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Satans Eden nr. 54 
Søramerikansk Forkynnermøte, juli 2002 

3. Juli, 2022, Formiddag 
Brian Kocourek, Pastor 

 
Denne formiddagen har vi mange spørsmål fra pastorer i utlandet, så vi vil dele opp 
dette til to møter for menigheten, men ett møte for forkynnerne.  
 
Spørsmål nr 1) Spørsmål stilt av pastor Segundo Nuñez (Peru) 
I hvilken rekkefølge satte Gud sine egenskaper inn i handling opp gjennom tiden, og 
hvilke egenskaper gjenstår ennå å bli vist frem, og i hvilken rekkefølge? 
 
Svar nr 1) For å svare på dette, vil vi bare fokusere på de mest betydningsfulle av 
Guds egenskaper, fordi det er så mange, og vi har ikke tid til å undersøke dem alle. 
 
Men Guds aller første uttrykkelse skjedde da Gud begynte å uttrykke Sine tanker. 
Og Johannes kaller dette for Ordet eller Logos. Og vi vet at ordet, logos, taler om 
den Guddommelige uttrykkelsen av Hans tanker. Så når apostelen Johannes 
beskriver hvordan det hele begynte, da bruker han ordet Logos for å beskrive for oss 
hvordan, eller i hvilket format Gud begynte å uttrykke Seg selv.  
 
Johannes 1:1 I begynnelsen var Ordet (Logos), og Ordet var hos Gud, og Ordet var 
Gud. Så det er Johannes som forklarer for oss hva 1. Mosebok handler om.  
 
La oss nå lese nøye 1. Mosebok 1:1 I begynnelsen var Elohim, den 
selveksisterende, og så leser vi "og Gud sa" ... 
 
Ok, så vi ser at den første uttrykkelsen av Guds tanker, eller egenskaper, var denne 
Logos som gikk ut av Gud. Ordet Logos betyr: En uttrykkelse av Guddommelige 
tanker.  
 
65-0221E Hvem Er Denne Melkisedek 46. Nå, i begynnelsen bodde Gud alene 
med Sine egenskaper, som jeg talte om denne morgenen. Det var Hans tanker. 
Det var ingenting der, bare Gud alene. Men Han hadde tanker. Akkurat som en 
stor arkitekt kan sette seg ned, i sitt sinn, og tegne ut hva han tenker at det skal 
bli, det Han skal bygge, skal skape. Vel, han (satan) kan ikke skape. Han kan ta noe 
som er blitt skapt og lage det i en annen form; fordi Gud er den eneste Ene … den 
Ene som kan skape. Men Han får inn i sitt sinn hva han skal gjøre, og det er Hans 
tanker, det er Hans ønsker. Det er en tanke nå, og deretter taler Han det, og da er 
det et ord. Og et—et ord er… 
47 En tanke, når den er uttrykt, er den et ord. En tanke uttrykt er et ord, men det 
må først være en tanke. Altså, det er Guds egenskaper; så blir det en tanke, deretter 
et ord.  
 
65-0221E Hvem Er Denne Melkisedek, 55. Legg nå merke til Hans egenskap. Så 
egenskapen var først, Gud; Tanken, selve egenskapen, alle i Én, uten å være 
uttrykt. Da, når Han uttrykte Seg, for andre gang, da ble Han Ordet. “Og da ble 
Ordet gjort kjød og bodde iblant oss.” 
56 Johannes 1:1. Legg merke til, dette er: “I begynnelsen.” Men, før den Evige! 
Legg merke til det: “I begynnelsen var Ordet.” Da tiden begynte, var det Ord. Men 
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før det var Ord, var det en egenskap, en tanke. Så ble det uttrykt: “I 
begynnelsen var”, uttrykkelsen, “Ordet.” Nå kommer vi til hvor Melkisedek er. Det 
er denne mystiske Personen. “I begynnelsen var Ordet, og Ordet var med Gud, 
og Ordet var Gud.”  
 
65-0410 Påskeseglet 59. Det finnes bare ett Liv, én Evig Ånd, ett Evig Liv, og det er 
Gud. Gud alene er den Evige. Og vi som da er Hans barn, er en del av Ham, det 
vil si; attributtene av Hans tanker. Og tanken blir uttrykt og blir et ord. Så hvert 
individ her inne som eier dette Evige Livet, var i Guds tanker før verdens 
grunnleggelse. Det er den eneste måten det kan være på, fordi du er en egenskap. 
Det er en uttrykkelse av en tanke, har blitt et Ord. Og et Ord erv kommet til Liv, 
og det er Evig. Det er grunnen til at vi har Evig Liv. I det samme prinsippet som 
Guds store Sønn, Gjenløseren; vi blir Guds sønner og døtre gjennom den samme 
Ånden, ved den samme Guds forutviten.  
60. Se på de millioner på jorden som ikke tok imot Det da Jesus var her. Men hvor 
takknemlige vi skulle være denne morgen, å vite at vi har det direkte beviset og de 
bibelske belegg på at vi er inkludert i den store oppstandelsens morgen som 
kommer, den store Påsken. Vi har pantet på det, akkurat nå, i våre dødelige legemer.  
 
65-0221M Ekteskap Og Skilsmisse 152. Lytt nå. Nå, i rundt fem minutter vil jeg 
rette oppmerksomheten deres mot noe. 
152 Hva er Gud? Gud er den store Evige. I begynnelsen, langt tilbake før det var 
en begynnelse, da var Han ikke engang Gud. Visste dere det? Gud er en 
“gjenstand for tilbedelse”, og det var ikke noe som kunne tilbe Ham. Han levde 
alene. 
153 Og i Ham var attributter. Hva er en attributt? En tanke. Nå skal dere få noe 
som berører kveldens leksjon. Legg merke til det, Han var Sine attributter, de var i 
Ham. Nå, det var i Ham å være Far, det var i Ham å være Gud, det var i Ham å 
være Sønn, det var i Ham å være Frelser, det var i Ham å være Helbreder. Og 
alle disse tingene her bare fremviser Hans attributter. Det er ingenting som er i 
uorden. Tror du ikke at Gud så enden fra begynnelsen? Selvsagt, gjorde Han det. 
Det er ingenting i uorden, det bare fremviser Hans attributter. 
 
Ja vel, så vi har fastslått at før Gud begynte å uttrykke sine egenskaper, da var Han 
bare en kilde av egenskaper og tanker. Men når han begynner å uttrykke disse 
egenskapene, da brukte han det som vi kaller Logos, som er uttrykkelsen av tanken 
eller egenskapene, det som vi kaller Ordet. Nå, dette ordet, «ord», har ikke den 
fylden av en tanke, som ordet Logos har. Logos betyr: Uttrykkelsen av en 
Guddommelig tanke, eller en Guddommelig egenskap. Så du ser at når Gud bodde 
helt alene som den store "Elohim", eller den ene selv-eksisterende, da var Han 
omfattet av Sine egenskaper, som er Hans tanker, og det alene. Og som vi nettopp 
leste hvor broder Branham sa at der tilbake, i Ham, var det egenskaper til å være 
Gud, og Fader, og frelser, og helbreder, og beskytter, og tilveiebringer, etc.  
 
Så den aller første uttrykkelsen som Gud begynte å bringe inn i en manifestasjon, var 
det å være en Skaper, og deretter en Far og deretter Gud. La meg forklare ved å gå 
til Skriften. 
 
La oss lese hva som skjedde da Gud startet den tiden som er «I begynnelsen.»  
1. Mosebok 1:1 I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. 
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2 Og jorden var øde og tom, det var mørke over det store dyp, og Guds Ånd beveget 
seg over vannene. 
3 Da sa Gud: Bli lys! Og det ble lys. 
 
Legg merke til den aller første egenskapen som Gud uttrykte, var å være en skaper. 
Legg merke til dette når vi leser i 1. Mosebok 1:1 I begynnelsen skapte Gud 
himmelen og jorden." Og jeg ønsker at du skal vite dette med sikkerhet, at så langt, 
hva vi leste i 1 Mosebok 1:1, var den skapelsen der i Guds tanker. Fordi, hvis vi 
fortsetter å lese i vers 2, da var de tingene som Han skapte, ennå ikke uttrykt. 2 Og 
jorden var øde og tom (uten form), noe som betyr: Et tomt rom. Og derfor, hvis den 
var uten form, som betyr et tomt rom, da var den ennå ikke i en fysisk eller materiell 
uttrykkelse. Dermed var den fortsatt i skaperens sinn som en tanke.  
 
