og
siden de klarte det, la oss da ikke si at Josef var en bedre sønn, men i dette tilfelle ser
vi på dette forebilde for å se hva slags vei vi må gå.
Oss ble fortalt at Josef var 17 år gammel da han anerkjente seg å være en sønn, og
han begynte å ta hans nye rolle i familien. Fordi han hadde en nær forhold med sin
far, og på grunn av hans forhold skilte sine brødre seg fra ham. Men Josef hadde ved
den tid kjent igjen hans kall. Og mens han begynte å kjenne igjen hans kall og
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begynte å gå inn i denne rollen for å hjelpe hans far i hans foretak, fordi man kunne
stole mer på ham enn sine brødre, og fordi han var en bedre tjener enn det de andre
hadde vist fram, forfremmet hans far ham for å gjøre mer for ham i familie foretaket
og ga ham en leder rolle, som ikke ble god mottatt av hans brødre som var mye eldre
enn Josef selv. Mens dette foregikk, eller la oss si, mens hans rolle ble mer og mer
åpenbart for ham. Gud begynte å framvise en overnaturlig nærvær eller
kommunikasjon med ham. Og hans brødre innså at han hadde noe i hans liv som
ikke de selv hadde. Og således ble de misunnelig på det han hadde.
1 Mos 37,4-5 Men da hans brødre så at faren elsket ham mer enn alle brødrene,
hatet de ham, og de kunne ikke tale med fred til ham. 5 Josef hadde en drøm, og han
fortalte den til sine brødre. Da hatet de ham enda mer.
1 Mos 37,13-21 Israel sa til Josef: «Gjeter ikke dine brødre småfeet i Sikem? Kom,
jeg vil sende deg til dem.» Og han sa til ham: «Her er jeg.» 14 Så sa han til ham:
«Gå og se om det står godt til med dine brødre og med småfeet, og kom så tilbake
til meg med beskjed!»
Hør nå, jeg vet ikke hva dere ser i dette, men dette forteller meg at faren ikke
akkurat har stolte på de andre sønner at de var i stand til å holde flokken i god stand.
Så sendte han ham ut fra Hebron dalen, og han drog til Sikem. 18 Da de fikk se ham
på lang avstand, før han hadde kommet bort til dem, ble de enige om å drepe ham
med list.
Hør nå her, han bare gjorde det en lydig sønn må gjøre, men allikevel hatet de ham
for det.
19 Så sa de til hverandre: «Se, der kommer denne drømmenes herre.
Josef kunne ikke gjøre noe for at Gud gav ham disse drømmer, de hatet ham uten
grunn. Han var en lydig sønn, og det var grunnen til at Gud belønnet ham med Hans
kall, og åpenbarte ham hva hans rolle ville bli og på grunn av smålig sjalusi hatet de
andre brødre ham. Og således ser vi at de sier i vers 20:
20 Så kom nå, la oss slå ham i hjel og kaste ham i en brønn! Så kan vi si: Et vilt dyr
har fortært ham. Så kan vi se hva det blir av drømmene hans.» 21 Men Ruben hørte
det, og han fridde ham fra hendene deres og sa: «La oss ikke ta livet av ham!»
Vi alle vet resten av denne historie, men det som jeg forsøker å komme fram til er
dette, at kallet kommer først, deretter lydighet til kallet, deretter gjør Gud Hans
godkjenning tydeligere for deg på overnaturlig måte og når dette skjer blir brødrene
slått med sjalusi, og da kommer de virkelige tester og prøvelser fordi du kjenner ditt
kall, du kjenner til din rolle, men dine brødre aksepterer ikke din rolle, og allikevel
ble denne rollen gitt deg på grunn av din lydighet mot din Far.
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Det er dette som jeg ser med Josef, la oss se på en annen Guds sønn i Skriften, la oss
se på Moses.
Vi ser at Moses kjente hans kall på en meget tidlig tidspunkt, men fordi han ikke
skjønte det, forsøkte han å gjøre Gud en tjeneste uten at det var Guds vilje, men Gud
har en timeplan, og bare fordi du kjenner til din kall og kjenner til din rolle betyr det
ikke at du kan utføre det på den tiden du ønsker det. Jesus, Guds eldste Sønn, som er
vår mønster, kunne ikke gjøre eller si noe unntatt det som Gud viste hva han skulle
gjøre. Men Moses ble litt høyt på pæra og begynte å gjøre det som han trodde Gud
ville han skulle gjøre, før Guds tid var inne, og på en måte som Gud ikke hadde vist
ham, og alt han fikk ut av det var en død Egypter.
PAULUS EN JESU KRISTI FANGENE. 17.03.63.
57. Vi ser at Moses med all sin trening … Og hva gjør vi med all vår trening i dag,
lager biskoper og så videre som har store ambisjoner. Våre ambisjoner blir noen
lunde likt med de som Moses hadde, skjønner? Gud måtte tømme han for alle hans
ambisjoner før han kunne gripe tak i mannen. Han måtte tømme han fra all hans
trening. Han gikk ut for å befri … Han drepte en Egypter og han … Og da han
gjorde det oppdaget han at dette var feil. Han kunne ikke gjøre det. Det var ikke på
denne måte. Gud måtte ta ham ut i ødemarken inn i ørkenen, et forlatt sted. Legger
du merke til at disse karer, som Gud har en budskap til, blir ført ut til et øde sted.
Han tok Paulus ut i ørkenen for å lære ham opp, for å fortelle ham om alle hans
store visjoner … ”Gå ut i ørkenen. Gå til et vis ødemark.” Og han ble der inntil
Gud hadde fult ut gjort ham kjent med oppgaven.
Det var muligens Moses sin beslutning å drepe Egypteren, men det var hans plan til
å gå ut i ørkenen. Men hvorfor fluktet han? Fordi hans brødre ikke aksepterte hans
lederskap. De aksepterte hans rolle i familien som befrier.
HERRENS ENGEL. 02.05.51.
P:23. legg nå merke til det, rett før han tar dem ut til løftenes land, begynte de å
skrike, et ramaskrik. Slavedriveren var hard. Og han begynte å rope etter Gud i
fortvilelse. Og da de gjorde det, hadde Gud en liten gutt som var fød der borte, en
meget spesiell fødsel, det var Moses. Dere kjenner til historien om hvordan han ble
plasser i et siv kurv. Og den lille arken ble tettet med bekk og tjære. Og Faraos
datter fostret ham opp, eller han var ment til å være hennes fosterbarn. Og da han
kom til den alder hvor han skulle være i Guds tjeneste, omtren førti år gammel,
gikk han ut en dag og identifiserte seg selv med Israel, og var sikkert på at de skulle
vite at han var deres befrier. Og da han drepte Egypteren, slå ham i hjel, da
oppdaget han neste dag at Hebreerne kjempet seg imellom, og de oppdaget hans
synd og fortalte ham det. Og på den tid fluktet Moses inn i ørkenen, forkastet av sine
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brødre, akkurat slik som Jesus Kristus ble forkastet av Hans brødre.
Og igjen sa bror Branham i sin tale:
ISRAEL VED RØDEHAVET. 26.03.53.
P:67. For lang tid tilbake kom tiden for utfrielse. Moses ble født og oppfostret i
Faraos hus, han kom fram og håpet på at barna ville forstå at han var den karen
som skulle gjøre det. Men gjorde de det? Nei da. De sa: ”Hvem gjorde deg til
hersker over oss? Vil du slå oss i hjel slik som du gjorde det med Egypteren?” Og
Moses fluktet. Slik var det. Moses forkastet av hans brødre.
Her ser vi selve kallet, deretter lydigheten til kallet og da sjalusi og avvisning og da
tok Gud hans tjener tilsides for å trene ham til å bli en lydig sønn. Og selv om han
var Sønn, lærte han lydighet ved det Han led. Selve grunnen til hans lidelse var,
fordi han kjente igjen kall, og gikk inn i hans rolle, det var dette som var årsaken til
hans forkastelse. Og på den måten ble lydigheten årsaken til at han måtte lide på
grunn av hans brødre og denne lidelse førte ham til et sted hvor han lærte mer
lydighet. Med andre ord, skjønt han led for å være lydig til Gud ble han likevel
forkastet på grunn av det, men istedenfor å løpe fra hans rolle slik som han gjorde,
brukte Gud allikevel denne flukten, til baksiden av ørkenen, til å trene ham videre
til en mer bestemt lydighet.
Ja, dere ser at Jesus var så lydig at han kunne gå forbi 300 syke mennesker for å
komme fram og legge hendene på bare en person. Bibelen forteller oss at Han lærte
lydighet ved det Han led. Han lærte å ikke å gjøre noe unntatt han så Faderen gjøre
det først i en visjon. Og han talte ikke unntatt det var fra Gud Hans Far som hadde
instruert ham å tale. Dette er en fullstendig overgivelse og lydighet. Ironien med
dette sporet til adopsjon er at når vi kjenner igjen at vi er sønner, og vi aksepterer
våre sønner forhold, da ønsker vi å gjøre det som vår Far ønsker vi skal gjøre, men
noen ganger er vi lengre framme om det som vår Far ønsker hva vi skal gjøre og slik
starter vi før Han forteller oss det, og det er der vi får en smell. Således bruker Gud
denne forkastelse for å trene oss for å bli mer lydig til ham. Ikke bare må vi har den
rette ønske for å behage Ham, skjønt det er bra start, men å gjøre kun det som Han
ønsker vi skal gjøre, det er her Han ønsker vi skal være.
PAULUS EN JESU KRISTI FANGENE. 17.03.63.
57 58. I Moses’ sin tid tok Han ham ut i ørkenen, og hold ham der i førti år og
tømte han for all hans teologi og alle hans ambisjoner. Hva en tid, han kunne se
tilbake og se hans feiltrinn og hvordan vi i kveld skulle gjøre det samme, når vi ser
på våre ambisjoner. Se på disse helbredelses kampanjer og se om Herren gjorde
noe for noen år tilbake ved siden av å restaurere, helbrede de syke og så videre.
Samtlige, hvert eneste organisasjon, fordi det ikke hente inn i deres organisasjon,
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måtte de få tak i en helbreder. Og hva har vi gjort? La oss bare se på det et
øyenblikk. Vi har gjort det samme som Moses gjorde. Vi har gått ut og forsøkte med
alle krefter og fabrikkerer en slags mirakel. ”Jeg lukter en sykdom.” ”Jeg har fått
blod i min hånd.” Og fabrikkerer en mirakel, skjønner? Og hva har vi fått til?
Jeg kan si, alt de har fått er en død Egypter.
La oss nå høre på Branhams svar på hans spørsmål, han sier videre i:
§ 59 Og hva har vi fått? Noen av mennene er i en slik stor press at de har brudd opp
og blitt simple fylliker, nevrotiker og pådratt seg et (syk) sinn slik at de svingte hele
veien fra de sakelige Pinsevenner tilbake til å lage en organisasjon igjen og slike
ting. Ser dere hva vi har gjort: slått mer eller mindre en Egypter i hjel. Det er
riktig. Vi har forsøkt; vi har overbelastet oss; vi har betalt; vi har strevet natten lang
i bønne møter til vi ikke hadde en stemme igjen og forsøkte å fabrikkere noe og
servere spikersuppe og alt dette der; vi oppdaget at det var en total fiasko. Vi er
nødt til å gå tilbake til ørkenen. Det stemmer, Så sant, så sant.