Og det neste som Moses forteller oss, er at jorden var tom. Og ordet tom betyr en 
tomhet, et vakum, som betyr et tomt rom. "Og det var mørke over det store dyp 
(Ordet dyp, betyr en avgrunn, en stor tomhet) og Guds Ånd beveget seg over 
vannene." Vel, det hebraiske ordet som "vann" ble oversatt fra, er "mayim", og en av 
dets betydninger, er "sæd". Og sæd betyr frø. 
 
Så "Guds Ånd beveget seg over Guds sæd-attributter. " 
 
Nå går vi til vers 3 som starter opp begynnelsen. Før dette var det ingen 
begynnelse, fordi det ikke var noen uttrykkelse. Alt var fortsatt i Guds sinn på dette 
stadiet.  
 
Men nå ser vi i vers tre hvor apostelen Johannes plukker dette opp og sier: "I 
begynnelsen var Ordet." Derfor, denne skapelsen som Moses talte om i vers 1 og 
2, hadde ennå ikke blitt manifestert, og den hadde heller ikke materialisert seg. Men 
så begynner noe å skje i vers 3. Vi ser at disse tankene begynner å bevege seg inn i 
en uttrykkelse. Gud begynner å tale. 3 "Og Gud sa: Bli lys, og det ble lys." 
 
50-0815 Hvem Er Gud? 16 Så Han var først Gud, Jehova. Og ut av Ham... La oss 
bare se for oss nå som et lite drama, slik at du kan få tak i det. La oss se, komme ut 
av verdensrommet der det ikke er noen ting, la oss gjøre det til et lite hvitt Lys, 
som et mystisk Lys, som en Halo. Og det var Logos som gikk ut av Gud i 
begynnelsen. Det var Guds Sønn som kom ut av Faderens barm. Det var det 
som i begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Og 
Ordet ble kjødet og bodde blant oss. I begynnelsen var Gud. Og så, ut fra Gud 
kom Logos, en del av Gud som gikk ut av Gud. 
La oss legge merke til dette. Nå må jeg lage dette før jeg går inn på det, akkurat som 
et lite bildedrama her for deg et øyeblikk, for å få et poeng til deg, Hvem ... Hva som 
er i vår midte i kveld. 
 
Så han sier at et Lys, i begynnelsen, det er 1. Mosebok 1:3, og han kalte det 
fødselen av Logos, som var Guds sønns fødsel. "det var Logos som gikk ut av 
Gud i begynnelsen. Det var Guds Sønn som kom ut av Faderens skjød. Det var 
det som var i begynnelsen, det var Ordet, 
 
Så spørsmålet var: "Hva var den første uttrykkelsen av Guds tanker?" Vel, der har du 
det nøyaktig hva profeten lærte oss. Og jeg har undervist det i årevis, og pastorer har 
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gjort narr av meg, som om jeg er en dum idiot som ville våge å presentere mine egne 
tanker.  
 
La oss lese et annet sitat om hva broder Branham sa om dette Lyset i 1. Mosebok 
1:3. 
 
53-0729 Spørsmål og Svar, 1. Mosebok P:13 28 Nå, legg merke til dette. Så, etter 
en stund begynner jeg å se et lite hellig Lys som begynner å bli formet, som en 
liten halo, eller noe slikt. Du kunne bare se det gjennom åndelige øyne. 
29 Men se nå, mens vi ser på det, hele menigheten nå. Vi står på et stort gelender, 
og vi ser på hva Gud gjør. Og vi vil komme rett ned til dette spørsmålet her, og dere 
vil se hvordan Han bringer det inn. 
30 Nå, ingen har sett Gud. Og nå, den neste tingen som vi begynner å se, ved 
overnaturlige øyne som ser, da ser vi et lite hvitt Lys som blir formet der ute. 
Hva er det? Dette ble, av bibellesere, kalt "Logos", eller "den salvede", eller 
"salvelsen", eller - som jeg skulle til å si: Den delen av Gud begynner å utvikle seg 
inn i noe, slik at mennesker kunne ha en slags ide om hva Det var. Det var et lite, et 
lite Lys som beveget seg. Han ... Det var Guds Ord. 
31 Nå, Gud ga selv en fødsel til denne Sønnen, som var til før det endog var et 
atom der, eller luft, for å lage et atom. Det var... Jesus sa: "Herliggjør Meg, Far, 
med den herlighet som vi hadde før verdens grunnleggelse." Ser dere, langt 
tilbake over der.  
 
Legg merke til at broder Branham knytter det Lyset til det å gi fødsel av en sønn til 
Seg selv, du kan ikke få det noe klarere enn det. 
 
Igjen fra talen: 53-0403 Syndens Grusomhet 39. La oss gå tilbake hundre millioner 
år før det fantes en verden, før det endog fantes en stjerne eller noen ting. Og der 
kan du ikke se noe annet enn et tomt rom. Og hele dette tomrommet var Gud. I 
begynnelsen var Gud.  
40 Og nå, vi skal følge med på at et lite hvitt Lys kommer inn i eksistens. Vi vil 
kalle det: Liksom En Halo. Og det var Guds Sønn, Logos som gikk ut av Gud i 
begynnelsen.  
 
Legg merke til at han også sier dette, og at han også knytter det til 1. Mosebok 1:1-3 
"i begynnelsen". 
 
Nå, i dette neste avsnittet taler han om Guds sønn som kommer frem, og så, etter 
det, da kom solen inn i eksistens. Så denne sønnen var der før solen, og det lyset i 
1. Mosebok 1:3 kom lenge før 1. Mosebok 1:14-19, hvor solen ble skapt på den 4. 
dagen. 
 
50-0815 Hvem Er Gud? 17 Og der inne ... Nå, se, dette er akkurat som et barn 
som leker foran døra. Det var Guds sønn, Logos. 
 
La oss nå hoppe frem til 18 Jeg kan se dette lille lyset gå ut. Nå har vi to nå. 
Faderen, og ut av Faderen kom lyset, Sønnen. Og jeg kan se at lyset beveget 
seg over hit og trakk jorden over nær solen for å tørke det av. Og han begynner 
å…?… Heve vannet opp, skille landet, jorden fra vannet og så videre. 
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Så begynner Han å skape. Og Han skapte fiskene fra havet, grønnsakslivet. 
Satte storfeet på bakken. Det hele så bra ut for Ham. 
Da sa han: "La oss skape mennesket etter vårt eget bilde." Er det riktig? Greit. Så 
han skapte en mann. Gud var Ånd; han måtte være en åndsmann skapt etter 
Hans bilde. Han satte ham her på jorden for å lede dyrelivet og så videre, slik som 
den Hellige Ånd skulle lede Menigheten i dag. Det var en mann. 
 
Legg merke til i dette siste avsnittet at han taler om Guds sønn som kommer frem, og 
så sier han at skapelsen begynner. 
 
Nå, i Hebreerne 1:3, her går apostelen Paulus også inn i dette. Amplified 
versjonen 3 "Sønnen er utstrålingen (der er vårt Logos-lys) og den eneste 
uttrykkelsen av Guds herlighet som reflekterer hans Shekinah-herlighet,(igjen er 
det en henvisning til dette shekinah, Logos, Lyset) en Lys-skapning, (kunne ikke 
være mer tydelig enn dette, at dette refererer til 1 Mosebok 1:3.) det strålende 
Guddommelige Lyset (Logos, Lyset som gikk ut fra Gud) og den nøyaktige 
representasjonen og det fullkomne avtrykket av hans Faders essens, (og ordet 
essens, betyr den indre natur og den sanne substans) og opprettholder og 
vedlikeholder og drive frem alle ting, hele det fysiske og åndelige universet, ved Hans 
mektige Ord, som bærer universet videre til sitt forhåndsbestemte mål ...  
 
Så du kan se at apostelen Paulus faktisk begynner sitt brev til hebreerne slik som 
Johannes og Moses gjorde.  
 
Broder Branham sa i talen 53-0729 Spørsmål Og Svar, 1. Mosebok 15. Vel nå, hvis 
du vil nøye merke deg dette, i 1 Mosebok 1:26, la oss få den første delen først. Gud 
sa: "La oss..." "La oss", oss er en... "La oss gjøre mennesket i vårt eget bilde." I 
vårt, selvfølgelig så forstår vi at han snakker med noen; Han snakket til et 
annet vesen. "La oss gjøre mennesket i vårt eget bilde, etter vår likhet, og la 
dem ha herredømme over kveget på marken." Hvis du legger merke til det, i 
skapelsen, det første som ble skapt, var selvfølgelig lys. Kommer du videre ned 
gjennom skapelsen; det siste som ble skapt, var hva? En mann. Og en kvinne ble 
skapt etter mannen. Ja vel ... Det siste som ble skapt av Guds skapelse, var 
menneskeheten.  
Men da Gud skapte sitt første menneske, hvis du la merke til det, da skapte Han 
ham i likhet med Seg Selv. Han ble skapt i Guds bilde. Og hva er Gud? Nå, hvis 
vi kan finne ut hva Gud er, da kan vi finne hva slags mann han skapte.  
 
Derfor, for å svare på spørsmålet ditt, den første uttrykkelsen var Logos, eller Ordet 
Selv, som fødte frem Guds sønn. Så videre nedover skapte Gud englene, og da ble 
Han en gjenstand for tilbedelse. Og deretter, videre nedover, til Han skapte 
mennesket i Sitt Eget bilde. Og deretter, i 1. Mosebok 2:7, her kledde Han dette 
ånds-mennesket i et kjødlegeme, og da kunne Han uttrykke en Gjenløser, en 
helbreder, en frelser, en tilveiebringer, en beskytter, osv. Men ingen av disse 
egenskapene kunne ha blitt uttrykt før tankene ble til Ord, til Logos, en uttrykkelse av 
en Guddommelig tanke. 
 
Spørsmål 2) Spørsmål stilt av pastor Boris Aguero (Chile)  
Broder Lee Vayle forkynte i juli 1988 en serie med tittelen: "Guds Oppfyllelse." Kan 
du fortelle oss om det? 
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Svar 2) Vel, broder Boris, jeg vil bare gjøre dette fordi jeg liker deg, men jeg svarer 
vanligvis ikke på slike spørsmål som dette, fordi du ber meg om å analysere en 
komplett serie av broder Vayle, og gi deg et sammendrag av den, noe som er en 
veldig forkortet versjon. Og dette blir siste gang jeg gjør dette. Men fordi jeg var der 
da han forkynte dette, og derfor fikk en førstehåndskjennskap til disse talene, da vil 
jeg gjøre det denne ene gangen. Så dette er en oppsummering som gir gi deg 
hovedfokuset på hans tanker. Jeg vil bare dele noen av hans egne tanker fra hver av 
hans 4 prekener i den serien. 
 
Guds Oppfyllelse 1 Guds fullkomne plan, Hans endelige kommunikasjon. 2. juli 
1988 "Nå, Gud er den Han er, og Han vil handle ifølge det og oppfylle seg selv. Gud 
er ikke mer og ikke mindre enn nøyaktig hva Han er. Og Han kan ikke gjøre noe 
annet enn det Han er. Og vi er i Hans bilde. Han er en Skaper, Han er en som 
gjenoppretter; spesielt en gjenoppretter av Ordet og Bruden i denne tiden. Han er en 
Frelser, Han er en Helbreder, Han er Fredsfyrsten, en som elsker sjeler, Han er 
Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Vi vet alt dette. Vi er klar over dette. Alle disse 
egenskapene dekker Hans begjær, og som Gud vil Han bli oppfylt ved de 
egenskaper og det potensialet som ligger i Ham, i henhold til Hans endelige og 
uendelige visdom. Nå, denne hensikten for oss kan bare være en hensikt i Ham Selv, 
av Ham Selv og for Ham Selv. Og det er sant." 
 
Guds Oppfyllelse 2 En større plan enn Zoe? 3. juli 1988 "Nå, i går kveld begynte 
vi på et budskap, "Guds oppfyllelse", og vi talte om det faktum, i et lite forord foran 
budskapet, om at det ville virke uvanlig at Gud ville ønske en oppfyllelse, når du 
forstår at Gud selv er suveren, allvitende og allmektig. At Han kan gjøre hva han 
vil, når som helst Han måtte ønske å gjøre det. Og vi ville tenke: Vel, hvis jeg var i en 
slik posisjon, ville jeg bli oppfylt bare for å få være i den posisjonen. Det er ikke sant. 
Det som ligger inni personen, skulle bli oppfylt for at personen skal ha en oppfyllelse. 
Det er som Irenaeus sa: "Gud, som er en Frelser, det var nødvendig for Ham å 
forutbestemme en synder, en som ville ha behov for frelse, slik at Han kunne gi 
seg selv en grunn og hensikt med å være til." Og det ville også være på samme 
måte, at Gud skulle være en helbreder, Gud skulle være en hyrde, Gud skulle være 
en konge, Gud skulle være en Herre, Gud skulle være en kriger, Gud skulle være en 
sterk mann. Alle disse tingene måtte ha en viss manifestasjon som tilfaller det. Og 
også en utvikling av det, for at Gud skulle bli oppfylt. 
 
Han forteller deg at dette er grunnen til at dette er under Det 7. Segl, min broder, min 
søster. Når tid og evighet blandes sammen, og ørnen som følger mannens ferd, 
trekker bort alt det som var i mannen, fordi det har gått til sæd. Løven er død, men 
den frembrakte honning. Oksen døde, men det frembrakte lydighet og mildhet og 
offer. Mannen døde, og det frembrakte hva? Profeten. Det er en åpenbaring, det 
er en oppstandelse. For under der er det en avslutning. Vi lever under det. Alt annet 
er borte. Det er dødt, og det er ikke noe som stinker mer enn en død mann. Jeg vet 
ikke, jeg antar at en hest stinker like mye, men jeg vet ikke. Nå: Det er en 
fullkommenhet av Hans visdom og Hans uendelige sinn. Det er det som utgjør Ham. 
Det er det som er Ham. Ikke at Han blir, men det som er Ham, som utfyller Ham. Det 
er Hans herlighet. Og ordet "herlighet" innebærer en vurdering. Og vurderingen er 
basert på hva som blir produsert. 
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Så han viser deg at dette er en oppfyllelse av Gud. Vi pleide å se ut i mørket, men i 
denne tiden kjenner vi Ham, ettersom vi også er kjent. Han sier at dette er tiden for 
Guds fulle herlighet, som er Hans doxa, Hans vurderinger, Hans meninger, Hans 
bedømmelser. Og å kjenne Ham, gjør deg til ett med Ham. Og siden dette er den 
endelige oppfyllelsen av Guds egenskaper i en uttrykkelse, da har vi alt sammen, og 
det vil ikke forandre seg herfra og ut. Vi kjenner Ham ettersom vi er kjent av Ham. 
 
Du ser veldig få mennesker, om noen, faktisk vet jeg ikke om noen som har tatt opp 
dette, slik som jeg har gjort, og gått inn i det i en større studie av det. Og broder 
Vayle ville gi deg mange drypp og forvente at du etterpå selv studerer det. Og ingen 
har vist frem Guds doxa slik jeg har gjort, og dens betydning for oss til å bli forenet 
med Kristus, med Ordet, og endog bli ett med Gud på samme måte som Jesus var 
ett, slik som du ser i Jesu bønn i Johannes 17. 
 
Johannes 17:20 Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som kommer til å tro 
i Meg ved deres ord. 
21 Jeg ber at de alle må være ett, slik som Du, Far, er i Meg og Jeg i Deg, at også de 
må være ett i Oss, for at verden skal tro at Du har utsendt Meg. 
22 Og den herlighet (doxa, meninger, vurderinger og bedømmelser) som Du gav 
Meg, har Jeg gitt dem, så de skal være ett, slik som Vi er ett: 
23 Jeg i dem og Du i Meg, for at de kan bli gjort fullkomment til ett, og for at verden 
kan forstå at Du har utsendt Meg, og at Du har elsket dem, slik som Du har elsket 
Meg. 
 
Så det finnes ingen måte som du kan bli oppfylt som en sønn, utenfor Guds doxa, 
akkurat som det ikke er noen måte Gud kunne oppfylle seg selv, utenfor Hans store 
doxa, som er Hans tanker meninger, verdier etc. 
 