Så ser dere at det er ikke op til ham som vil eller han som ønsker, men det er op til
Gud som viser oss hva vår rolle er. Det er Gud som kaller og det er Gud som setter
en man på veien til å gjøre som Gud og bare Gud ønsker hva han skal gjøre. Og vi
finner dette eksempel på mange steder i Bibelen. Mange hadde bare en ting de skulle
gjøre for Gud i hele sitt liv, og hva var det? Kunne vi være tilfreds med å gjøre det
og være rede å gjøre det når vi blir kalt til det? Jeg lurer på det?
Hva jeg ser i dette sporet av adopsjon er kallet da å steppe inn i det vår rolle, deretter
forkastelse som må komme slik at vi kan bli trent opp for å bli mer og mer lydig til
det som Gud vil vi skal gjøre.
Se på Davit. Han var bare en liten gutt med rød hår men med et stort hjerte. Han var
en hyrde for en flok med dyr, som han måtte passe på og beskytte dem. Han tok
denne jobben meget seriøst. Da en løve og en bjørn kom for å ta sauene hans, tok
han oppgaven meget seriøst og drepte både løven og bjørnen. Da kalte Gud han
høyre opp og åpenbarte ham at Han ville at Davit skulle slå denne kjempen som ble
kalt Goliat. Se nå på Davits holdning. Størrelsen betydde ingenting for ham, om Gud
sendte ham, da ville Gud ta vare på ham, og han nærmede denne kjempen med fem
små stein. (f-a-i-t-h = tro.) Vi er rettferdiggjort ved tro, og tro er en åpenbaring. Gud
sa til Davit hva han måtte gjøre og han gjorde det. Mens Gud forklarte mer om hans
rolle i familien.
GJERNINGER ER UTTRYKT TRO. 26-11-65.
P.79. Og lille davit stod der med et stykke lær kledd i geite skinn eller en snaue
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skinn og bundet sammen med to snorer. Men det var åpenbart for ham.
Åpenbaringen traff han. Amen. Han sa: ”Den Gud som fridde meg ut fra bjørnens
klør, som befridde meg fra løvens klør, hvor mye mer vill han overlevere denne
uomskårne Filister i mine hender. Hans brødre var mye mer i stand til å gjøre det.
Saul var et hode større enn folket i hans hær. Men du skjønner, det var ikke
åpenbart for dem. Amen. Her har du det, de trodde at det var mulig, de trodde at
Gud kunne gjøre det, men det var ikke åpenbart til dem, men det var åpenbart til
Davit. Det finnes en forskjell her. Om det er helt og holdent åpenbart for deg at Gud
kommer til å helbrede deg, da får du det. Du får det. Jeg bryr meg ikke om hva som
feiler deg, hva sannsynligheten til helbredelsen er, utsiktene er muligens verre enn
Davit mot Goliat, men det er åpenbart til deg.
Dette gjør meg tenke på noe som en bror, Jim DuCarme fortalte meg om for noen år
siden. Han sa at han snakket til denne gutten som er en av mine kritikere, og mannen
sa: ”Det som Brian Kocourek gjør er det som jeg ønsket å gjøre for mange år siden.”
Og Jim sa. ”Men han gjør det og du gjør det ikke.”
Og det er det som jeg forteller mine kritikere. De sier: ”Hva tror du han er og hva
forsøker han å gjøre seg til.” Mitt svar er: ”Hei dere, det som jeg gjør, må bli gjort,
og jeg så ingen av dere gjorde det, mens jeg så nøden og kjenne den ledelse til å
fortelle, steg jeg inn i denne rolle, og Gud har dører over hele denne verden. Det er
ikke hva jeg gjorde, men det er hva Han ønsket jeg skulle gjøre. Det er akkurat slik
som Jesaja sa da Gud sa: ”Hvem ønsker å gå foran oss?” Og Jesaja sa: ”Her er jeg
herre, send meg.”
Jes 6,1-12 det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en trone, høy og
oppløftet, og slepet av Hans skrud fylte templet. 2 Serafer stod over Ham, hver av
dem hadde seks vinger. Med to dekket han ansiktet, med to dekket han føttene, og
med to fløy han. 3 En ropte til en annen og sa: «Hellig, hellig, hellig er hærskarenes
Herre*. Hele jorden er full av Hans herlighet!» 4 Festene rystet i dørtersklene ved
røsten av ham som ropte, og huset ble fylt med røyk. 5 Da sa jeg: «Ve meg, jeg er
fortapt! For jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor midt iblant et folk med
urene lepper. For mine øyne har sett Kongen, hærskarenes Herre.» 6 Da fløy en av
serafene bort til meg. I hånden hadde han en glødende kullbit som han hadde tatt
med en tang fra alteret. 7 Han rørte ved min munn, og sa: «Se, denne har rørt ved
dine lepper. Din misgjerning er tatt bort, og din synd er sonet.» 8 Da hørte jeg
Herrens røst som sa: «Hvem skal Jeg sende, og hvem vil gå for Oss?» Da sa jeg:
«Se, her er jeg. Send meg!» 9 Han sa: «Gå og si til dette folket: Dere skal høre og
høre, men ikke forstå. Dere skal se og se, men ikke skjønne. 10 Tett til hjertet på
dette folket med fett, og gjør ørene tunghørte, og klin øynene til, så de ikke ser med
sine øyne, ikke hører med sine ører, og ikke forstår med sitt hjerte, så de kan vende
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om og bli leget.» 11 Da sa jeg: «Hvor lenge, Herre?» Og Han svarte: «Til byene
ligger øde og det ikke er noen som bor der, og det ikke finnes et menneske i husene,
og landet ligger øde og dødt, 12 til Herren har ført menneskene langt bort, og det er
blitt mange steder som er forlatt midt i landet.
INNFLYTELSE. 30-11-63.
P:83. La oss gå ned til Guds hus i våre hjerter, alteret, la oss slå opp og se hvordan
Jesus ser ut, Jesus som er Ordet, og da kan vi svare: ”Her er Jeg, send meg, Herre.
Send meg til hjem slik at jeg kan bli en bedre hustru. Send meg til skole, slik at jeg
kan bli en bedre tenårings jente. Send meg til skole slik at jeg kan bli en bedre
tenårings gutt. Send meg til taler stolen som en annerledes pastor. Send meg til
forretningen for å bli en annerledes forretningsmann. Når dere ser ditt Mønster,
Jesus Kristus … Han sa: Her er jeg, sendt meg.” Etter hans ydmykhet, etter å ha
sett orden om hvordan Gud setter sammen Hans tjener. Hvordan han bemyndiger
ham; før han bemyndiger ham. må han være ydmyk, ærbødig, og i aksjon. Og den
rensede Jesaja, når han en gang så det, sa: ”Her er jeg, send meg.”
Hør nå etter, vi kunne gå videre og videre med våre forebilder angående Gud som
kaller og så går inn i sine kall, og når de en gang viser seg å være lydig til denne
himmelske visjon, slik som Paulus omtaler det, bruker Gud dem som sitt eget
legeme for å utrykke Seg Selv til menneskeheten.
Fra hans tale:
GUD SKJULER SEG SELV I ENKELTHET. 12-04-63.
P:132. Når du engang overgir deg fullstendig, da inntar Han oss i Sin Fylde. Men
så lenge du ikke overgir deg selv, kan Han ikke komme inn med Sin Fylde. OVERGI
DEG. Overgi dine tanker; overgi ditt sinn, overgi ditt liv, overgi alt, overgi din
anseelse. Overgi alt til Ham nå, og Han vil komme in og fyller deg med Den Hellige
Ånd. Det er grunnen til at Han er her.
Bror Branham sa i:
DET TALTE ORD ER DET ORIGINALE SÆD.
§ 87. Vi ser nå: Det Talte Ord, og at da er vi Guds Ord som er blitt manifestert. Det
er slik Gud ønsker Sin Menighet, at den skal stadfeste Ham. Hvordan kan Han
stadfeste seg uten at Hans Sæd er i personen? Hvordan kan du bruke dine egne
tanker og Gud samtidig manifestere Seg igjennom deg? Hvordan kan du ta din
egen tro, og si: "Min pastor lærer at ... ' "Min trosbekjennelse sier 'slik' ..."?
Hvordan kan du gjøre det og på samme tid være en stadfestet sønn av Gud?
Hvordan skal du få det til? Jesu død hadde da ingen betydning for deg. ”Å, jeg har
mottatt Ham, min Frelser ...” Det har du ikke! Du sier at du har det, men du har
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ikke det. Dine gjerninger beviser hva du er. Jesus sa det samme: ”Hvis dere mener
at Jeg er uekte født ... ” De sa: ”Vi er Abrahams sønner, og vi trenger ingen til å
lære oss.” Han svarte: ”Hvis dere var Abrahams barn, da ville dere ha kjent
Meg.” ”Hvem av dere kan overbevise Meg om synd - vantro?” Vis Meg en ting som
Faderen lovet, som Jeg ikke har oppfylt. Vantro er synd. La oss få se at dere gjør
det. Det tok luven fra dem. Helt sikkert. ”Hvem vil anklage Meg? Hvem kan
overbevise Meg om synd og vantro?” Skjønner dere? ”Hvis ikke Jeg tror, hvorfor
gjør da Faderen gjennom Meg det Han gjør - hvert et Ord som Han lovet? La Meg
få se hvor dere har gjort det.
Det som Bror Branham forteller oss her er at vi er bestemt til å reflektere bildet av
det originale sæd. Og dette kunne ikke vær mulig om vi ikke har livet som var i den
først fødte sæd. Om vi har livet, da har vi naturen, for disse to er en i den forstand at
naturen av selve livet er de reflekterte attributter og det manifesterte karakteristikker
av livet i sæden. Hør nå etter, dersom vi er så opptatt med vårt eget daglige liv da
kan vi ikke la Kristus leve i oss.
Se nå, Gud kommer ikke for et folk som tror at dette Budskapet er bare et slags ny
trosbekjennelse eller slik. Kristi Lære er ikke en teologi som man kan argumentere
om, så avgjort ikke. Kristi Lære er en realitet angående din posisjon i Guds familie.
Kristi Lære er å vite og forstå det fra deres hjerter og da vil det bringe fram det
samme Liv som var i den først fødte sønn, og dere vil se da at deres eget liv blir en
refleksjon av Hans Liv. Dette fordi Gud ønsker å leve ut ditt liv for dere, i din egen
omgivelse.
Disse prøvelser og tester som Gud gir til enhver av dere er meget enestående for
omstendighetene i ditt liv, og Gud ønsker at ditt legeme reflekterer Han Selv
gjennom dine omstendigheter. Det spiller ingen rolle hvem du er. Mine
omstendigheter er ulik min kones omstendigheter og hennes er annerledes enn
døtrene våre. Og hver av mine døtre har omstendigheter som er enestående for dem.
Og Gud ønsker å leve ut deres liv og viser Seg Selv den samme i går, i dag og i alle
evigheter i enhver av våre liv.
Uansett hvem du enn er, ønsker Han å låne ditt legeme, om du er en Guds sønn eller
en Guds datter, så bare lån det til Ham, eller gi det til Ham. Bare overgi deg selv til
Ham slik at Han kan bruke ditt legeme for å manifestere Hans Liv gjennom deg. Det
er dette hva Liv dreier seg om. Det er ikke hva du kan gjøre med dette kar, men tillat
Gud Selv å bruke det, og se da hva Han kan gjøre med det.
DET FRAMTIDIGE HJEM. 02-08-64.