"Hør etter, William Branham forlot oss, men Ildstøtten har ikke forlatt oss. Fordi han 
sa Den skal lede oss inn i Tusenårsriket. Den samme Ene som kom ned med et rop, 
er den samme Ene som er her for å oppreise de døde. Han er den samme Ene som 
er her for å ta oss opp herfra. Da er det best at våre øyne, at de er festet på Ham. 
Nå, det er nødt til å være slik. Det er allerede startet som en kjede av hendelser som 
vil bringe frem fullbyrdelsen. Og denne fullbyrdelsen er selvfølgelig i 1. Korinterbrev 
15:23-28, hvor Han nå legger alt under Jesu føtter, gjort klart for Tusenårsriket og 
deretter Det Nye Jerusalem." 
 
Guds Oppfyllelse #03 Farvel død, jeg skal leve! 6. juli 1988 

I denne prekenen kommer broder Vayle med utsagnet "Til å begynne med kunne vi 
si at flertallet av ortodokse kristne, ... Med andre ord, flertallet av mennesker som 
kaller seg kristne, selv de som er frelst, kanskje født på ny, er bare vagt klar over at 
deres oppriktige ønske om å leve et fullstendig oppfylt liv, er også det nøyaktige 
ønsket som Gud har for dem i å oppfylle dette ønsket. Og Gud hjelper dem å oppfylle 
det fordi han har det samme ønsket for dem."  
 
Han snakker deretter om hvordan Eva, akkurat som menigheten, ble lurt bort fra det 
fullstendig oppfylte livet som Gud hadde gitt dem, ved å se etter noe som var 
hinsides det Gud hadde gitt henne. Og dermed falt hun, og Adam falt sammen med 
henne. Og endog Adam tok ikke del i Livets Tre for å gjenopprette det som han 
hadde falt bort fra. Så apostelen Paulus viser oss i Romerne 8, om dette begjæret 
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som ligger i hele skapelsen til å komme tilbake til det livet som Gud hadde gitt oss. 
Og gjennom fallet i hagen mistet vi vår første stilling. 
 
Romerne 8:16 Ånden Selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn, 
Med andre ord: Dåpen i Den Hellige Ånd forsegler inn den lengselen. Med andre ord: 
Han vitner om den lengselen og lar deg vite at du er et Guds barn. 
17 og hvis vi er barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger.  
Der ser du igjen et fellesskap med Faderen, gjennom Sønnen. Du ser at det finnes 
én Gud, og Han hadde en Sønn. Han har fortsatt den sønnen. 
 
Guds Oppfyllelse 4 Det Siste Store Steget, 10. juli, 1988. Her gjentar broder Vayle: 
"Det finnes ikke noen ting som vi virkelig begjærer, uten at dette begjæret er blitt lagt 
inn der av Gud, og er hva Gud ønsker for oss. Og når vi mottar det, da blir Gud 
selv oppfylt, fordi det er hva Han ønsker. Det er med andre ord en forutbestemt plan 
av Den allmektige Gud, som er i oss ved forutvitenhet og forutbestemmelse, og det 
er dette dypet som kaller på dypet. Det lille dypet kaller på det store dypet, som er 
dåpen i Den Hellige Ånd, som kaller på Den Hellige Ånd Selv. Nå, vi er et unikt folk i 
denne forbindelse, at vi ikke bare blir født på ny, at det er den Hellige Ånd som ser 
hen til Gud for åpenbaringen. Men vi er disse som tror at Gud, i form av Den Hellige 
Ånd og Ildstøtten, er her, leder og styrer oss, slik at vi ikke ser nedover veien og ser 
tilbake, vi ser på hva som blir oppnådd. Og hvis vi noen gang mister det av syne, la 
meg fortelle deg dette, at da er du enten en frafallen eller hadde ingenting til å 
begynne med. 
La meg lese et sitat fra broder Branham som oppsummerer alt sammen.  
 
55-0220E Å Stride for Troen 66. Jesus sa: " Hvis ikke en mann blir født på ny, 
kan han ikke se Riket. – Du kan ikke forstå det. Det er en mystisk, mytisk ting helt 
til du er blitt født på ny. Der kommer Selve Guds Liv inn i deg. Evig, et evig liv, 
Zoe, Guds eget Liv kommer inn i deg, og da er du en del av Gud. Du er en Guds 
Sønn eller en Guds datter. Og da ser du på tingene slik som Gud ser på det. Du 
tror slik som Gud tror. Da vil du være en ny skapning i Kristus Jesus.  
 
Og som jeg leste tidligere fra Johannes 17:20-22, at Jesu bønn er at vi alle kan 
være ett. Og den eneste måten som det kan skje, er for oss å motta den samme 
Doxa som Gud ga til Ham, for å bli ett med Gud slik som Jesus, den første fødte 
sønnen, er ett med Gud. Og så sa Jesus at da vil det være mulig for oss å alltid være 
sammen med Ham. Det er når Gud er fullstendig oppfylt. 
 
Spørsmål 3) Spørsmål stilt av pastor Christofer Cruz (Chile)  
Hva synes du om at en pastor underordner seg en annen pastor? 
 
Svar 3) Hver menighet er suveren, og det skulle aldri være noe hierarki utenfor den 
lokale menigheten som ville prøve å diktere din lokale menighet, hva du må gjøre og 
ikke må gjøre. Det betyr ikke at vi ikke skal prøve å oppsøke den aller beste 
forståelsen vi kan få. Og hvis en annen pastor har svar som kan hjelpe deg, da bør 
du gå til ham og spørre ham. Men han skulle aldri komme til deg for å fortelle deg 
hva du skal gjøre i din menighet. 
 
Som broder Branham sa, 57-0901M Hebreerne kapittel 3, 28. Det er noe med hvor 
du går, hvilken kirke du går til, og hvilken lærer som lærer deg. Vet du det? Det 
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har en betydning. Derfor bør vi oppsøke det aller beste vi kan finne, så vi får det 
beste; ikke fordi det er sosialt og så videre, men den virkelige bibelundervisningen. 
 
Men det betyr ikke at en pastor skal underordne seg en annen pastor. Det betyr at 
hvis denne pastoren har Den Hellige Ånd, da skulle han, hvis han trenger svar, gå til 
en som han anser som en eldste i dette Budskapet, og han skulle ikke nøle med å 
oppsøke denne kunnskapen som kan hjelpe ham. Men hvis en pastor utenfor den 
lokale forsamlingen vil fortelle deg hvordan du skal drive din menighet, det er 
nikolaittisk, og skal ikke skje.  
 
Jeg har holdt meg så langt som mulig unna det. Derfor, når jeg har reist rundt i 
verden, da taler jeg bare til pastorene, og ikke til deres forsamlinger, med mindre 
pastoren ber meg spesifikt om å tale til hans folk. Jeg har aldri ønsket at folk som har 
en pastor, skal komme til meg, fordi jeg ikke liker at en utenforstående tjeneste skal 
bruke myndigheten utenfor den lokale pastoren. Og hvis en pastor prøver å gjøre det, 
da er han er utenfor sin orden.  
 
Broder Branham sa i sin tale 62-1007 Nøkkelen Til Døren 8. Menigheten er 
suveren. Det menigheten sier, det er hva... Verken tillitsvalgte eller noen andre, hver 
enkel, en valgstemme... Tillitsvalgte er bare én valgstemme. Pastoren er bare én 
valgstemme. Det er menigheten, at det er menighetens demokrati, menighetens 
suverenitet. Menigheten som en helhet, taler. Det er det hele. Og vi liker det, fordi vi 
har ikke noen biskoper, hierarkier eller tilsynsmenn, og så videre, til å fortelle 
oss dette, det eller det andre. Det er den Hellige Ånd i menigheten, som taler; Jeg 
liker den regelen, og det er veldig flott.  
 