P:76. Vel, mange av dere lurer på hvordan denne skjeling kommer? Jeg skal
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forteller dere det. Dere skjønner, det er et ord som jeg sier, men det er ikke mine
tanker, fordi jeg ikke vet det. Jeg kjenner ikke til denne tankemåte. Hvordan kan jeg
fortelle dere hvem du er og hvor du kommer fra, når jeg ikke har kjennskap til det?
Hvordan kan jeg fortelle dere hva dere gjorde for ti år siden, når jeg aldri har sett
dere i mitt liv? Hvordan kan jeg fortelle der hva dere gjør og hva du holdte på med
om ti år fra nå av? Hvordan kjenner jeg til framtiden? Men det er tanker av en
annen Person. La dette sinn som var i Kristus være i dere. La dette sinn som var i
Kristus være i deg, og dere uttrykker ikke deres egne ord; du uttrykker Hans Ord.
GUDS GAVER FINNER ALLTID PLASS. 22-12-63.
P:44. Gud arbeider gjennom mennesker for å forløse mennesker. Han kan ta deg,
arbeider gjennom deg for å forløse menneskeheten, om du fullstendig innvier alt du
er. Om du er en ung kvinne, innvie dit moral. Er du en ung mann, innvie din moral,
innvie ditt sinn, innvie dine tanker, innvie ditt hjerte, din sjel, innvie alt du er og la
Kristus arbeide gjennom det. Hva et herlig ting.
HVEM ER DETTE. 04-10-59.
P:34. … En overnaturlig Gud kan ikke forandre Hans natur for å tilpasse det
menneskelige natur. Menneskene må forandre sin natur for å passe inn i Guds
overnaturlige plan. Og det er derfor folket roper: ”Hvem er dette?” det er Gud midt
i blant Hans folk. De forstår det ikke. Gud kommer aldri ned på ditt plan, du er nødt
til å komme opp til Hans plan. Og når denne betingelse er oppfylt, en løfte som Gud
gav for å forløse folket. [er nådd??? oversetter.] Om du har oppnådd denne
betingelse, da forandrer hele ditt vesen; din måte å tenke på. Dine vaner forandrer
seg. Du forandrer deg. Alt med deg forandrer seg, fordi du har fått et nytt liv i deg.
KAN VI SE JESUS. 19-06-58.
P.14. Du er nødt til å ha Gud på innsiden før du kan se ham på utsiden. Det ser ut
som om mange mennesker ikke forstår hva Gud er. Men Han må komme inn og se
gjennom dine øyer, bruke diner øyer og ditt sinn, ditt tankesett, ditt syn, dine
sinnsbevegelser, alt må være i full kontroll av Gud.
DØREN TIL HJERTET. 16-03-58.
P:42. Si: ”nå kan du komme inn, men ikke våg å åpne denne dør. Ikke gå hen til
denne. Men du kan stå rett her.” Ville du føle deg velkommen? Slik er det med noen
av dere kirkemedlemmer. Du la ham komme inn. Åh, du ønsker ham som din
Frelser, men Han ønsker å være din Herre. Å være Herre betyr å herske. Han
ønsker å være din Hersker eller Herre, ikke bare din Frelser, men Han ønsker å
være din Herre. Herre betyr å herske. Han ønsker å være din hersker, ikke bare din
Frelser. Du ønsker Ham som din Frelser, men hva med å være din Herre, som
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kommer til å kontrollere dine sinnsbevegelser, kontrollere dine tanker, kontrollere
hvert eneste fiber i deg, slik at du ikke kan si som den man for flere år siden som la
Han komme in: ”For meg er livet Kristus og å dø er en vinning.” La Ham komme
inn og således er Han Hersker og Herre over deg.
DØREN I EN DØR. 09-02-58.
P:31. Du må la Ham være den suverene Herre. Det betyr at Han står over alt. Han
står over dine meninger. Han står over alle ting som du har. Han står over dine
følelser. Han står over dine ideer. Han kontrollerer enhver fiber i dine tanker. Alt du
har skulle du gi til Ham, dersom Han skal bli din Frelser og Herre.
Uansett hvilken Guds Sønn vi ser på, må enhver sæd som kommer fram være i
samme bilde av det originale sæd, og dersom vi er Guds Sønns sæd da vill vi
produsere Guds Sønns resultater.
Det er grunnen til at vi ser sporet av adopsjonen og livet av sønner som Gud brukte
for å manifestere Seg Selv til verden gjennom tiden. Vi så det i Moses, Josef, Davit,
Daniel, Jesajas, Jesus, Paulus, Luther, Wesley og William Branham. Vil det også bli
manifestert i deg? Gud sa at Han ville ha adopterte sønner, og han forutbestemte oss
til adopsjon av barn til Seg Selv.
Kan du se ditt kall? Har du hørt denne kall? Har Han åpenbart til deg din rolle i
familien? Har du gått inn i din rolle? Har du sett forkastelsen som måtte komme for
å føre deg i en ytterlig forklaring av din rolle?
Jeg håper at du kan se, uansett hvem som var sønn eller datter, det fantes det samme
mønster i ethvert liv, uansett tidsalder de levde i og det spilte heller ingen rolle hva
slags livs omstendigheter de befant seg i.
Gud kalte hver eneste en av dem, og de hørte den kall og det er mulig at de ikke
skjønte denne kall for en stund, men i rett tid åpenbarte Gud dem Hans plan for
deres liv, som var den rolle som de måtte utføre for den tidsalder og da de begynte
med tro og lydighet til denne kall, da var det hver eneste gang at deres brødre ikke
skjønte deres rolle og således fordølgte de dem og forkastet dem fordi de
misoppfattet dem, men det er ikke nødvendig å si at de tålte det, fordi de skjønte
hvem de var og de kjente til deres rolle som faderen hadde kalt dem til i denne
enorm store familie av brødre. Og slik ble de latterliggjort, hånet og deres liv var et
ensomt spor som de måtte gå helt alleene, men når Gud deres Far engang så at de
var lydig til denne himmelske visjon, kronet Han deres tjeneste, Han kronet dem
som sønner, Han kronet deres rolle ved å kalle dem til og med høyre opp. Og når
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Gud engang kronet deres tjeneste, deres lydighet som sønner, da tok Han dem fra
scenen, halleluja, Han kalte dem hjem for å hvile.
Vi tenker på Elijah som hadde en slik dynamisk rolle i familien, men allikevel
kronet Gud ikke hans tjeneste før enn han viste lydighet ved å ligge på hans side i tre
og et halvt år. Kan du tenke deg dette? Kunne du være lydig til dette dersom Gud
har kalt deg ut til å gjøre det?
DET NÅVÆRENDE STADIUM AV MIN TJENESTE. 08-09-62.
P:73. Denne fattige, gamle og nedbrutte profet lå der ute i ørkenen og ble matet av
det som fugler kom med til ham. Og hans kamel skinn oppbundet, solbrent, og en
liten krukke med olje hang på hans side, med lang kinnskjegg og sannsynlig skallete
og brun brent av solen, og gikk langsomt videre med sin stokk, men inn i hans hjerte
slå Guds Ånd. Da Gud så Hans lille utslitte tjener som kom til enden av sitt liv, mens
alle og alt hadde forlatt ham, forlot Gud ham da? Han sendte en vogn og tok Hans
utslitte tjener hjem: ”Det er ikke nødvendig å vandre oppover slik som Enok gjorde,
Jeg tar deg hjem i en vogn.” Det stemmer. Han kronet hans tjeneste med en vog
som førte han hjem. Det er ikke dårlig det. Jada, det var ikke nødvendig å vandre
hjem, Han bare sendte en vogn og tok han op, fordi han var sliten. Jeg liker dette.
Fattige, gamle utslitte tjener, Han tok han op, tok han hjem.
P:57. Det er vanlig i en slik situasjon som dette når man har vært tro mot Ordet og
alle har forlatt ham helt til Gud kommer på scenen og forsvarer denne personen og
kroner hans tjeneste. Skjønner dere? Det stemmer. Hva en trøst.
P: 72. Denne mørke time … ”I midten av kløvde fjell og mørke skyer”, sa poeten,
”Bøyde min Frelser sitt hode og døde; det åpne forheng viste veien til himmelens
glede og endeløse dager.” Han måtte gjøre det for å lage en vei for oss. Det
stemmer. Men hva gjorde Gud? Han ble trofast til Ordet og omfavnet korset. Men
var det slutten på Hans tjeneste? Var Hans tjeneste visket ut? Gud kronet Ham
med det største kron som noensinne var blitt brukt. Han kronet Ham på Påske
formiddag, på oppstandelsens dag. Han kronet tjenesten til vår Herre Jesus, Han
reiste Han opp fra de døde og lever videre i alle evigheter. Tjeneste ble ikke borte
fordi alle mennesker sviktet ham; Han ble kronet. Så sant, så sant, han ble kronet
fordi Han ble sviktet, og Han måtte gjøre det da Han reiste Han opp fra de døde.
P:91. Hvor mange Kristne her inne er på Veien i kveld, som er glade at dere startet
på veien for lenge siden og har begynt for lenge, lenge siden og går mot slutten av
veien; Jeg ber at Gud kroner deres tjeneste, hva det enn er. Det kan være en
hustru. Jeg ber at Gud kroner deres tjeneste. Det kan være en prest, Det kan være
en diakon, det kan være en tilhører. Det kan være en bonde. Jeg vet ikke hva det
er. Hva det enn er for noe, måtte Gud krone deres liv Hans Ords Herlighet, mens
Hans andre komme og tar deg opp i bortrykkelsen til et annet land.
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BLASFEMISKE NAV. 04-11-62.
P.110. Jeg tror ikke at Demas gikk ut i verden, fordi Demas var en … Om du
kjenner til Hans historie, kom han fra en stor og rik familie, og han ønsket å
sammen med resten av folkemengden. Men stakkars lille Paulus, hva var det med
Han? Gud tillater alltid at det går den veien og deretter kroner Han det. Han lot
Jesus komme til et sted, (Se her,) fra hvor Han kunne løfte Hans hode og kunne
gjøre hva Han ville og komme ditt hen hvor en romersk soldat kunne dra ut skjeggen
Hans og spytte Han i ansiktet. Legge en fille rund ansiktet Hans og sa: ”De forteller
meg at du er en profet …” De var alle samlet rund omkring Ham og kom med sine
spanske rør og slå Ham på hodet og sa: ”Fortell os nå hvem det var som slå deg?”
Han visste hvem det var som slå Han, så absolutt. Mens Hans tjeneste var for å bli
kronet. Det kommer alltid ditt hen hvor det ser ut som om det går nedenom hjem,
nesten helt borte, da kroner Gud det. Å, Herre la det skje. La det skje, Herre.
INNFLYTELSE. 15-03-64.
P:71. La oss bøye våre hoder, i stillhet … Da ilden av kullet hadde rørt profeten, og
gjorde ham så rent som de gikk an å bli, da Guds Røst sa: ”Hvem vil gå foran oss?”
Da svarte han: ”Mester, send meg.” I stillhet nå, alle sammen. Tal, Herre, Tal min
Herre, Tal og jeg vil være snart til å svare Deg; Tal min Herre, Tal min Herre. Tal
og jeg vil svare. Herre sendt meg.”
Det finnes millioner i synd og skam og som dør; (Dere vett at det finnes to millioner
mennesker som følger dette Budskap i dag …) Hør på deres bitre rop; Skynd deg og
kom dem til hjelp, svar fort: ”Herre her er jeg.” Tal min Herre, Tal min Herre, Tal
og jeg skal svare Deg fort; Tal min Herre, Tal min Herre, Tal og jeg skal svare:
”Herre send meg.” (Hva en skam å se våre brødre og søstre som dør uten å være
klar over sine posisjoner som sønner og døtre av Den Levende Gud.) Hør på deres
bitre rop; (Å, bror, kom med meg, vil du ikke?) Skynd deg til å til unnsetning. (De
kjenner ikke forskjellen mellom en kirke ånd og Den Hellige Ånd eller noen ting.)
Vær snart til å svare: ”Herre her er jeg.” Tal min Herre, tal, min Herre, (Jesaja er
du her?) Tal og jeg skal svare snart Deg; Tal min Herre, Tal og jeg vil svare:
”Herre, sendt meg.”
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Det talte Ord 114.
Veien til adopsjon 3.
Pastor Brian Kocourek.
2. september 2009.

Jeg ønsker å fortsette med vårt studium angående adopsjonens vei, men først ønsker
jeg å lese igjen noen få ord som bror Branham sa i:
DET TALTE ORD ER DEN OPPRINNELIGE SÆD.
P:87. Vi ser nå: Det Talte Ord, og at vi er Guds Ord som er blitt manifestert. Det
er slik Gud ønsker Sin Menighet, at den skal stadfeste Ham. Hvordan kan Han
stadfeste seg uten at Hans Sæd er i personen? Hvordan kan du bruke dine egne
tanker og Gud samtidig manifestere Seg igjennom deg? Hvordan kan du ta din
egen tro, og si: "Min pastor lærer at ... ' "Min trosbekjennelse sier 'slik' ..."?
Hvordan kan du gjøre det og på samme tid være en stadfestet sønn av Gud?
Hvordan skal du få det til? Jesu død hadde da ingen betydning for deg. ”Å, jeg har
mottatt Ham, min Frelser ...” Det har du ikke! Du sier at du har det, men du har
ikke det. Dine gjerninger beviser hva du er. Jesus sa det samme: ”Hvis dere mener
at Jeg er uekte født ... ” De sa: ”Vi er Abrahams sønner, og vi trenger ingen til å
lære oss.” Han svarte: ”Hvis dere var Abrahams barn, da ville dere ha kjent Meg
igjen.” ”Hvem av dere kan overbevise Meg om synd - vantro?” Vis Meg en ting
som Faderen lovet, som Jeg ikke har oppfylt. Vantro er synd. La oss få se at dere
gjør det. Det tok luven fra dem. Helt sikkert. ”Hvem vil anklage Meg? Hvem kan
overbevise Meg om synd og vantro?” Skjønner dere? ”Hvis ikke Jeg tror, hvorfor
gjør da Faderen gjennom Meg det Han gjør - hvert et Ord som Han lovet? La Meg
få se hvor dere har gjort det.
Jeg ønsker å se på denne paragraf i lyset fra paragraf 91.
P:89. … dersom den samme Ånd som var inn i Ham er i deg, da vil de samme
gjerninger bli manifestert.
Og da sier han i paragraf 90:
90. Hva er det? Den samme Sæden. Lå oss hoppe over lit videre: Hvis du ønsker et
liv i Gud, da må du begynne med Guds Ord. Aksepter Guds Ord i hele dets fylde, i
enhver utstrekning. Og når Guds fylde er inni deg, da vil regnet som faller, bringe
fram nøyaktig det som er inn i åkeren din. Og da i paragraf 91:
Hvordan blir det da med vårregnet? Dere ser vel hvor det vil bære hen etter en
stund, gjør dere ikke? Det blir som med de ville gresskar som profetens disipler
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sanket, da de hadde denne profetskolen, denne denominasjonen. De sanket noen
ville gresskar og trodde at det var ... erter; å, vel, ... (
91. Da vil de manifesterte gjerninger i ham være de samme fordi det er det
samme Sæd-Ord fra Gud. Guds Sønn var Hans eksempel - Sæd/Mønster. Og det
Hans liv var, da Ånden ble utøst over Ham, etter Han var døpt og den Hellige Ånd
kom over Ham, det samme Liv som Han framstilte, idet det er den samme Hellige
Ånd som vanner, vil igjen bli framstilt og gjøre det samme som Han gjorde, hvis
det er den samme Sæd. Guds Sønn-Sæd vil bringe fram Guds Sønn-Sæd.

Mens vi ser på disse tanker i sin helhet da ser vi at bror Branham taler om dette
emne i ”DET TALTE ORD ER DEN OPPRINNELIGE SÆD.” Nøkkelen her er
det originale Sæd, fordi det er der alle de andre frø kommer fra.
Før Jesus døde sa Han i: Joh 12,24 ”Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Hvis ikke
hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare alene igjen. Men hvis det dør, bærer
det mye frukt.”
NIV. 24. Jeg forteller dere sannheten, om ikke en hvete frø faller på jorden og dør,
da forblir det bare et frø. Men dersom det dør produserer det mange frø.
Utvidet. 24. Jeg forsikrer dere, og meget høytidelig forteller Jeg dere, om ikke et
hvete frø faller på jorden og dør da forblir det [bare et frø; det blir aldri noe noe
mer ut av det enn det lever] ved seg selv alleene. Men dersom det dør da produserer
det mange andre og det gir et rik avling.
Weymouth 12:24. Med absolutte sannhet forteller Jeg dere at om ikke hvete frøet
faller inn i jorden og dør, da forblir det hva det er, et eneste frø, men om det dør da
gir det et rik avling.
Det som bror Branham forteller oss her er at Loven om Livet som var talt ved Gud
langt tilbake i 1. Mosebok 1:11 sier oss at ethvert frø må bringe fram etter sitt slag
og det som bror Branham viser oss her er at det originale sæd er eksempel sæden
eller som han selv sier mønster sæden.
Ordet eksempel er etter det engelske ordbok: 1. Noe som er representativ for en
gruppe i sin helhet. Vel det er ikke en bra definisjon siden den andre definisjon sier:
2. En som tjener som et forbilde av et spesifikk type.
Fordi 1. Mosebok 1:11 sier: «Jorden skal bære fram gress, planter som setter frø, og
frukttrær som gir frukt etter sitt slag, og som har frø i seg, på jorden.»
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Således ser dere at det originale sæd er et mønster for enhver sæd som kommer fram
etter det.
Det er grunnen til at det er oss befalt til å reflektere eksemplet av dette originale
Sæd, og det originale Sæd var Kristus.
Ef 1,3-5 Lovet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far! Han har velsignet oss med
all åndelig velsignelse i den himmelske verden i Kristus, 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. 5 Ved Jesus Kristus har Han forutbestemt oss til barnekår
hos Seg, etter Sin viljes gode velbehag,
Og Efeserne 1:3 er Rom 8,29 For dem som Han kjente på forhånd, (Når kjente ham
til det? Før verdens grunnvoll ble lagt. For dem som Han kjente før verdens
grunnvoll ble lagt, var de som var i Ham, og slik som bror Branham sa, om vi ikke
er representert der, da får vi det aldri. Om vi var i ham, da er vi forut kjent, og) dem
har Han også forutbestemt til å bli likedannet med Sin Sønns bilde, for at Han skulle
være den førstefødte blant mange brødre.
Ordet likedannet ble oversatt fra det greske ord ”summorphos” som betyr dannet i
felleskap eller samme. Og det betyr i overført betydning formet på lignede vis,
dannet som likt, og ordet ”summorphus” ble avledet fra to ord: ”sun” som betyr en
opprinnelig preposisjon som indikerer en samling; med eller sammen eller
framgangsmåte, eller likhet, eller i tillegg til, og ordet ”morphe” betyr å utforme
eller forme. Således ser dere at det ikke bare er en forming, men i fellesskapet
kommer formen fram. Med andre ord, det er nødvendig med den originale for å
forme de andre, således er den originale selve mønster eller forbilde. Og som dere
vet er det nødvendig med et mønster for å lage eksakte kopier. Gud ønsker da barn,
sønner og døtre som er eksakte kopier av det originale sæd, Guds Sønn, og det er
hva bror Branham sier i paragraf 90-91.
90. Hvis du ønsker et liv i Gud, da må du begynne med Guds Ord. Aksepter Guds
Ord i hele dets fylde, i enhver utstrekning. Og når Guds fylde er inni deg, da vil
regnet som faller, bringe fram nøyaktig det som er inni åkeren din.
91. Da vil de manifesterte gjerninger i ham være de samme for det er det samme
Sæd-Ord fra Gud. Guds Sønn var Hans eksempel - Sæd/Mønster. Og det Hans liv
var, da Ånden ble utøst over Ham, etter Han var døpt og den Hellige Ånd kom over
Ham, det samme Liv som Han framstilte, idet det er den samme Hellige Ånd som
vanner, vil igjen bli framstilt og gjøre det samme som Han gjorde, hvis det er den
samme Sæd. Guds Sønn-Sæd vil bringe fram Guds Sønn-Sæd.
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Og dette kunne ikke være mulig om vi ikke hadde livet som var i den først fødte
sæd. Om vi har livet, da har vi naturen, fordi disse to er ett, i den forstand at naturen
og livet reflekterer attributtene eller manifesterer karakteristikkene av dette liv som
er inn i sæden.
Dere ser at Gud kommer ikke for å hente et folk som tror at Hans Budskap bare er et
nytt trosbekjennelse eller noe i den duren. Og han kommer sikkerlig ikke for å hente
et folk som tror at Budskapet er: ”Gud har sent en profet.” Han kommer for å hente
sæd av Guds Sønn, sæd som kommer fra den originale Guds Sønn.
Det er dette Kristi Lære dreier seg om, og det er derfor vi ikke skulle se på det som
en teologi fordi det er liv vi snakker om.
Du kan argumentere om teologi, men man må ikke argumentere over Liv, Liv må
leves, bli uttrykt, bli manifestert i våre legemer. Kristi lære er i realiteten din
posisjon i Guds familie. Kristi Lære er å kjenne Din Far og din eldste bror og å
kjenne igjen dine brødre og søstere i familien og å behandle dem deretter.
Efeserne 4:11 forteller oss at den femfoldige tjeneste er for å hjelpe familien til å
utvikle oss til sønner og døtre av Gud, og det fortelle oss at vi ikke kan gjøre det
uten at vi kommer til en kunnskap om Guds Sønn, og en forståelse av Sannheten.
Ef 4,11-13 Og Han gav noen til å være apostler, noen til profeter, noen til
evangelister, noen til hyrder og lærere, 12 til fullkommengjøringen av de hellige
(fullkommengjøring, det er ikke uten flekk, Jesu Krist blod gjør det. Nei, Gud gav
en femfold tjeneste for å føre menigheten fram til modenhet.) inn i en gjerning av en
tjeneste, inn i en oppbygging av Kristi legemet. 13 inntil vi alle når fram til troens
enhet …
Ikke bare tro, men Troen, ikke bare en hvilken som helst tro er god nokk, fordi da
Babels Tårn ble bygget, så Gud ned og så at menneskene var blitt en, og Han sa at
det var ikke godt. Jeg må gå ned for å forvirre deres språk, slik at de ikke kan være
et lengre, slik de er nå. Men likevel i 1. korinterne 1 forteller Paulus oss at vi er gitt
Kristi sinn, slik at vi kan være ett. Jesus sa i Johannes 17 at han gav oss Hans Ord,
og Hans herlighet som Faderen hadde gitt Ham slik at vi kan bli ett slik som Han og
Faderen var ett. Vi vet at ordet Herlighet ble oversatt fra det greske ord ”doxa,” som
betyr, mening, vurdering og dom. Da ser dere at Han hadde mottatt Faderens
Mening, Vurdering og Dom, og det var på denne måten Han og Faderen var ett,
fordi Han var uttrykket av Faderens Herlighet. (Faderens mening, vurdering og
dom/bedømmelse). På samme måte blir også vi ett med Faderen.