Og han sa i talen 58-0928M Dåpen I Den Hellige Ånd 186. Og denne menigheten 
er suveren. Det er ikke noe styre av forvaltere eller diakoner som skal fortelle deg 
hva du skal gjøre. Denne menigheten, i en hel avstemming, forteller deg hva du skal 
gjøre. Det er helt riktig. Hvis det skal tas en avgjørelse...  
187 Hvis du ikke liker pastoren din, og det er to eller tre personer som har noe imot 
pastoren, da kan ikke de reise seg opp. Hvis de er diakoner, forvaltere, så... Eller 
hvilken som helst embedsmann som er her, de har bare én valgstemme; det er det 
hele. Hvis han er assisterende pastor, har han bare én valgstemme. Han er likestilt 
med lekmedlemmet som sitter der bak. Alle menighetens valgstemmer avgjør saken. 
Og det stemmer; det er riktig. Ingen diakonstyre kan avsette en pastor, eller ingen  
pastor kan avsette et diakonstyre. Menigheten gjør det i en generell avstemning 
om den saken.  
188 Det er suverent i seg selv. Vi har ingen biskoper; vi har ingen generelle 
tilsynsmenn; vi har Jesus. Amen. Han er Biskopen. Han er vår 
hovedtilsynsmann. Han er hovedpastoren. Han er kongen. Han er Herren. Han er 
helbrederen. Han er alt og alle. Og vi er bare Hans undersåtter som vandrer i Lyset. 
Amen.  
 
Og fra sin tale 57-0727 Han Skulle Passere Forbi På Denne Veien 3. Og hver 
menighet er suveren i seg selv.  
 
Nå, jeg vet at det er pastorer der ute som prøver å tilrane seg andre menigheter, og 
noen vil endog prøve å tilrane seg alle menigheter og fortelle dem at du må utføre din 
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tjeneste slik som vi gjør hos oss. Bare spille av et lydbånd. Og det er fullstendig 
utenfor Skriften, og Nikolaittisk. 
 
Spørsmål 4. Spørsmål stilt av pastor Horacio Damian Blanco, fra Argentina 
Profeten sier i 1963 i budskapet Det 7. Segl, at tabernaklet ble åpnet for å danne nye 
tjenere? Hva er den rette måten til å gjennomføre dette i våre menigheter? 
  
Svar 4) Jeg tror at broderen refererer til følgende sitat; 63-0324E Det 7. Segl 24. 
Husk, det er deres kirke, for dere er en Kristi tjener. Og det er hva det er bygget 
her for, en åpen dør for å lage tjenere, og for tjenere som allerede er Kristi 
tjenere, at de kan komme inn og fryde seg rundt fellesskapet i Jesus Kristus. Og vi 
vil at dere skal vite at alle er velkommen. 
 
Alt hva broder Branham sier her, er at menigheten er åpen for alle som er en Kristi 
tjener, eller som ønsker å bli en Kristi tjener. Og det er hva enhver kirke skulle ha 
dørene åpnet for. For å tjene og undervise andre, det er å tjene Kristi legeme. Det er 
hva han sier. For Evig Liv er å leve for andre. Veldig mange mennesker, spesielt 
pastorer, ønsker at folk i menigheten skal tjene dem, og de har ikke selv en tjeners 
hjerte. Det er feil. Menigheten skulle være stedet hvor alle de som er i den, tjener 
hverandre i kjærlighet. Det begynner med hyrden som tjener folket.  
 
Jesus advarte mot at pastorer hersket over folket. Lukas 22:24 Det ble også en trette 
mellom dem om hvem av dem som skulle regnes som den største. 
25 Han sa til dem: «Hedningenes konger hersker over dem, og de som utøver 
myndighet over dem, kalles velgjørere. 
26 Men slik er det ikke blant dere. Tvert imot, den som er størst blant dere, han skal 
være som den yngste, og den som leder skal være som den som tjener.  
27 For hvem er størst, han som sitter ved bordet eller han som tjener? Er det ikke 
han som sitter ved bordet? Likevel er Jeg blant dere som Den som tjener. 
 
Matteus 23:11 Men den som er størst blant dere, skal være deres tjener.  
12 Og den som opphøyer seg selv, skal ydmykes, og den som ydmyker seg selv, 
skal bli oppløftet.  
 
Johannes 13:12 Da Han så hadde vasket føttene deres og tatt på Seg klærne Sine 
og satt seg ned igjen, sa Han til dem: «Forstår dere hva Jeg har gjort med dere?  
13 Dere kaller Meg Mester og Herre og det med rette, for det er Jeg.  
14 Hvis da Jeg som er deres Herre og Mester, har vasket føttene deres, skylder også 
dere å vaske føttene til hverandre.  
15 Nå har Jeg gitt dere et eksempel, for at dere skal gjøre som Jeg har gjort mot 
dere.  
16 Sannelig, sannelig sier Jeg dere: En tjener er ikke større enn sin herre. Heller ikke 
er den som er utsendt, større enn han som har sendt ham.  
17 Hvis dere skjønner dette, er dere salige, så sant dere gjør det.  
 
Broder Horacio sendte en oppdatering til spørsmålet sitt, han refererer til å gi 
opplæring i sin egen gruppe til hver enkelt pastor. 62-0601 Å Sette Oss Selv Ved 
Siden Av Jesus. 83 Og så gi opplæring i dine egne grupper til andre pastorer – 
menn som dere ser har et kall til sitt liv for tjeneste. Tren disse unge mennene; Ta 
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dem med hit til den gamle mannen. Dere møtes alle sammen i et pastormøte og 
underviser der de dype tingene i Gud. 62-0601 Å Stå ved siden av Jesus. 
 
Ja vel, så den rette oversettelsen skulle være "Ta Parti Med Jesus." Det var det 
broder Branham kalte sitt budskap.  
62-0601 Ta Parti Med Jesus 82 Nå, jeg tror at denne menigheten ... Hvis dere 
menn ville, når dere bygger denne menigheten, gjøre dette som deres hovedkvarter, 
og at broder Neville her, skulle være som en senior eldste blant dere. Skjønner? Og 
noen ganger har du et spørsmål som du ikke kan diskutere med din kirke der ute, og 
ta det da med hit til broder Neville, og dere kan alle diskuterer det sammen. Hvis 
dere ikke kan komme til noen avklaring, da kommer jeg innom ganske snart, så 
kommer vi alle sammen, med det. Og så, der inne, få en opplæring i dine egne 
grupper, andre pastorer, menn som du ser, som har et kall i sitt liv for 
tjenesten. Tren disse unge menn; Ta dem med hit til den eldste. Dere sitter alle 
sammen i et forkynner-møte, og lærer der de dypere ting om Gud. Ikke gå på 
den dårlige avslutningen. Hold på en som du kan ha tillit til å være litt som en 
leder for deg. Og noen ganger, hvis du ikke ser det akkurat slik som han gjør, det er 
greit, du er i troen uansett; bare fortsett videre. Kanskje når vi da kommer sammen, 
alle sammen, vil vi be, og Guds dømmekraft kommer ned, og Han vil gi det, nøyaktig 
hva det er (Du skjønner?) og la oss få vite hvordan vi skal gjøre det. Og der inne kan 
menigheter gå for å høre. Og for å trene opp en gruppe menn. Og hvis jeg er i 
evangeliseringsarbeid et sted, da finnes det steder hvor jeg kan plassere dem, over 
hele verden.  
 
50 Hva om jeg var i India, drar tilbake til India. Og der vil jeg si til disse 
menneskene... Kanskje de ville ha tusenvis av dem, blir værende der i en uke eller 
to, og de ville se tjenesten, de ville elske det, de ville tro at det er Sannheten, de ville 
komme ut av hedenskap. Der har jeg... Og kanskje om to eller tre uker, da jeg var der 
borte i to netter, og kanskje hundre tusen omvendt til Kristus, ingen steder de kunne 
gå. Neste dag tar jeg et fly og starte tilbake til Roma, deretter til USA, etterlater dem 
akkurat som sauer satt ut blant ulver. Hva om jeg hadde en gruppe menn, unge 
menn opplært i Budskapet (Skjønner?) til å si: "Vent nå et øyeblikk, før jeg drar 
herfra, skal vi sette i orden disse menighetene. Jeg vil ha en mann og jeg har 
allerede sendt ham et telegram, og de har pengene; de er på vei hit akkurat nå for å 
overta dette, en god mann. Det er to eller tre unge menn sammen med ham. De 
vil være hans hjelpere og assistenter." Og en menighet i denne troen kan bli 
satt der, som vil være en utpost i India, en utpost i Tyskland, en utpost i Sveits. 
Akkurat nå skulle vi hatt dem, overalt i nasjonene der jeg har vært. Og 
Budskapet... Så fra der kommer det en annen, fra en annen kommer en annen. 
Skjønner du hva jeg mener?  
 