Men i Efeserne 4 forteller Paulus oss at den femfoldige tjeneste vil bringe oss
Troens Enhet og siden det finnes kun En Herre og En Tro. Efeserne 4:5. Og vi vet at
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Tro er en åpenbaring, da må dette Ene Tro være Troen til denne Ene Herre, som er
Jesus Kristus som er den samme i går, i dag og i alle evigheter. Gud Selv som er
Gud og Far til vår Herre Jesus Kristus. Ef 4,13 Guds Sønns nøyaktige kunnskap,
Hvorfor Guds Sønns nøyaktige kunnskap? Dette fordi om du ikke kjenner Guds
Sønn, da skjønner dere ikke hva en moden sønn, en sønn som er rede til å bli
adoptert, er for noe, fordi Han er forbildet for alle sønner til en fullkommen mann.
Dette ordet fullkommen her betyr ikke uten flekker, det betyr moden. Den
femfoldige tjeneste er til for å fullkommengjøre menigheten, for å modne
menigheten til et mål av en vekst av Kristi oppfyllelse; Det er ikke lenger slik at en
del er i orden, det samme sa Paulus i: 1 Kor 13,10 Men når det fullkomne kommer,
da skal det som er stykkevis, ta slutt.
Og ved denne tid skal vi se Ham som Han virkelig er, og ved å se Ham som Han
virkelig er, blir vi det som vi virkelig er.
Ef 4,14-32 for at vi ikke lenger skulle være som små barn og bli kastet hit og dit og
bli drevet omkring av enhver lærdoms vind, ved menneskers knep, ved listig kløkt i
villfarelsens kunster. 15 Men sannheten tro i kjærlighet skal vi i alle ting vokse opp
til Ham som er hodet – Kristus.
Her ser vi det igjen, det dreier seg hele tiden om å bli modne til innhøstningen.
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.
Og det er dette denne oppbyggelse produserer; oppriktig kjærlighet, ekte Hellige
Ånd Kjærlighet for Guds Familie.
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.
Hør etter nå, det finnes fire ting her som vi ikke må gå glipp av. Deres forståelse
blir formørket, ved å stenge av Lyset av Hans Herlige Evangelium, Hans Herlige
Nærvær, og dette fremmedgjør dem fra Lyset som er livet, og alt sammen på grunn
av blindhet i deres hjerter. De er blinde og naken og dette er Laodikea.
19 Og siden de ikke lenger har skamfølelse, har de gitt seg over til skamløs utukt og
til all slags urenhet med grådighet. 20 Men dere har ikke lært å kjenne Kristus slik,
21 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. 25 Legg derfor bort løgnen og hver av dere
skal tale sannhet med sin neste, for vi er hverandres lemmer. 26 Blir dere vrede, så
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synd ikke! La ikke solen gå ned over deres vrede, 27 og gi heller ikke djevelen rom!
28 Den som stjal, skal ikke stjele mer, men heller arbeide og gjøre det gode med
hendene sine, for at han kan ha noe å gi til dem som trenger hjelp. 29 La ikke et
eneste råttent ord komme ut fra deres munn, men bare ord som er gode til
nødvendig oppbyggelse, for at ordene kan gi nåde til dem som hører på. 30 Og gjør
ikke Guds Hellige Ånd sorg, Ham som dere ble beseglet med til forløsningens dag.
31 La all bitterhet, vrede, sinne, skrik og ond tale være langt fra dere, sammen med
all ondskap. 32 Og vær gode mot hverandre, vær barmhjertige og tilgi hverandre,
slik Gud har tilgitt dere i Kristus.
Da, ved å vite det og forstå det ut ifra hjertene deres vil det bringe fram det samme
Liv som var i den først fødte sønn, og dere vil se deres eget liv bli til en refleksjon
av Hans Liv. Hvorfor det? Fordi Gud ønsker å leve deres liv for dere i deres egne
omstendigheter.
Disse tester som Gud gir til enhver av dere er meget enestående for deres livs
omstendigheter og Gud ønsker deres karer/legemer til å reflektere Seg Selv gjennom
i deres omstendigheter. Og det har ingen betydning hvem dere er. Mine
omstendigheter er forskjellig fra min hustrues omstendigheter og hennes er
forskjellige fra våre døtres omstendigheter. Og hver av mine døtre har
omstendigheter som er unik for dem, og Gud ønsker å leve ut deres liv og viser Seg
Selv til å være den samme i går, i dag og i alle evigheter i vår liv.
Uansett hvem du er, om du er en Guds sønn eller datter, da ønsker Han å låne ditt
legeme, lån Ham ditt legeme, eller gi det til Ham, bare overgi deg selv til Ham slik
at Han kan bruke ditt kar for å manifestere Hans liv gjennom ditt legeme. Det er
dette, livet dreier seg om. Det er ikke slik; hva kan vi gjøre med dette legemet, men
vi må tillate at Gud kan bruke det for Seg Selv, for da å se hva Han vil gjøre med
det.
Fra:
DET FRAMTIDIGE HJEM. 02-08-64.
P:76 Vel, mange lurer på hvordan dette med skjelninger virker? Jeg skal fortelle
dette til dere. Dere skjønner at det er et ord som jeg sier, og det er ikke mine tanker,
fordi jeg vet ikke noe om det. Jeg kjenner ikke noe om disse tanker. Hvordan kan jeg
forteller hvem du er og hvor du kommer fra, når jeg ikke kjenner dere? Hvordan kan
jeg forteller dere hva dere har gjort for ti år siden, når jeg ikke har sett dere i hele
mitt liv? Hvordan kan jeg fortelle hva dere holder på med og hvor, om ti år fra nå?
Hvordan har jeg kjennskap om framtiden? Men de er tanker av en annen Person. La
dette sinn som var i Kristus være i dere. Da er det ikke deres tanker, men det er
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Hans tanker gjennom dere, og dere utrykker ikke deres egne ord, dere utrykker
Hans ord.
GUDS GAVER FINNER ALLTID STED. 22-12-63.
P: 44. Gud arbeider gjennom mennesker for å forløse mennesker. Han kan ta deg,
arbeider gjennom deg for å forløse mennesker, om du vil innvie alt du er helt til
Ham. Om du er en ung kvinne, offer din etikk. Om du er en ung mann, offer din lære,
offer ditt sinn, offer dine tanker, hellig dit hjerte, hellig din sjel, innvie hele deg og
la Kristus arbeide gjennom deg. For en herlig ting.
HVEM ER DENNE. 04-10-59.
P: 34. … en overnaturlig Gud kan ikke endre Sin natur for å tilpasse Seg folkets
natur. Folk må endre sin natur for å tilpasse oss Guds overnaturlige plan. Og det er
grunnen til at folket roper: ”Hvem er dette?” Det er Gud midt i blant sitt folk. De
forstår det ikke. Gud kommer aldri ned til ditt nivå; du er nødt til å komme opp til
Hans. Gud kommer aldri til å møte dine betingelser; du må oppfulle Hans
betingelser. Og når disse betingelser er oppfylt, da har vi et løfte fra Gud som Han
gav oss for å forløse folket. Om disse krav er oppfylt, da blir hele dit vesen
forandret; din måte å tenke på forandrer seg. Dine vaner forandrer seg. Alt med
deg er blitt forandret. Du forandrer deg. Alt med deg forandrer seg. Dette fordi det
er et nytt Liv i deg.
KAN VI SE JESUS. 19-06-58.
P: 14. Du må ha Gud på innsiden før du kan se Ham på utsiden. Og det finnes
mange mennesker som ikke synes å forstå hva Gud er. Men Han må komme inn, og
ser gjennom dine øyne, bruke dine øyner, ditt sinn, din tenkning, ditt syn, dine
følelser og alt må være fult ut under Guds kontroll.
ØREN TIL HJERTE. 16-03-58.
P: 42. Si: ”Nå kan du komme in, men ikke våg å åpne denne dør. Ikke gå til denne
(dør oversetter.). Du kan stå rett der.” Ville du føle deg velkommen? Slik er det med
mange av dere kirkemedlemmer. Du bare lar Ham komme inn. Du ønsker Ham som
din frelser, men Han ønsker å være din Herre. Å være Herre betyr å være en
Leder/Hersker. Han ønsker å være din Hersker, ikke bare din Frelser. Du ønsker
Ham som en Frelser, men hva med dette faktum at Han er din Herre, som vil
kontrollere deg, kontrollerer dine følelser, kontrollerer din tekning og kontrollerer
alt som du er, slik at du kan se det samme som denne mann, som for år tilbake slapp
Kristus inn og sa: ”For meg er Livet Kristus og å dø er en vinning.” La Ham
komme inn, på denne måten at Han kan være en Hersker og Herre over deg.
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DØREN I EN DØR. 09-02-58.
P: 31. Du må la Ham være den Suverene Hersker. Det betyr at Han er over alt og
alle. Han er over dine meninger. Han er over alle ting som du er i besittelse av. Han
er over dine følelser. Han er over dine ideer. Han kontrollerer hele din tankesett. Alt
som du er skulle du gi til Ham, om Han skal bli din Frelser og Herre.
All slags sæd må komme fram i likhet med det originale sæd, uansett hva slags Guds
Sønn vi ser på, og om vi er Guds Sæd, da produserer vi samme resultater som Guds
Sønn.
Derfor ser vi Adopsjonens vei, og Livet av Guds sønner som Gud brukte til å
manifestere Seg Selv til verden i alle tidsaldere. Vi så det i Moses, i Josef, i Daniel, i
Jesaja, i Jesus, i Paulus, Luther, Wesley og i William Branham, og skal det også
være i dere? Gud sa at han skulle ha adopterte sønner, og Han forutbestemte oss til
adopsjon av Barn til Seg.
Så, kan du se ditt kall? Har du hørt ditt kall? Har han åpenbart din rolle i Familien?
Har du gått in i din rolle? Har du sett den avvisning som må komme for å bringe deg
inn i en videre definering av din rolle?
Jeg håper at dere kan se at det samme mønster finner sted i livet til hvert enkelt
person, uansett hvem som var sønn eller datter, og uansett hvilken tidsalder de levde
i, og uansett hva deres livs omstendigheter var.
Gud kalte på hvert eneste en av dem og de hørte denne kall og det er mulig at de for
en liten stund ikke forstod denne kall, men i den rette tid åpenbarte Gud dem Hans
plan for deres liv, som var den rolle som de måtte utføre for deres tidsalder, og mens
de gikk framover i tro og lydighet til denne kall, var det slik i hvert eneste tilfelle at
deres brødre ikke skjønte denne rollen og derfor forfulgte de dem og forkastet dem,
fordi de misforstod deres rolle, men det er ikke nødvendig å si at de holdte ut fordi
de visste hvem de var og de skjønte den rollen som deres Far hadde kalt dem til i
denne store familie av brødre. Og således ble de hånet, gjort narr av og deres liv var
fylt med ensomhet, det var en vei de måtte gå alleene, men når Gud deres Far
engang så at de var lydig til den himmelske visjon, kronet Han deres tjeneste, deres
sønneforhold med Faderen og deres lydighet som sønner. Han tok dem fra scenen,
Han kalte dem hjem for å hvile.
Og vi vet at denne forutbestemmelse til adopsjon av sønner er omtalt i Romerne 8
Efeserne 1, Galaterne 4, og Hebreerne 1,3 og 7. Dette viser oss at ikke bare selve
mønster av atferd er forut bestemt av sæden vi mottar, slik som bror Branham sa:
”Om Guds Sønns sæd er i oss, da vil det i våre legemer produsere Guds Sønners
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Liv,” fordi bror Branham sa at Jesus var mønster sæden eller eksempel sæd. Men
ikke bare det, det er også selve veien som leder oss til forbildet, fordi adopsjonen er
forutbestemt av Gud. Mønsteret er det vi skal bli formet til, da er mønsteret
forutbestem i oss, og er således veien eller stien til adopsjon
Alle karakteristikker og attributter, som noensinne kommer til å bli modnet i planter
som er rede til innhøsting, finnes allerede i sæden. Alt det trenger, er Vann og Lys
for å bringe det til modenhet og rede til innhøsting, og slik er også prosessen til
adopsjon av hvert eneste sønn av Gud, ved den nye fødsel, lagt til rette til den store
dagen da de skal bli adoptert som sønner. Selve mønsteret er forutbestemt i oss,
Efeserne 1:3 og veien til denne dag er Romerne 8.
Og siden Han var det originale sæd og loven om reproduksjonen sier at hver sæd må
komme fram etter livet som er inn i sæden, og dersom Guds Sønn produserte en
lydig Sønn i dette originale sæd da vil det også produsere lydige sønner i andre Guds
sønner, sæd som befant seg i den Sæd fra begynnelse av, og som stammer fra dette
originale sæd.
Denne veien til adopsjon, eller prosessen som vi går gjennom til å bli adoptert som
sønner, finner vi i: Rom 8,30-35. Vi ser at det finnes tre stadier som vi går gjennom
i denne prosessen. 30 Og dem som Han forut har bestemt, (Husk Efeserne 1) dem
har Han også kalt. (Dette er den første delen i vår reise, det er vår kall.) Og dem
Han har kalt, dem har Han også rettferdiggjort. (dette er den andre delen i vår reise.
Når vi engang har fått vår kall, får vi rettferdiggjørelse som kommer ved Tro. Tro er
en åpenbaring, når Gud engang har kalt oss åpenbarer Han til oss hva vår rolle er.
Dere skjønner at vi må forstå først at vi er sønner og døtre av Gud. Dette, fordi du
ikke kan bli adoptert som en sønn dersom du ikke er en sønn, og du kan ikke
oppfulle din rolle i familien dersom du ikke er en del av familien. Således har man
kallet først, åpenbaringen om hva denne kall dreier seg om. Vel, denne åpenbaringen
er hvor du får foredling i din rolle. Rettferdiggjørelsen er denne Tro eller åpenbaring
om hva som er nødvendig til å bli hva du er, åpenbaringen som forteller deg hva din
kall er, hva din posisjon er i familien, og deretter:) Og dem Han har rettferdiggjort,
dem (3) har Han også herliggjort. Som jeg nevnte forrige uke er, at denne rollen
som du framfører er egentlig ordet for din tidsalder. (Dette er ”doxazo” som omtaler
mening, verdi og dom som egentlig blir uttrykt eller materialisert.) Med andre ord,
du er kalt som sønn til din familie og gjennom åpenbaring om denne rollen og tro på
Guds kall, inntar du din rolle og da utrykker du den delen av Guds Ord som gjelder
for den tidsalder. Du blir da det manifesterte Ord til den tid. Da sier Paulus:) 31 Hva
skal vi da si til dette? Hvis Gud er for oss, hvem er da imot oss? 32 Han som ikke
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sparte Sin egen Sønn, men gav Ham for oss alle, hvordan skal Han kunne annet enn
å gi oss alle ting med Ham?
Hør nå her: Gud har et Ord for hver tidsalder, og i vår tilfelle har Han et Ord som sa
at det skulle være sønner som var forutbestemt til adopsjon. Om så Gud har et Ord
for denne tid som taler om sønner, da er det nødvendig med legemer hvor ordet for
denne tidsalder kan bli manifester i. Det er så enkelt, og legemet som Gud bruker for
å manifestere denne delen av Hans Ord for denne tidsalder i, inntar denne løfte for
denne tid, og da blir det, det manifesterte Ord for denne tidsalder.
Vi så det i William Branham, i Wesley, i Luther, i Martin, i Paulus i Jesus og Moses,
videre Josef, Daniel og davit og så videre. Alle var engang en tanke av Gud før
verdens grunnvoll ble lagt, og de ble til det uttrykte Levende Guds Ord for sin tid i
de legemer som de levde i. På denne måten åpenbarte de det åpenbarte Ord for sin
tid.
Vi ser da at Paulus sier: 33 Hvem vil komme med anklage mot Guds utvalgte? Det er
Gud som rettferdiggjør. 34 Hvem er den som fordømmer? Det er Kristus som døde,
ja, mer enn det, som også er oppstått, som også sitter ved Guds høyre hånd, og som
også går i forbønn for oss.
Fordømmelse er nødt til å komme, men hva gjør det? Fordømmelse av folk som ikke
forstår hva Gud har kalt deg til vil være der, men det er deres problem. Du er
fokusert på det som Gud har åpenbart deg til. Du er fokusert på hva Gud har
åpenbart deg. Du har steppet inn i din forhold som sønn; 35 Hvem kan skille oss fra
Kristi kjærlighet? Trengsel, angst, forfølgelse, hungersnød, nakenhet, fare eller
sverd? 36 Som det står skrevet: For Din skyld blir vi drept hele dagen lang. Vi blir
regnet som slaktesauer. 37 Men i alt dette skal vi mer enn seire ved Ham som elsket
oss. 38 For jeg er overbevist om at verken død eller liv, verken engler eller
myndigheter eller makter, verken det som er nå eller det som skal komme, 39 verken
høyde eller dybde eller noen annen skapning skal være i stand til å skille oss fra
Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus, vår Herre.
La oss be:
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Det talte Ord 114.
Veien til adopsjon 3.
Pastor Brian Kocourek.
2. september 2009.

Jeg ønsker å fortsette med vårt studium angående adopsjonens vei, men først ønsker
jeg å lese igjen noen få ord som bror Branham sa i:
DET TALTE ORD ER DEN OPPRINNELIGE SÆD.
P:87. Vi ser nå: Det Talte Ord, og at vi er Guds Ord som er blitt manifestert. Det
er slik Gud ønsker Sin Menighet, at den skal stadfeste Ham. Hvordan kan Han
stadfeste seg uten at Hans Sæd er i personen? Hvordan kan du bruke dine egne
tanker og Gud samtidig manifestere Seg igjennom deg? Hvordan kan du ta din
egen tro, og si: "Min pastor lærer at ... ' "Min trosbekjennelse sier 'slik' ..."?
Hvordan kan du gjøre det og på samme tid være en stadfestet sønn av Gud?
Hvordan skal du få det til? Jesu død hadde da ingen betydning for deg. ”Å, jeg har
mottatt Ham, min Frelser ...” Det har du ikke! Du sier at du har det, men du har
ikke det. Dine gjerninger beviser hva du er. Jesus sa det samme: ”Hvis dere mener
at Jeg er uekte født ... ” De sa: ”Vi er Abrahams sønner, og vi trenger ingen til å
lære oss.” Han svarte: ”Hvis dere var Abrahams barn, da ville dere ha kjent Meg
igjen.” ”Hvem av dere kan overbevise Meg om synd - vantro?” Vis Meg en ting
som Faderen lovet, som Jeg ikke har oppfylt. Vantro er synd. La oss få se at dere
gjør det. Det tok luven fra dem. Helt sikkert. ”Hvem vil anklage Meg? Hvem kan
overbevise Meg om synd og vantro?” Skjønner dere? ”Hvis ikke Jeg tror, hvorfor
gjør da Faderen gjennom Meg det Han gjør - hvert et Ord som Han lovet? La Meg
få se hvor dere har gjort det.
Jeg ønsker å se på denne paragraf i lyset fra paragraf 91.
P:89. … dersom den samme Ånd som var inn i Ham er i deg, da vil de samme
gjerninger bli manifestert.
Og da sier han i paragraf 90:
90. Hva er det? Den samme Sæden. Lå oss hoppe over lit videre: Hvis du ønsker et
liv i Gud, da må du begynne med Guds Ord. Aksepter Guds Ord i hele dets fylde, i
enhver utstrekning. Og når Guds fylde er inni deg, da vil regnet som faller, bringe
fram nøyaktig det som er inn i åkeren din. Og da i paragraf 91:
Hvordan blir det da med vårregnet? Dere ser vel hvor det vil bære hen etter en
stund, gjør dere ikke? Det blir som med de ville gresskar som profetens disipler
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sanket, da de hadde denne profetskolen, denne denominasjonen. De sanket noen
ville gresskar og trodde at det var ... erter; å, vel, ... (
91. Da vil de manifesterte gjerninger i ham være de samme fordi det er det
samme Sæd-Ord fra Gud. Guds Sønn var Hans eksempel - Sæd/Mønster. Og det
Hans liv var, da Ånden ble utøst over Ham, etter Han var døpt og den Hellige Ånd
kom over Ham, det samme Liv som Han framstilte, idet det er den samme Hellige
Ånd som vanner, vil igjen bli framstilt og gjøre det samme som Han gjorde, hvis
det er den samme Sæd. Guds Sønn-Sæd vil bringe fram Guds Sønn-Sæd.

Mens vi ser på disse tanker i sin helhet da ser vi at bror Branham taler om dette
emne i ”DET TALTE ORD ER DEN OPPRINNELIGE SÆD.” Nøkkelen her er
det originale Sæd, fordi det er der alle de andre frø kommer fra.
Før Jesus døde sa Han i: Joh 12,24 ”Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Hvis ikke
hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare alene igjen. Men hvis det dør, bærer
det mye frukt.”
NIV. 24. Jeg forteller dere sannheten, om ikke en hvete frø faller på jorden og dør,
da forblir det bare et frø. Men dersom det dør produserer det mange frø.
Utvidet. 24. Jeg forsikrer dere, og meget høytidelig forteller Jeg dere, om ikke et
hvete frø faller på jorden og dør da forblir det [bare et frø; det blir aldri noe noe
mer ut av det enn det lever] ved seg selv alleene. Men dersom det dør da produserer
det mange andre og det gir et rik avling.
Weymouth 12:24. Med absolutte sannhet forteller Jeg dere at om ikke hvete frøet
faller inn i jorden og dør, da forblir det hva det er, et eneste frø, men om det dør da
gir det et rik avling.
Det som bror Branham forteller oss her er at Loven om Livet som var talt ved Gud
langt tilbake i 1. Mosebok 1:11 sier oss at ethvert frø må bringe fram etter sitt slag
og det som bror Branham viser oss her er at det originale sæd er eksempel sæden
eller som han selv sier mønster sæden.
Ordet eksempel er etter det engelske ordbok: 1. Noe som er representativ for en
gruppe i sin helhet. Vel det er ikke en bra definisjon siden den andre definisjon sier:
2. En som tjener som et forbilde av et spesifikk type.
Fordi 1. Mosebok 1:11 sier: «Jorden skal bære fram gress, planter som setter frø, og
frukttrær som gir frukt etter sitt slag, og som har frø i seg, på jorden.»