Dette ligner også veldig på det som broder Branham sa i Menighetstidsboken,  
 
Menighetstidsboken Kapittel 4 - Smyrna Menighetstid 140 I hver tidsalder har vi 
akkurat det samme mønsteret. Det er grunnen til at lyset kommer gjennom en 
Gudgitt budbærer i et bestemt område, og at lyset deretter sprer seg fra den 
budbæreren gjennom tjenesten til andre som har blitt trofast opplært. Men 
selvsagt er det slik at ikke alle som går ut, alltid har lært hvor nødvendig det er å si 
KUN det budbæreren har sagt. (Husk, Paulus formante folket om å kun si det han 
hadde sagt, 1. Korinterbrev 14:37 Hvis noen mener om seg selv at han er en profet 
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eller åndelig, så må han erkjenne at det jeg skriver til dere, er HERRENS BUD.» 
«Eller var det fra dere Guds Ord gikk ut? Eller var det bare til dere det kom?) De 
legger til her eller trekker fra der, og snart er ikke budskapet rent lenger, og 
vekkelsen dør hen. 
Vi må være så sikre på at vi hører ÉN røst, for Ånden har bare én røst, som er 
Guds røst. Paulus formante dem om å si det han sa, som også Peter gjorde. Han 
gjorde dem oppmerksomme på at IKKE EN GANG HAN (PAULUS) kunne 
forandre på ett ord av det han hadde formidlet gjennom åpenbaring. Å, så viktig 
det er å høre Guds røst gjennom Hans budbærere og deretter å si det som har blitt 
gitt dem å si til menighetene. 
 
Så det er nødt til å være menn som trofast blir undervist, og deretter kan disse 
mennene ta Ordet ut til regioner der de bor, og det er slik åpenbaringen av Jesus 
Kristus blir spredt. Men veldig mange mennesker går og prøver å etablere seg selv, 
og det er der budskapet blir uklart og mørkt. Det er dit Budskapet har kommet til i 
dag, hvor hver mann går og pynter på det for å etablere seg selv, i stedet for å stå 
trofaste, for å etablere Kristi lære.  
 
Så disse to sitatene legger ut hvordan det skulle bli gjort.  
 
Så her er et tredje sitat som leder oss til neste spørsmål.  
 
Satans Eden 65-0829 P:56 Der har dere det. Mennesket må ikke etablere seg 
selv. Vi finner det blant...  
110. La Gud gjøre noe for en person, sende ham ut, og du oppdager at hver 
eneste mann prøver å etterligne det. Ser dere, de prøver å etablere seg selv. Alle 
sammen: “Jeg gjorde dette. Meg, jeg, mitt, min denominasjon, meg, dette”, 
etablerer seg selv. Hva forkynner vi, oss selv eller Guds Rike?  
111 Etabler Guds Ord. Ta ut vantroen og etabler Guds Rike i en manns hjerte. Og 
Guds Rike kan ikke bli etablert i en manns hjerte med mindre Gud skapte den 
mannen slik. Han kan ikke bli etablert i et … 
112 Og, husk, den forførende delen, at mennesker tror at det er riktig. Ser dere. 
“Det er en vei som synes rett for en mann.” Ethvert intellektuelt vesen ser ut til å 
ha rett.  
 
Spørsmål 5) Spørsmål stilt av pastor Jofre Cabana (Peru) 
Paulus etablerte kirker på forskjellige steder. Når kan en lokal kirke sies å ha blitt 
etablert på rett måte? 
 
Svar 5) Ja vel, så spørsmålet er hvordan å etablere den lokale menigheten på rett 
måte. Vi har allerede sett på hvordan det er en nødvendighet å ha noen som er blitt 
trofast opplært under veiledning av Ildstøttetjenesten, noe som jeg tror at Lee Vayle 
var. Han var den mannen som satt der sammen med Guds profet, han som selv 
mottok lyset direkte fra Ildstøtten. Og så, fra denne tjenesten, som var blitt trofast 
opplært, går lyset videre, ut fra dem som er blitt trofast opplært.  
 
Nå, jeg har sittet direkte under broder Vayle i 36 år, før han gikk bort. Og som broder 
Vayle sa: "Derfor, for å bli trofast opplært, det betyr at det må være to ting tilstede. 1) 
En som er trofast til å undervise. 2) En som er trofast til å bare holde munn, og lytte.  
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Problemet er at mange, og jeg vil si at de fleste av pastorene i dag, de som hevder å 
være en pastor, de er ikke engang blitt kalt av Gud. For hvis de var kalt av Gud, da 
ville Gud være forpliktet til å støtte dem i deres tjeneste med tegn og under, og det er 
veldig klart at dette ikke skjer i de fleste tilfeller. 
 
Broder Branham sa i talen 59-0707 Balm i Gilead 7. Nå, det er fem tjenester som 
Gud satte i Menigheten; det er ni åndelige gaver som følger med disse tjenestene, og 
alle lemmene i Legemet. Den første er apostler, som er misjonærer. Ordet 
"apostel" betyr "en som er utsendt." Ordet "misjonær" betyr "en som er utsendt", det 
samme ordet. Apostler, profeter, lærere, pastorer, evangelister, disse tjenestene 
har Gud satt inn i Menigheten. De er alle sammen i virksomhet, eller skulle 
være det. Vi kan ikke gå utenom en, og si at det er lærere, uten å si 
evangelister. Vi kan ikke si at det finnes evangelister, uten å si at det finnes 
apostler. Vi kan ikke si at det finnes apostler, uten å innrømme at det finnes 
profeter. Alle disse er der for en fullkommengjøring av Kristi legeme. 
Herren gir meg visjoner. Disse tingene begynte da jeg var liten. Jeg tror ikke at en 
mann kan bli kalt av mennesker, og være en vellykket forkynner. Jeg tror at 
gaver og kall er uten omvendelse, at Gud ved sin forutvitenhet, ordinerte på 
forhånd sine tjenere inn i evangeliet, og gavene inn i Menigheten.  
 
57-0908m Hebreerne, Kapittel 5 og 6, 52. Åh, jeg vet det er mange som står fram 
og går ut og sier: "Åh, jeg trenger ikke gå i menigheten mer. Priset være Gud, Den 
Hellige And har kommet, Han er læreren." Når du får den tanken, tar du ganske 
enkelt feil. For hvorfor satte Den Hellige Ånd lærere i menigheten, hvis Han 
skulle være læreren? Skjønner? Det er først apostler, profeter, lærere, 
evangelister og pastorer. Den Hellige Ånd satte lærere i menigheten slik at Han 
kunne lære gjennom den læreren. Og hvis det-hvis det ikke er ifølge Ordet, at 
Gud ikke stadfester det, da er det ikke den rette slags undervisning. Det må 
samsvare med hele Bibelen, og være like så levende i dag som Det var da. Det 
er den ekte tingen manifestert.  
 
Så derfor, vi må se Guds hånd i denne tjenesten, ikke bare på en overnaturlig måte, 
men den må også være like levende i dag som den var i den første menighetstiden, i 
alfa-tjenesten. Han sa at når disse to tingene skjer, da, "Det er den virkelige tingen, 
blitt manifestert". 
 
Jeg vet hvor denne tjenesten som Gud har gitt meg, står i den sammenheng. Jeg sier 
ikke det for å få deg til å tenke mer på meg, men jeg vitner bare om Hans 
overnaturlige nærvær, som har vært veldig tydelig i en ledsagelse av denne 
tjenesten. Fordi mange har vært vitne til Hans overnaturlige nærvær på så mange 
måter, fra å forandre været flere steder, til å stoppe stormer, og andre overnaturlige 
ting, som da Han kom ned i tre regnbuer over der hvor jeg forkynte. Det har vært en 
hel rekke overnaturlige opplevelser som viser Hans nærvær like virkelig som det var i 
den tidlige menigheten.  
 