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Således ser dere at det originale sæd er et mønster for enhver sæd som kommer fram
etter det.
Det er grunnen til at det er oss befalt til å reflektere eksemplet av dette originale
Sæd, og det originale Sæd var Kristus.
Ef 1,3-5 Lovet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far! Han har velsignet oss med
all åndelig velsignelse i den himmelske verden i Kristus, 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. 5 Ved Jesus Kristus har Han forutbestemt oss til barnekår
hos Seg, etter Sin viljes gode velbehag,
Og Efeserne 1:3 er Rom 8,29 For dem som Han kjente på forhånd, (Når kjente ham
til det? Før verdens grunnvoll ble lagt. For dem som Han kjente før verdens
grunnvoll ble lagt, var de som var i Ham, og slik som bror Branham sa, om vi ikke
er representert der, da får vi det aldri. Om vi var i ham, da er vi forut kjent, og) dem
har Han også forutbestemt til å bli likedannet med Sin Sønns bilde, for at Han skulle
være den førstefødte blant mange brødre.
Ordet likedannet ble oversatt fra det greske ord ”summorphos” som betyr dannet i
felleskap eller samme. Og det betyr i overført betydning formet på lignede vis,
dannet som likt, og ordet ”summorphus” ble avledet fra to ord: ”sun” som betyr en
opprinnelig preposisjon som indikerer en samling; med eller sammen eller
framgangsmåte, eller likhet, eller i tillegg til, og ordet ”morphe” betyr å utforme
eller forme. Således ser dere at det ikke bare er en forming, men i fellesskapet
kommer formen fram. Med andre ord, det er nødvendig med den originale for å
forme de andre, således er den originale selve mønster eller forbilde. Og som dere
vet er det nødvendig med et mønster for å lage eksakte kopier. Gud ønsker da barn,
sønner og døtre som er eksakte kopier av det originale sæd, Guds Sønn, og det er
hva bror Branham sier i paragraf 90-91.
90. Hvis du ønsker et liv i Gud, da må du begynne med Guds Ord. Aksepter Guds
Ord i hele dets fylde, i enhver utstrekning. Og når Guds fylde er inni deg, da vil
regnet som faller, bringe fram nøyaktig det som er inni åkeren din.
91. Da vil de manifesterte gjerninger i ham være de samme for det er det samme
Sæd-Ord fra Gud. Guds Sønn var Hans eksempel - Sæd/Mønster. Og det Hans liv
var, da Ånden ble utøst over Ham, etter Han var døpt og den Hellige Ånd kom over
Ham, det samme Liv som Han framstilte, idet det er den samme Hellige Ånd som
vanner, vil igjen bli framstilt og gjøre det samme som Han gjorde, hvis det er den
samme Sæd. Guds Sønn-Sæd vil bringe fram Guds Sønn-Sæd.
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Og dette kunne ikke være mulig om vi ikke hadde livet som var i den først fødte
sæd. Om vi har livet, da har vi naturen, fordi disse to er ett, i den forstand at naturen
og livet reflekterer attributtene eller manifesterer karakteristikkene av dette liv som
er inn i sæden.
Dere ser at Gud kommer ikke for å hente et folk som tror at Hans Budskap bare er et
nytt trosbekjennelse eller noe i den duren. Og han kommer sikkerlig ikke for å hente
et folk som tror at Budskapet er: ”Gud har sent en profet.” Han kommer for å hente
sæd av Guds Sønn, sæd som kommer fra den originale Guds Sønn.
Det er dette Kristi Lære dreier seg om, og det er derfor vi ikke skulle se på det som
en teologi fordi det er liv vi snakker om.
Du kan argumentere om teologi, men man må ikke argumentere over Liv, Liv må
leves, bli uttrykt, bli manifestert i våre legemer. Kristi lære er i realiteten din
posisjon i Guds familie. Kristi Lære er å kjenne Din Far og din eldste bror og å
kjenne igjen dine brødre og søstere i familien og å behandle dem deretter.
Efeserne 4:11 forteller oss at den femfoldige tjeneste er for å hjelpe familien til å
utvikle oss til sønner og døtre av Gud, og det fortelle oss at vi ikke kan gjøre det
uten at vi kommer til en kunnskap om Guds Sønn, og en forståelse av Sannheten.
Ef 4,11-13 Og Han gav noen til å være apostler, noen til profeter, noen til
evangelister, noen til hyrder og lærere, 12 til fullkommengjøringen av de hellige
(fullkommengjøring, det er ikke uten flekk, Jesu Krist blod gjør det. Nei, Gud gav
en femfold tjeneste for å føre menigheten fram til modenhet.) inn i en gjerning av en
tjeneste, inn i en oppbygging av Kristi legemet. 13 inntil vi alle når fram til troens
enhet …
Ikke bare tro, men Troen, ikke bare en hvilken som helst tro er god nokk, fordi da
Babels Tårn ble bygget, så Gud ned og så at menneskene var blitt en, og Han sa at
det var ikke godt. Jeg må gå ned for å forvirre deres språk, slik at de ikke kan være
et lengre, slik de er nå. Men likevel i 1. korinterne 1 forteller Paulus oss at vi er gitt
Kristi sinn, slik at vi kan være ett. Jesus sa i Johannes 17 at han gav oss Hans Ord,
og Hans herlighet som Faderen hadde gitt Ham slik at vi kan bli ett slik som Han og
Faderen var ett. Vi vet at ordet Herlighet ble oversatt fra det greske ord ”doxa,” som
betyr, mening, vurdering og dom. Da ser dere at Han hadde mottatt Faderens
Mening, Vurdering og Dom, og det var på denne måten Han og Faderen var ett,
fordi Han var uttrykket av Faderens Herlighet. (Faderens mening, vurdering og
dom/bedømmelse). På samme måte blir også vi ett med Faderen.
Men i Efeserne 4 forteller Paulus oss at den femfoldige tjeneste vil bringe oss
Troens Enhet og siden det finnes kun En Herre og En Tro. Efeserne 4:5. Og vi vet at
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Tro er en åpenbaring, da må dette Ene Tro være Troen til denne Ene Herre, som er
Jesus Kristus som er den samme i går, i dag og i alle evigheter. Gud Selv som er
Gud og Far til vår Herre Jesus Kristus. Ef 4,13 Guds Sønns nøyaktige kunnskap,
Hvorfor Guds Sønns nøyaktige kunnskap? Dette fordi om du ikke kjenner Guds
Sønn, da skjønner dere ikke hva en moden sønn, en sønn som er rede til å bli
adoptert, er for noe, fordi Han er forbildet for alle sønner til en fullkommen mann.
Dette ordet fullkommen her betyr ikke uten flekker, det betyr moden. Den
femfoldige tjeneste er til for å fullkommengjøre menigheten, for å modne
menigheten til et mål av en vekst av Kristi oppfyllelse; Det er ikke lenger slik at en
del er i orden, det samme sa Paulus i: 1 Kor 13,10 Men når det fullkomne kommer,
da skal det som er stykkevis, ta slutt.
Og ved denne tid skal vi se Ham som Han virkelig er, og ved å se Ham som Han
virkelig er, blir vi det som vi virkelig er.
Ef 4,14-32 for at vi ikke lenger skulle være som små barn og bli kastet hit og dit og
bli drevet omkring av enhver lærdoms vind, ved menneskers knep, ved listig kløkt i
villfarelsens kunster. 15 Men sannheten tro i kjærlighet skal vi i alle ting vokse opp
til Ham som er hodet – Kristus.
Her ser vi det igjen, det dreier seg hele tiden om å bli modne til innhøstningen.
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.
Og det er dette denne oppbyggelse produserer; oppriktig kjærlighet, ekte Hellige
Ånd Kjærlighet for Guds Familie.
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.
Hør etter nå, det finnes fire ting her som vi ikke må gå glipp av. Deres forståelse
blir formørket, ved å stenge av Lyset av Hans Herlige Evangelium, Hans Herlige
Nærvær, og dette fremmedgjør dem fra Lyset som er livet, og alt sammen på grunn
av blindhet i deres hjerter. De er blinde og naken og dette er Laodikea.
19 Og siden de ikke lenger har skamfølelse, har de gitt seg over til skamløs utukt og
til all slags urenhet med grådighet. 20 Men dere har ikke lært å kjenne Kristus slik,
21 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. 25 Legg derfor bort løgnen og hver av dere
skal tale sannhet med sin neste, for vi er hverandres lemmer. 26 Blir dere vrede, så
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synd ikke! La ikke solen gå ned over deres vrede, 27 og gi heller ikke djevelen rom!
28 Den som stjal, skal ikke stjele mer, men heller arbeide og gjøre det gode med
hendene sine, for at han kan ha noe å gi til dem som trenger hjelp. 29 La ikke et
eneste råttent ord komme ut fra deres munn, men bare ord som er gode til
nødvendig oppbyggelse, for at ordene kan gi nåde til dem som hører på. 30 Og gjør
ikke Guds Hellige Ånd sorg, Ham som dere ble beseglet med til forløsningens dag.
31 La all bitterhet, vrede, sinne, skrik og ond tale være langt fra dere, sammen med
all ondskap. 32 Og vær gode mot hverandre, vær barmhjertige og tilgi hverandre,
slik Gud har tilgitt dere i Kristus.
Da, ved å vite det og forstå det ut ifra hjertene deres vil det bringe fram det samme
Liv som var i den først fødte sønn, og dere vil se deres eget liv bli til en refleksjon
av Hans Liv. Hvorfor det? Fordi Gud ønsker å leve deres liv for dere i deres egne
omstendigheter.
Disse tester som Gud gir til enhver av dere er meget enestående for deres livs
omstendigheter og Gud ønsker deres karer/legemer til å reflektere Seg Selv gjennom
i deres omstendigheter. Og det har ingen betydning hvem dere er. Mine
omstendigheter er forskjellig fra min hustrues omstendigheter og hennes er
forskjellige fra våre døtres omstendigheter. Og hver av mine døtre har
omstendigheter som er unik for dem, og Gud ønsker å leve ut deres liv og viser Seg
Selv til å være den samme i går, i dag og i alle evigheter i vår liv.
Uansett hvem du er, om du er en Guds sønn eller datter, da ønsker Han å låne ditt
legeme, lån Ham ditt legeme, eller gi det til Ham, bare overgi deg selv til Ham slik
at Han kan bruke ditt kar for å manifestere Hans liv gjennom ditt legeme. Det er
dette, livet dreier seg om. Det er ikke slik; hva kan vi gjøre med dette legemet, men
vi må tillate at Gud kan bruke det for Seg Selv, for da å se hva Han vil gjøre med
det.
Fra:
DET FRAMTIDIGE HJEM. 02-08-64.
P:76 Vel, mange lurer på hvordan dette med skjelninger virker? Jeg skal fortelle
dette til dere. Dere skjønner at det er et ord som jeg sier, og det er ikke mine tanker,
fordi jeg vet ikke noe om det. Jeg kjenner ikke noe om disse tanker. Hvordan kan jeg
forteller hvem du er og hvor du kommer fra, når jeg ikke kjenner dere? Hvordan kan
jeg forteller dere hva dere har gjort for ti år siden, når jeg ikke har sett dere i hele
mitt liv? Hvordan kan jeg fortelle hva dere holder på med og hvor, om ti år fra nå?