Og jeg kan si akkurat det samme som broder Branham sa: 65-0725M De Salvede I 
Endetiden 269. Nå, jeg ønsker dere skal vite at dette er pålitelig, og dere som lytter 
på dette lydbåndet. Dere kan ha tenkt i dag at jeg prøvde å fortelle dette om meg 
selv, at jeg brakte dette Budskapet. Jeg har ikke noe mer å gjøre med Det enn 
noen ting, ikke noe mer enn bare en røst. Og, min røst, til og med imot min bedre 
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viten; jeg ville bli en jeger. Men det er min Faders vilje at jeg erklærer å gjøre det, fast 
bestemt på å gjøre det. Jeg var ikke Den som kom til syne nede ved elven; jeg 
bare sto der da Han kom til syne. Jeg er ikke Den som utfører disse tingene og 
forutsier disse ting som skjer så fullkomne som de er; jeg er bare en som er nær 
når Han gjør det. Jeg var bare en røst som Han brukte, for å si Det. Det var ikke hva 
jeg visste; det er bare hva jeg overgir meg selv til, som Han talte gjennom. Det er 
ikke meg, Det er Gud. 
 
Jeg er bare et vitne om hva Gud har gjort, og Han har tillatt meg å oppleve Hans 
overnaturlige nærvær på så mange måter og på så mange steder rundt om i verden. 
Og enda viktigere, dette Ordet som vi forkynner, er et levende Ord, og det er like 
levende i dag som det var i apostlenes tid. Og de fleste som følger Det Ordet, vitner 
om det samme. 
 
Men problemet er at det er mange andre som har gått ut og prøvd å etterligne det 
som Gud har gjort her. Og i stedet for å alltid peke folket til Jesus Kristus og Hans 
forhold til Faderen, så prøver de å få deg til å se på dem selv. Slik som en kar som 
hevder å undervise det samme. Og han drar rundt til steder hvor jeg allerede har 
etablert læren, og han lærer folket at nå, fordi de har fått en rett forståelse av 
Guddommen, da må de bli døpt på nytt. Nå, broder, det er å legge noe til det som 
profeten lærte oss. Vis meg hvor Guds profet noensinne har sagt det. Dette er bare 
kjødelige imitatorer.  
 
Jeg har aldri pekt folk til min tjeneste eller til min menighet. Jeg har alltid pekt dem til 
Guds røst for denne generasjonen gjennom Hans stadfestede profet i denne tiden. 
Og jeg har lært dem å ta det som Guds profet sa, og sammenligne det frem og 
tilbake gjennom Skriften, slik at folket skal bli etablert og ha et grunnlag i Skriften for 
det som de tror på.  
 
Fra hans tale 65-0911 Guds Kraft Til Å Forvandle 200. Hva prøver vi egentlig å 
gjøre? Prøver vi å etablere vår kirke, eller prøver vi å etablere Guds Ord? Hva 
prøver vi å gjøre? Hva jobber vi med? Prøver vi å få folk tilbake, inn i dette igjen?  
 
Og det skulle være ditt spørsmål til deg selv, uansett hvilken preken du forkynner og 
hvem du forkynner den for. Jeg har ikke hatt personlig nytte av det, og det har heller 
ikke min menighet. Den er fortsatt liten, slik som apostelen Paulus sin menighet var. 
Men vi har 300 steder rundt om i verden som ser på vår strømmetjeneste, og som 
leser prekenene på 14 språk. Men jeg har ikke gjort dette. Jeg var bare lydig mot det 
som Gud ba meg om å gjøre der tilbake i 1983, da Han sa til meg: 'Skriv ned dine 
prekener ord for ord, og en dag vil de bli lest over hele verden." Og jeg kan si det 
samme som apostelen Paulus sa: "Jeg var ikke ulydig mot det himmelske syn." Og i 
dag har mer enn 2600 av mine prekener blitt oversatt til 14 språk, og de blir lest i de 
fleste land i verden. Men jeg har aldri bedt om deres penger. Jeg har aldri bedt dem 
om å komme til min menighet. Hvorfor? Fordi min tjeneste går ut til forkynnerne, og 
jeg ønsker ikke at deres folk skal komme hit. Jeg ønsker bare å hjelpe pastorene til å 
være i stand til å veilede det folket som Gud har gitt dem til å vokte, slik at de kan 
motta sitt sønnekår.  
 
Noen predikanter ønsker ikke at noen andre predikanter skal forkynne, utenom dem. 
Og da vil de at alle skal se deres strømmetjeneste samtidig, over hele verden, noe 
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som gjør at ting blir utilbørlig vanskelig for folket, men bryr de seg? Nei, de har bare 
øyne for sin egen tjeneste. Min tjeneste gir opplæring til pastorene, og da er de 
ansvarlige for det som de har fått opplæring i. Jeg vet ikke engang om de lærer sine 
folk det rette, men det er ikke min sak. Min virksomhet er å selv bringe ut den rette 
læren. Og hvis de vil ha det, da har de fri tilgang til det. 
 
Broder Branham sa i talen 65-0829 Satans Eden 104 Nå, hat og død og Evig 
adskillelse fra Gud, i dette Eden; lyst, urenhet, fordervelse, (hvordan?) ved å så en 
feil sæd. 
105 Minner meg om visjonen jeg så før jeg noensinne møtte pinsevennene, av den 
Mannen som gikk rundt jorden, i hvitt. Dere har hørt meg fortelle det mange 
ganger. Og en kom inn bak Ham og sådde splidens frø. 
108 Saken er den, at i dag prøver vi ikke å etablere Guds Ord i folkets hjerter. Vi 
prøver å etablere oss selv. Menigheter prøver å etablere menighetens lære, i 
hjertet til en person. 
109 Vi har fått påbud om å etablere Guds Ord. Paulus sa: “Jeg kom ikke til dere 
med overtalende ord fra menneskelig visdom, for at deres tro ikke skulle være 
grunnet på menneskers visdom; men jeg kom til dere i kraft, i Den Hellige Ånds 
manifestasjoner, så deres tro kan hvile i Gud.” 
 
Broder Branham sa i Menighetstidsboken: "Paulus advarte dem at de måtte si det 
som han sa, slik også Peter gjorde. Han gjorde dem oppmerksom på at IKKE EN 
GANG HAN (PAULUS) kunne forandre på ett eneste ord av det som han hadde 
formidlet gjennom åpenbaring. Å, hvor viktig det er å høre Guds røst gjennom 
Hans budbærere, og deretter si det som er blitt gitt dem å si til menighetene.  
 
Men noen mennesker ønsker å endre dette ordet, "si", og kalle det "spill av", men det 
er ikke hva han sa at vi skulle gjøre. Vi må høre det, gjenkjenne det og handle på det, 
som betyr: Å lære det samme. Ikke bare å spille av et lydbånd, men si hva som er på 
det. 
 
61-0108 Åpenbaringen, Kapittel Fire, Del III, 117. Nå for tiden er de på denne 
måten: "Vel, vi tror ikke på det å si «helvete» på talerstolen." Å, må Gud være oss 
nådig. Så...? ... Vi trenger Guds menn, menn som ikke vil holde noe tilbake!  
118 Nå, Alle kan ikke være en forkynner, men du har en røst. Og hvis du ikke kan 
forkynne en preken til folket... Hvis du er en forkynner, da er du kalt til 
prekestolen for å forkynne. Hvis du ikke er det, er du fortsatt en forkynner, men 
lever en preken, for folket. La prekenen din bli levd, og det er Guds røst som vil 
bringe bebreidelse til dem som avviser den. De sier: “Ingen kan sette en finger på 
hans eller hennes liv. De er søte, levende ... De ... Hvis det noen gang var en Guds 
mann, er det den mannen eller den kvinnen. " Se, lev prekenene dine. Ikke prøv å 
forkynne dem hvis du ikke er kalt til å være forkynner; du blir blandet sammen, 
uansett og rotet sammen, og du vil få folk sammenfiltret, og du vil ikke vite det ... 
Du vil - du ødelegger dem og deg selv også. Bare lev prekenen din!  
119 Predikanten er kalt til å forkynne sin (preken) og leve den også. Hvis du 
ikke kan leve den, så slutt å forkynne den. Men du skal leve dine prekener. 
 
56-0426 Jesus Kristus, Den Samme 46. Men Den Hellige Ånd er her og arbeider 

gjennom sine helliggjorte kar. Og Gud har satt i menigheten (hva da?) Først 

apostler, deretter profeter, deretter lærere, deretter evangelister, deretter 
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pastorer (Er det riktig?), til de helliges fullkommengjøring. Gud har gjort det. Det 

er ikke forkynneren som forkynner; det er Gud som forkynner gjennom ham. 

Det er ikke profeten som ser synet; det er Gud som taler gjennom ham. "Jeg 

gjør ingenting uten at Faderen først viser meg hva jeg skal gjøre.  

 
61-0219 Dronningen av Saba 82 Og nå, Hans Hellige Ånd er her, den Ånden som 
var på Kristus, som er Gud, i menneskelig kjød, ditt kjød, mitt kjød, idet Blodet renser 
oss. Han forkynner evangeliet gjennom predikanten, profeterer gjennom 
profeten, åpenbarer hjerters hemmeligheter, taler gjennom tunger, tolker tunger og 
setter alle ting i orden. Tror du det? Ja vel.  
 
59-0712 En Total utfrielse 48. Nå, Moses, da han ble kalt av Gud, var han en 
fullstendig komplett profet. Når Gud sender en mann for å gjøre noe, da 
utruster Han ham fullstendig med alt han trenger. Hvis Gud kaller en mann til å 
være en predikant, da legger Han noe inn i ham til å være en forkynner. Hvis 
Han kaller ham til å være en lærer, da legger Han noe inn i ham til å være en 
som underviser. Hvis Han kaller ham til å være en profet, da legger Han noe inn 
i ham til å se visjoner og være en profet. Gud utruster alltid sin mann 
fullstendig. Og det var akkurat det som Han gjorde da Han sendte Moses til Egypt. 
Han oppdro ham på en bestemt måte, og han skolerte ham på en bestemt måte, og 
han støpte ham og laget ham og formet ham. Etter at Han hadde lovet Abraham, 
hundrevis av år tidligere, at han ville utfri folket, så hadde Han til og med i tankene at 
Han ville skape Moses akkurat slik Moses ble skapt. Moses var en komplett profet.  
 
En lokal menighet må ha en pastor. Når det gjelder andre embeder, avhenger det av 
brødres kvalifikasjoner i den menigheten. Hvis menigheten velger inn en pastor, da 
kan den pastoren også bli stemt ut. Men hvis den pastoren begynner dette arbeidet, 
og folket kommer til denne menigheten for å høre hans forkynnelse, da blir det ikke 
noe valg. Folket stemte ikke for eller imot broder Branham. Han grunnla den 
menigheten. De som det ble stemt over, var assisterende pastorer, diakoner og 
tillitsvalgte. Det var ingen valgstemmer i den tidlige menigheten for apostlene. Folket 
kom for å høre fra dem, for å lære. Efeserne forteller oss at Gud satte i menigheten 
apostler, profeter, pastorer, evangelister og lærere. Gud satte dem inn der, ikke 
mennesker. Men gjennom kirketradisjoner de siste 2000 årene, da kirker beveget seg 
bort fra Guds Ord, de vendte seg til organisering, og så tok mennesker Guds plass, 
og de satte inn en mann her og en annen der. Det er fullstendig utenfor Skriften. Og 
når mennesker kaller mennesker, er han nødt til å mislykkes. Han vil vise frem at han 
ikke har noe å tilby folket angående sannhetens ord, og Gud vil heller ikke stadfeste 
denne mannen.  
 
59-0707 Balm i Gilead 7 Jeg tror ikke at en mann kan bli kalt av mennesker, og 
være en vellykket forkynner.  
Jeg tror at gaver og kall er uten omvendelse, at Gud ved sin forutvitenhet, 
ordinerte på forhånd sine tjenere inn i evangeliet, og gavene inn i Menigheten.  
 
57-0908m Hebreerne, Kapittel 5 og 6, 52. Åh, jeg vet det er mange som står 
fram, og går ut og sier:  "Åh, jeg trenger ikke gå i menigheten mer. Priset være 
Gud, Den Hellige And har kommet, Han er læreren." Når du får den tanken, tar 
du ganske enkelt feil. For hvorfor satte Den Hellige Ånd lærere i menigheten, 
hvis Han skulle være læreren? Skjønner? Det er først apostler, profeter, lærere, 
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evangelister og pastorer. Den Hellige Ånd satte lærere i menigheten slik at Han 
kunne lære gjennom den læreren. Og hvis det-hvis det ikke er ifølge Ordet, at 
Gud ikke stadfester det, da er det ikke den rette slags undervisning. Det må 
samsvare med hele Bibelen, og være like så levende i dag som Det var da. Det 
er den ekte tingen manifestert. 
 
64-1205 Guds Identifiserte Mesterverk 93 Politikk hører ikke hjemme i menigheten, 
Den Hellige Ånd skal overta menigheten, og ikke en politisk avstemning om 
hvem som er hvem. Gud plasserte i menigheten noen til apostler, noen til 
profeter og noen til lærere, evangelister og pastorer, ikke noen mennesker som 
stemte dem inn der. Gud plasserte dem inn der ved den Hellige Ånds kall, 
bønnemøter, og håndspåleggelse og å bli stående fremfor Gud.  
 
Broder Vayle sa at det er de eldste som kommer inn. Og fordi de er en eldste, da tror 
de at de har en rett til et embete i menigheten. Men det er Gud som setter inn menn i 
disse embedene, ved en forutbestemmelse. 
 
Lee Vayle, forvaltertjeneste #14 En Storslagen praktfull God 6 Så, hva du da 
begynner å se, er: 'Hva skjedde?' Hva har skjedd? Slik broder Branham underviste 
fra boken: Hvordan skjedde alt dette; hvordan skjedde det? Det skjedde ved det 
faktum at folk ble gitt et embete (med andre ord: Menn ble valgt inn i et embete), 
og de var de eldste, og de ble gitt et etembete - de fikk lov til å forkynne, og 
villfarelse kom inn. De skrøt av seg selv på grunn av dette embetet, denne 
tjenesten. De gjorde det til sin oppgave å avansere videre fra der hvor Gud 
hadde satt dem, og bli noe som Gud ikke ønsket at de skulle være. Og nå er de 
kommet i en full konflikt med Gud. Det er nøyaktig grunnen til at du har en konflikt 
ved endetiden... 
 
61-1231M Du Må Bli Født På Ny 129 Nåvel. Falske lærere vil frembringe falske 
fødsler. Sanne profeter vil bringe Ordet, fødselen av Ordet, Kristus! Falske 
profeter vil frembringe falske fødsler: Fødselen av kirker, fødselen av 
trosbekjennelser, fødselen av trosretninger. Og her står du, pinsevenn-broder: 
Falske følelsesmessige sensasjoner – og dere forteller en mann at han har fått den 
Hellige Ånd fordi han taler i tunger.  
 
61-0108 Åpenbaringen, Kapittel Fire, Del III, 118 Hvis du er forkynner, da er du 
kalt til prekestolen for å forkynne vis du er predikant, er du kalt til prekestolen 
for å forkynne. Hvis du ikke er det, er du fortsatt en forkynner, men du lever en 
preken for folket. La prekenen din bli levd, og det er Guds røst som vil bringe 
bebreidelse til dem som avviser den. De sier: “Ingen kan sette en finger på hans eller 
hennes liv. De er søte, levende ... De ... Hvis det noen gang var en Guds mann, er 
det den mannen eller den kvinnen. " Se, lev prekenene dine. Ikke prøv å forkynne 
dem hvis du ikke er kalt til å være forkynner; du blir blandet sammen, uansett 
og rotet sammen, og du vil få folk sammenfiltret, og du vil ikke vite det ... Du vil - 
du ødelegger dem og deg selv også. Bare lev prekenen din!  
119 Predikanten er kalt til å forkynne sin (preken) og leve den også. Hvis du 
ikke kan leve den, så slutt å forkynne den. Men du skal leve dine prekener. 
 
59-0712 En Total utfrielse 48. Nå, Moses, da han ble kalt av Gud, var han en 
fullstendig komplett profet. Når Gud sender en mann for å gjøre noe, da 
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utruster Han ham fullstendig med alt han trenger. Hvis Gud kaller en mann til å 
være en predikant, da legger Han noe inn i ham til å være en forkynner. Hvis 
Han kaller ham til å være en lærer, da legger Han noe inn i ham til å være en 
som underviser. Hvis Han kaller ham til å være en profet, da legger Han noe inn 
i ham til å se visjoner og være en profet. Gud utruster alltid sin mann 
fullstendig. 
 
La oss be 
 