Hvordan har jeg kjennskap om framtiden? Men de er tanker av en annen Person. La
dette sinn som var i Kristus være i dere. Da er det ikke deres tanker, men det er
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Hans tanker gjennom dere, og dere utrykker ikke deres egne ord, dere utrykker
Hans ord.
GUDS GAVER FINNER ALLTID STED. 22-12-63.
P: 44. Gud arbeider gjennom mennesker for å forløse mennesker. Han kan ta deg,
arbeider gjennom deg for å forløse mennesker, om du vil innvie alt du er helt til
Ham. Om du er en ung kvinne, offer din etikk. Om du er en ung mann, offer din lære,
offer ditt sinn, offer dine tanker, hellig dit hjerte, hellig din sjel, innvie hele deg og
la Kristus arbeide gjennom deg. For en herlig ting.
HVEM ER DENNE. 04-10-59.
P: 34. … en overnaturlig Gud kan ikke endre Sin natur for å tilpasse Seg folkets
natur. Folk må endre sin natur for å tilpasse oss Guds overnaturlige plan. Og det er
grunnen til at folket roper: ”Hvem er dette?” Det er Gud midt i blant sitt folk. De
forstår det ikke. Gud kommer aldri ned til ditt nivå; du er nødt til å komme opp til
Hans. Gud kommer aldri til å møte dine betingelser; du må oppfulle Hans
betingelser. Og når disse betingelser er oppfylt, da har vi et løfte fra Gud som Han
gav oss for å forløse folket. Om disse krav er oppfylt, da blir hele dit vesen
forandret; din måte å tenke på forandrer seg. Dine vaner forandrer seg. Alt med
deg er blitt forandret. Du forandrer deg. Alt med deg forandrer seg. Dette fordi det
er et nytt Liv i deg.
KAN VI SE JESUS. 19-06-58.
P: 14. Du må ha Gud på innsiden før du kan se Ham på utsiden. Og det finnes
mange mennesker som ikke synes å forstå hva Gud er. Men Han må komme inn, og
ser gjennom dine øyne, bruke dine øyner, ditt sinn, din tenkning, ditt syn, dine
følelser og alt må være fult ut under Guds kontroll.
ØREN TIL HJERTE. 16-03-58.
P: 42. Si: ”Nå kan du komme in, men ikke våg å åpne denne dør. Ikke gå til denne
(dør oversetter.). Du kan stå rett der.” Ville du føle deg velkommen? Slik er det med
mange av dere kirkemedlemmer. Du bare lar Ham komme inn. Du ønsker Ham som
din frelser, men Han ønsker å være din Herre. Å være Herre betyr å være en
Leder/Hersker. Han ønsker å være din Hersker, ikke bare din Frelser. Du ønsker
Ham som en Frelser, men hva med dette faktum at Han er din Herre, som vil
kontrollere deg, kontrollerer dine følelser, kontrollerer din tekning og kontrollerer
alt som du er, slik at du kan se det samme som denne mann, som for år tilbake slapp
Kristus inn og sa: ”For meg er Livet Kristus og å dø er en vinning.” La Ham
komme inn, på denne måten at Han kan være en Hersker og Herre over deg.
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DØREN I EN DØR. 09-02-58.
P: 31. Du må la Ham være den Suverene Hersker. Det betyr at Han er over alt og
alle. Han er over dine meninger. Han er over alle ting som du er i besittelse av. Han
er over dine følelser. Han er over dine ideer. Han kontrollerer hele din tankesett. Alt
som du er skulle du gi til Ham, om Han skal bli din Frelser og Herre.
All slags sæd må komme fram i likhet med det originale sæd, uansett hva slags Guds
Sønn vi ser på, og om vi er Guds Sæd, da produserer vi samme resultater som Guds
Sønn.
Derfor ser vi Adopsjonens vei, og Livet av Guds sønner som Gud brukte til å
manifestere Seg Selv til verden i alle tidsaldere. Vi så det i Moses, i Josef, i Daniel, i
Jesaja, i Jesus, i Paulus, Luther, Wesley og i William Branham, og skal det også
være i dere? Gud sa at han skulle ha adopterte sønner, og Han forutbestemte oss til
adopsjon av Barn til Seg.
Så, kan du se ditt kall? Har du hørt ditt kall? Har han åpenbart din rolle i Familien?
Har du gått in i din rolle? Har du sett den avvisning som må komme for å bringe deg
inn i en videre definering av din rolle?
Jeg håper at dere kan se at det samme mønster finner sted i livet til hvert enkelt
person, uansett hvem som var sønn eller datter, og uansett hvilken tidsalder de levde
i, og uansett hva deres livs omstendigheter var.
Gud kalte på hvert eneste en av dem og de hørte denne kall og det er mulig at de for
en liten stund ikke forstod denne kall, men i den rette tid åpenbarte Gud dem Hans
plan for deres liv, som var den rolle som de måtte utføre for deres tidsalder, og mens
de gikk framover i tro og lydighet til denne kall, var det slik i hvert eneste tilfelle at
deres brødre ikke skjønte denne rollen og derfor forfulgte de dem og forkastet dem,
fordi de misforstod deres rolle, men det er ikke nødvendig å si at de holdte ut fordi
de visste hvem de var og de skjønte den rollen som deres Far hadde kalt dem til i
denne store familie av brødre. Og således ble de hånet, gjort narr av og deres liv var
fylt med ensomhet, det var en vei de måtte gå alleene, men når Gud deres Far
engang så at de var lydig til den himmelske visjon, kronet Han deres tjeneste, deres
sønneforhold med Faderen og deres lydighet som sønner. Han tok dem fra scenen,
Han kalte dem hjem for å hvile.
Og vi vet at denne forutbestemmelse til adopsjon av sønner er omtalt i Romerne 8
Efeserne 1, Galaterne 4, og Hebreerne 1,3 og 7. Dette viser oss at ikke bare selve
mønster av atferd er forut bestemt av sæden vi mottar, slik som bror Branham sa:
”Om Guds Sønns sæd er i oss, da vil det i våre legemer produsere Guds Sønners
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Liv,” fordi bror Branham sa at Jesus var mønster sæden eller eksempel sæd. Men
ikke bare det, det er også selve veien som leder oss til forbildet, fordi adopsjonen er
forutbestemt av Gud. Mønsteret er det vi skal bli formet til, da er mønsteret
forutbestem i oss, og er således veien eller stien til adopsjon
Alle karakteristikker og attributter, som noensinne kommer til å bli modnet i planter
som er rede til innhøsting, finnes allerede i sæden. Alt det trenger, er Vann og Lys
for å bringe det til modenhet og rede til innhøsting, og slik er også prosessen til
adopsjon av hvert eneste sønn av Gud, ved den nye fødsel, lagt til rette til den store
dagen da de skal bli adoptert som sønner. Selve mønsteret er forutbestemt i oss,
Efeserne 1:3 og veien til denne dag er Romerne 8.
Og siden Han var det originale sæd og loven om reproduksjonen sier at hver sæd må
komme fram etter livet som er inn i sæden, og dersom Guds Sønn produserte en
lydig Sønn i dette originale sæd da vil det også produsere lydige sønner i andre Guds
sønner, sæd som befant seg i den Sæd fra begynnelse av, og som stammer fra dette
originale sæd.
Denne veien til adopsjon, eller prosessen som vi går gjennom til å bli adoptert som
sønner, finner vi i: Rom 8,30-35. Vi ser at det finnes tre stadier som vi går gjennom
i denne prosessen. 30 Og dem som Han forut har bestemt, (Husk Efeserne 1) dem
har Han også kalt. (Dette er den første delen i vår reise, det er vår kall.) Og dem
Han har kalt, dem har Han også rettferdiggjort. (dette er den andre delen i vår reise.
Når vi engang har fått vår kall, får vi rettferdiggjørelse som kommer ved Tro. Tro er
en åpenbaring, når Gud engang har kalt oss åpenbarer Han til oss hva vår rolle er.
Dere skjønner at vi må forstå først at vi er sønner og døtre av Gud. Dette, fordi du
ikke kan bli adoptert som en sønn dersom du ikke er en sønn, og du kan ikke
oppfulle din rolle i familien dersom du ikke er en del av familien. Således har man
kallet først, åpenbaringen om hva denne kall dreier seg om. Vel, denne åpenbaringen
er hvor du får foredling i din rolle. Rettferdiggjørelsen er denne Tro eller åpenbaring
om hva som er nødvendig til å bli hva du er, åpenbaringen som forteller deg hva din
kall er, hva din posisjon er i familien, og deretter:) Og dem Han har rettferdiggjort,
dem (3) har Han også herliggjort. Som jeg nevnte forrige uke er, at denne rollen
som du framfører er egentlig ordet for din tidsalder. (Dette er ”doxazo” som omtaler
mening, verdi og dom som egentlig blir uttrykt eller materialisert.) Med andre ord,
du er kalt som sønn til din familie og gjennom åpenbaring om denne rollen og tro på
Guds kall, inntar du din rolle og da utrykker du den delen av Guds Ord som gjelder
for den tidsalder. Du blir da det manifesterte Ord til den tid. Da sier Paulus:) 31 Hva
skal vi da si til dette? Hvis Gud er for oss, hvem er da imot oss? 32 Han som ikke

72

sparte Sin egen Sønn, men gav Ham for oss alle, hvordan skal Han kunne annet enn
å gi oss alle ting med Ham?
Hør nå her: Gud har et Ord for hver tidsalder, og i vår tilfelle har Han et Ord som sa
at det skulle være sønner som var forutbestemt til adopsjon. Om så Gud har et Ord
for denne tid som taler om sønner, da er det nødvendig med legemer hvor ordet for
denne tidsalder kan bli manifester i. Det er så enkelt, og legemet som Gud bruker for
å manifestere denne delen av Hans Ord for denne tidsalder i, inntar denne løfte for
denne tid, og da blir det, det manifesterte Ord for denne tidsalder.
Vi så det i William Branham, i Wesley, i Luther, i Martin, i Paulus i Jesus og Moses,
videre Josef, Daniel og davit og så videre. Alle var engang en tanke av Gud før
verdens grunnvoll ble lagt, og de ble til det uttrykte Levende Guds Ord for sin tid i
de legemer som de levde i. På denne måten åpenbarte de det åpenbarte Ord for sin
tid.
Vi ser da at Paulus sier: 33 Hvem vil komme med anklage mot Guds utvalgte? Det er
Gud som rettferdiggjør. 34 Hvem er den som fordømmer? Det er Kristus som døde,
ja, mer enn det, som også er oppstått, som også sitter ved Guds høyre hånd, og som
også går i forbønn for oss.
Fordømmelse er nødt til å komme, men hva gjør det? Fordømmelse av folk som ikke
forstår hva Gud har kalt deg til vil være der, men det er deres problem. Du er
fokusert på det som Gud har åpenbart deg til. Du er fokusert på hva Gud har
åpenbart deg. Du har steppet inn i din forhold som sønn; 35 Hvem kan skille oss fra
Kristi kjærlighet? Trengsel, angst, forfølgelse, hungersnød, nakenhet, fare eller
sverd? 36 Som det står skrevet: For Din skyld blir vi drept hele dagen lang. Vi blir
regnet som slaktesauer. 37 Men i alt dette skal vi mer enn seire ved Ham som elsket
oss. 38 For jeg er overbevist om at verken død eller liv, verken engler eller
myndigheter eller makter, verken det som er nå eller det som skal komme, 39 verken
høyde eller dybde eller noen annen skapning skal være i stand til å skille oss fra
Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus, vår Herre.
La oss be:

