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2.Korinterbrev 5:17 Så om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det
gamle døde. Se, alt er blitt nytt.
Så hva mener Paulus når han sier "hvis noen er i Kristus". Hva menes med det
å være i Kristus? For Paulus forteller oss at hvis vi er i Kristus, da er vi blitt "en
ny skapning" og "det gamle døde, og alt er blitt nytt" for oss.
Så aller først, hva mener Paulus med å si, "hvis noen er i Kristus"?
Og hvordan vil det “å være i Kristus” få “alt det gamle til å dø”, og hva betyr
det? Og også dette at ved "å være i Kristus", vil "alle ting bli nye". Så hva
menes med alt dette? Og hvordan vil vi “være i Kristus”? Hvordan kan vi “være
i Kristus”?
Dette er veldig gode spørsmål, men den eneste måten til å virkelig forstå dem
på, er først og fremst å forstå hva Paulus mener med å si: “Hvis noen er i
Kristus”?
Jesus talte selv om at vi er i Ham i Johannes 15:5, da Han sa: "Jeg er vintreet,
dere er grenene. Den som blir i Meg og Jeg i ham, bærer mye frukt; for uten
Meg kan dere ikke gjøre noe.”
Så hva menes med å bli i Ham. Vi vet at ordet "bli" (engelsk: "abide") betyr å bo
eller å bli værende i. Men hvorfor vil Jesus si: "Hvis noen blir i Meg."? Hva
mener Han? Det er Gud som taler her.
Vi ser igjen i Johannes 17, når Jesus ber til Faderen for alle de troende, da
taler Han om at vi er ett med Ham på samme måte som Han er ett med
Faderen, og Han gjør denne uttalelse i vers 23. Så hvis vi ikke forstår hva Han
sier, vil vi ikke har noen peiling på hvordan vi skal være i Kristus, og Kristus skal
være i oss?
Så la oss lese fra Johannes 17, og begynne med vers 17:
Joh 17:17 Hellige dem i Din sannhet! Ditt ord er sannhet.
18 Slik som Du har utsendt Meg til verden, har også Jeg utsendt dem til verden.

OK, nå har vi nettopp lest noe som har gått over hodet til kanskje 99.999% av
alle som noen gang har lest dette. Han sa:
18 Slik som Du har utsendt Meg til verden, har også Jeg utsendt dem til verden.
Så vi må først spørre: Hvordan sendte Gud Jesus inn i verden?
Han som sendte Jesus, gikk inn i Jesus, inn i karet.
Hva er Den Hellige Ånd 59-1216 P:32 Guds Ånd i Sin Menighet. For hva?
Hvorfor gjorde Han det? Dette går litt inn på emnet for i morgen kveld. Men
hvorfor gjorde Han det? Hvorfor gjorde Han, hva gjorde Den Hellige
Ånd…Hvorfor kom Han? Hvorfor kom Han inn i deg? Hvorfor kom Han inn i
meg? Det var for å fortsette Guds gjerninger.
"Jeg gjør alltid det som behager Min Far. Jeg kom ikke for å gjøre Min egen
vilje, men Faderens vilje som sendte Meg. Og Faderen som sendte Meg, er
med Meg; og slik som Min Far har sendt Meg, slik sender Jeg dere."
Åh, du store! Faderen som sendte Ham, gikk inn i Ham. Faderen som sendte
Jesus, kom inn i Ham, virket gjennom Ham. Den Jesus som sender deg,
går med deg og er i deg. Og hvis den Ånden som levde i Jesus Kristus,
fikk Ham til å gjøre og handle slik Han gjorde, da vil du ha en viss anelse
om hva Den vil gjøre når Den er i deg, fordi det Livet kan ikke forandre seg.
Det vil gå fra legeme til legeme, men Det kan ikke forandre Sin natur, for Det er
Gud.
Blasfemiske Navn 62-1104M P:83 Menigheten er Kristi mystiske Legeme, født
av Guds åndedrag. Åh! Fikk du tak i det? Guds Menighet er født av Guds
åndedrag. Gud blåste åndedrag inn i neseborene, åndelig, til Adam, og han ble
en levende sjel. Visste du at pinsevennene, eller den sanne Pinsemenigheten,
er født av Guds åndedrag? La meg lese noe for dere, bare et øyeblikk, om
dette. La meg se, bare et øyeblikk. Johannes, tror jeg, er det jeg skal til. Vi vil
finne ut om Guds Menighet finnes eller ikke. Johannes, la meg se, jeg tror det er
rundt 16, 19, 20. Ja vel. Her tror jeg vi har det, akkurat her. Ja vel. La meg lese
for dere, og se om Menigheten er født av Guds åndedrag eller ikke, slik Adam
var i begynnelsen. Følg med.
Johannes 20:19 Om kvelden samme dag, den første dagen i uken, var dørene
lukket der disiplene var samlet. Det var fordi de fryktet for jødene. Da kom Jesus
og stod midt iblant dem og sier til dem: «Fred være med dere!»
20 Da Han hadde sagt dette, viste Han dem Sine hender og Sin side. Disiplene
ble glade da de så Herren.
21 Igjen sa Jesus til dem: «Fred være med dere! Som Faderen har utsendt
Meg, sender også Jeg dere.»

Følg med. Faderen som sendte Ham, gikk inn i Ham. Og Jesus, når Han sender
en disippel, går Han inn i ham. Den samme ene som sendte dem, Gud.
22 Da Han hadde sagt dette, åndet Han på dem og sa til dem: «Ta imot Den
Hellige Ånd!
(En Menighet født av Guds åndedrag.)
Hvorfor det måtte være hyrder 64-1221 P:67 Legg merke til dette Han sa:
“Som Faderen sendte Meg, slik sender Jeg dere.” Faderen som sendte Ham,
gikk inn i Ham for å stadfeste Ordet. Og den samme Jesus som sender Sitt
folk, går inn i folket som Han sender; og sier: “De gjerninger som Jeg gjør,
skal dere gjøre også.”
Sannelig, Han ba om at vi måtte bli ett; ett med Ham, ikke ett med en
organisasjon. Ikke ett med et system, men ett med Gud. For Gud og Hans Ord
er Ett, og Jesus og Gud var Ett, og du og jeg og Ordet må være ett. Det er
riktig. Vi må være ett i enighet med Ordet. Ikke hva noen andre sier, dette er
ingen egen tolkning. Ta Det, hva Det sier og tro Det; og Gud vil stadfeste Det
og bevise at Det er riktig. Du tenker at Det kun var for disiplene, ta Hans Ord
for det, gå og prøv det en gang og se. Du vil finne ut at det vil gjøre akkurat
det samme for deg som Han lovet. Ja visst!
De vil ikke spise søppel, de må ha en sauediett. i Johannes 10. står det, “Mine
får kjenner Min Røst.” Og hvis Han er Ordet, hva slags Røst har Han da?
“Mine får kjenner Min Røst, de vil ikke følge fremmede.” Skjønner? Jesus sa,
“En fremmed røst ville de ikke følge.” Så Hans sauer følger ikke en fremmed
røst. De vil ikke følge dem. Profeter, hyrder og sauer, alt vitner om det som
skulle komme.
Kristus er hemmeligheten 63-0728 P:211 Og se her. Her er det vakre ... Jeg
vil ikke at du skal gå glipp av dette. Nå, alle sammen og dere på bånd, ute i
jungelen og hvor enn dere hører på det, så lytt nå. "Og som Faderen har sendt
meg, slik sender jeg dere", sa Jesus. Skjønner? Se nå, Faderen som sendte
Ham, gikk inn i Ham for å stadfeste Seg Selv, for Han var Ordet. Og den
samme Jesus som sender deg, går sammen med deg og inn i deg for å
stadfeste den samme Gud. "Som Faderen har sendt Meg (og Jeg lever av
Faderen), slik vil Jeg sende deg, og du lever av Meg." Hva er Han? Han er
Ordet. Du lever av Ordet. Åh, hvor jeg ville like å ta en tekst om det, og forkynne
omkring et par timer på det. (Skjønner?)
Dronningen av Syden 58-0613 P:68 Nå sier du: "Broder Branham, var det det
som slo Paulus ned? Det var et Lys. Ingen andre enn Paulus så det. Og det sa:
"Saulus, Saulus, hvorfor forfølger du Meg?" Han sa: "Hvem er du, Herre?" Han

sa: "Jeg er Jesus." Stemmer det? Han sa: "Jeg kom fra Gud og går tilbake til
Gud." Da Han var på jorden, sa Han: "Jeg var denne "JEG ER", som var i
busken." Så da, skjønner du: "De gjerningene som jeg gjør, skal også dere
gjøre." Nå, hvis Den Engelen som har sitt bilde på det papiret, hvis Den
ikke produserer det samme livet som Jesus hadde da Han var her på
jorden, da er dette et feil vintre. Det er en feil ting. Hvis det produserte store
ting av noe annet, så er det ... Det er hva det er. Men Det må produsere den
samme typen av liv. Se her. "Som min far sendte meg, slik sender jeg
dere." Hvor mange vet at Skriften sier det? Vel, se. Faderen som sendte Ham,
gikk inn i Ham. Jesus som sender sine menn, går inn i sine menn. "Hvis
jeg ikke gjør min fars gjerninger, så tro meg ikke." Nå, hvis vi ikke gjør
Kristi gjerninger, så tro budskapet nå. Men jeg har lest det ut av Bibelen,
og hvis Han ikke gjør det samme, Ja vel, da er Han ikke den samme. Hvis
Han gjør det, vil vi alle være glade.
La oss gå til:
Johannes 17:19 For deres skyld helliger Jeg Meg, for at også de skal være
helliget i sannheten.
20 Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som kommer til å tro på
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, verdier og bedømmelser) som Du gav
Meg, har Jeg gitt dem, så de skal være ett, slik som (på samme måte som) Vi
er ett:
23 Jeg (manifestasjonen av Ditt Ord) i dem og Du (Ordet) 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.
24 Far, Jeg vil at også de som Du har gitt Meg, skal være hos Meg der Jeg er,
og at de kan se Min herlighet, den som Du har gitt Meg. For Du elsket Meg før
verdens grunnleggelse.
25 Rettferdige Far! Verden har ikke kjent Deg, men Jeg har kjent Deg. Og disse
har forstått at Du sendte Meg.
26 Jeg har kunngjort Ditt navn for dem og skal kunngjøre det, for at den
kjærlighet som Du elsket Meg med, skal være i dem og Jeg i dem.
Nå, denne formiddagen vil vi finne ut hva det menes med “å være i Kristus”,
idet vi fortsetter i vår studie av broder Branhams tale, Tildekkingen of God,
hvor han taler om at vi "er i Kristus.”

Og broder Branham forteller oss helt nøyaktig hva det betyr “å være i Kristus”.
Når vi først vet hva det betyr å være "i Kristus", da vil vi forstå hvorfor "det
gamle må dø", og hvorfor "alt vil bli nytt" for oss.
På side 123 forteller broder Branham oss hva det vil si å være i Kristus, han
forteller oss at det betyr å være i Ordet, for Kristus (Gud) er Ordet, og Jesus,
Guds sønn, var manifestasjonen av Guds Ord. Og broder Branham sier på side
123: "Vi er på innsiden av Kristus. Nå, som da, alle sanne troende ser Ham,
Løftesordet for denne tiden, åpent manifestert. Det er et stort ord om du kan
få tak i det. Skjønner? Skjønner? Alle sanne troende, som er i Ordet, ser Gud
åpenlyst. Forhenget er revnet, og Gud står utildekket fremfor dere,
manifestert. Skjønner? Gud, manifestert, åpenlyst. For å kunne oppnå
dette, må vårt gamle tradisjonsforheng fra kirkesamfunnene bli revet i stykker
igjen. For å virkelig kunne se hva Det er, må du komme ut fra den tingen.
Skjønner? Du vil aldri klare det; de vil fortsette å dra det forhenget fremfor deg,
hver gang: “Åh, det er ingenting ved Det.” Men her er Det skrevet, og her er
Det manifestert, ser dere. Skjønner?
Nå, vi kunne brukt resten av tiden vår denne formiddagen til å undersøke hva
det vil si å være i Ordet, men jeg tror at dere alle forstår at Gud er Ordet. Og
Bibelen forteller oss at "som en mann tenker i sitt hjerte, slik er han, og ut fra
hjertets overflod, taler munnen." Derfor, vi er det vi taler, i vårt hjerte. Og derfor
skulle det ikke være vanskelig å forstå at Gud er Ordet. Du kan ikke ha en Gud
som ikke er det seirende Ordet. Og derfor, når du er i Hans Ord, er du i Ham.
Jeg har talt om dette tidligere i en serie jeg underviste om for mange år siden,
om hagen i ditt sinn, og beviste ved Skriften at tankene våre, som vi har plantet i
vårt sinn, bare er sæd, og når vi vanner dem, kommer de til uttrykkelse,
nøyaktig det vi plantet.
Men resten av denne formiddagen vil jeg vise deg de mange løftene som er gitt
deg, hvis du er i Kristus, Han som er Ordet.
Brudens usynlige forening 65-1125 P:75 La den Hellige Ånd ransake ditt sinn
med Ordet. Da vil du være enig med Budskapet. La Kristus, det salvede
Ordet, ransake din egen samvittighet. La Ham komme inn i deg.
Og hvem er Han som vil komme inn i deg? Det Salvede Ordet.
Salvede i endetiden 65-0725M P:114 Der har vi tidsaldrene. Men husk, den
pinsemenigheten i de siste dager, var Laodikea; og Kristus ble utstøtt, Kjernen,
Hveten, Den Selv. Da Han prøvde…Husk, Da Han prøvde å manifestere Seg

Selv i menigheten, ble Han fjernet. Det var fremdeles en menighet, påstod å
være; salvet. Men her er Ordet, Kristus Selv, det er det salvede Ordet som
skal komme til resten av Hans Legeme, Bruden.
Hvorfor det måtte være hyrder 64-1221 P:119 Og Kristus er Ordet, det
salvede Ordet manifestert.
Hva skal vi gjøre med Jesus 64-0126 P:59 Jeg spør deg som person, hva gjør
du med Jesu Kristi blod? Hva vil vi gjøre med dette salvede Ordet fra Gud
som er rett foran oss i dag, som vi vet skal være, er Kristus, løftet for tiden?
Filemon 1:6 Må da samfunnet med din tro være virksom i kunnskapen om alt
det gode som er inni dere, i Kristus Jesus.
Så Paulus taler om troen til dem som er i Kristus, Ordet, og at troens samfunn
må være virksomt i kunnskapen om alt det gode som er i deg, på grunn av at
det Salvede Ordet er i deg, og du er i Ordet.
2.Timoteus 2:1 Du, min sønn, bli derfor sterk i nåden, den som er i Kristus
Jesus.
Vi ser tydelig at Kristi nåde er i Kristus, noe som betyr at det er i Guds Salvede
Ord.
2.Timoteus 1:13 Ha til et forbilde de sunne ord som du har hørt fra meg, i tro
og i kjærlighet, den som er i Kristus Jesus.
Sagt på en enkel måte: Guds kjærlighet og Kristi tro er inkludert i det Salvede
Ordet.
2.Timoteus 1:1 Paulus, Jesu Kristi apostel ved Guds vilje, etter løftet om det
livet som er i Kristus Jesus,
Vi ser her at løftet om Gud-Liv er i Ordet, så du kan ikke finne evig liv, Gud-Liv,
noe annet sted uten i det Salvede Guds Ord.
Kolosserne 2:5 For selv om jeg er borte fra dere i kjødet, er jeg likevel hos dere
i Ånden. Og jeg gleder meg over å se den gode orden hos dere og fastheten i
deres tro i Kristus.
Her forteller Paulus oss at ikke bare vår glede og orden, men også vår fasthet,
kommer ut fra vår tro som er funnet i det Salvede Ordet.
Filipperne 3:3 For det er nemlig vi som er omskjærelsen, vi som tjener Gud i
Ånden, gleder oss i Kristus Jesus, og ikke har tillit i kjød,

Vår glede har ikke noe med vårt kjød å gjøre, og heller ikke med vår tillit i oss
selv, men helt og fullt med det Salvede Ordet.
Filipperne 1:13 for mine lenker i Kristus er nå blitt tydelig både for hele
slottsvakten, og for alle de andre.
At mine lenker er på grunn av det Salvede Ordet, er blitt tydelig alle steder.
Efesus 1:10 om en husholdning i tidenes fylde, å samle alle under ett hode, i
Kristus, både de som er i himlene, og de som er på jorden.
Så vi ser at endog oppstandelsen til alle de som er i Kristus, eller er i det
Salvede Ordet, kommer fra Guds Salvede Ord.
Efesus 1:3 Velsignet være Han, vår Herre Jesu Kristi Gud og Far. Han som har
velsignet oss i all åndelig velsignelse i de himmelske, i Kristus.
Når vi er i det Salvede Ordet, blir vi velsignet med alle åndelige velsignelser.
Galaterne 2:4 Dette på grunn av falske brødre som i lønndom hadde tilsluttet
seg menigheten. De var ankommet for å lure på vår frihet, den som vi har i
Kristus Jesus, slik at de kunne føre oss inn i trelldom.
Paulus taler her om de liksomtroende som spionerer på friheten som Guds
Salvede Ord gir oss, slik at de kanskje kan bruke den friheten mot oss.
1.Korinterne 4:15 For selv om dere måtte ha ti tusen lærere, har dere dog, i
Kristus (i Guds ord), ikke mange fedre. For jeg har avlet dere, i Kristus Jesus (i
og gjennom Guds Salvede Ord), gjennom evangeliet.
1.Korinterne 1:2 til den Guds menighet som er i Korint, de som er helliget i
Kristus Jesus, kalt til å være hellige, sammen med alle som på hvert sted
påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, både deres og vår Herre:
Her forteller Paulus oss at vår helliggjørelse kommer gjennom Kristus som er
det Salvede Ordet fra Gud.
1.Peter 5:14 Hils hverandre med kjærlighetens kyss! Fred være med alle dere
som er i Kristus Jesus! Amen.
Paulus forteller oss her at der er fred for alle dem som er i det Salvede Ordet,
derfor er Ordet selv vår kilde til Fred, og glem aldri at Gud er Ordet.
1.Peter 3:16 Og sørg for å ha en god samvittighet, for at de som håner deres
gode ferd i Kristus (Det salvede Ordet), kan bli til skamme, når de baktaler
dere som slike som gjør ondt.

Filemon 1:23 Epafras, min medfange i Kristus Jesus (det Salvede Ordet),
hilser deg.
For det var på grunn av Ordet, og at Paulus stod for Ordet, at Paulus ble en
fange.
Filemon 1:8 Derfor, selv om jeg kan ha stor frimodig i Kristus til å befale deg
om det som er rett,
Paulus forteller oss at endog vår frimodighet kommer på grunn av Guds Salvede
Ord.
2.Timoteus 3:15 Og hvorledes du fra barndommen av har kjent De hellige
Skrifter, de som er i stand til å gjøre deg vis til frelse gjennom troen, den
som er i Kristus Jesus.
Derfor kan de Hellige Skrifter som inneholder Guds Salvede Ord, være i stand til
å gjøre oss vise til frelse og åpenbaringen i Jesus Kristus.
2.Timoteus 3:12 Men også alle de som vil leve på en gudfryktig måte i Kristus
Jesus (Guds ord), vil bli forfulgt.
Så at du lever Gudfryktig i Ordet, vil føre til forfølgelse på grunn av at du står
fast på det Salvede Ordet.
2.Timoteus 2:10 Derfor holder jeg ut alle ting for de utvalgtes skyld, slik at de
også kan få den frelse som er i Kristus Jesus med evig herlighet.
Paulus viser oss igjen at vår frelse kommer fra Guds Salvede Ord.
2.Timoteus 1:9 Det er Han som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall, ikke
etter våre gjerninger, men etter Sin egen hensikt og nåde, den som ble gitt oss
i Kristus Jesus (som ble gitt oss, eller lovet oss, i Guds Salvede Ord) fra før
evige tider.
1.Timoteus 3:13 For de som har gjort en god tjeneste som diakoner, oppnår
selv et godt omdømme og stor frimodighet i troen i Kristus Jesus.
Han taler om diakoner og hvordan deres tro, eller åpenbaring, gir dem stor
frimodighet, fordi det kommer ut til dem fra det Salvede Ordet fra Gud.
1.Timoteus 2:7 For dette ble jeg innsatt til forkynner og apostel - jeg taler
sannhet i Kristus (det Salvede Ordet), og lyver ikke - en lærer for hedningene i
tro og sannhet.
1.Timoteus 1:14 Og desto mer overstrømmende ble vår Herres nåde med den
tro og kjærlighet som er i Kristus Jesus (i det Salvede Ordet).

1.Tessalonikerne 5:18 takk under alle forhold! For dette er Guds vilje for dere i
Kristus Jesus (eller i det Salvede Ordet).
1.Tessalonikerne 4:16 For Herren Selv skal med et rop, med en overengels
røst og med Guds basun stige ned fra himmelen. Og de døde i Kristus skal stå
opp først.
Her taler Paulus om oppstandelsen til de som døde mens de var i det Salvede
Ordet, og det Salvede Ordet i dem vil oppstå ved tiden for Kristi Parousia.
1.Tessalonikerne 2:14 For dere, brødre, ble etterfølgere av de Guds
menigheter som er i Judea i Kristus Jesus. For dere led også under de samme
plagene fra deres egne landsmenn, slik som disse led fra jødene,
Paulus forteller oss her at hans lidelser, og brødrenes lidelser, er på grunn av
deres standpunkt for Guds Salvede Ord.
Kolosserne 1:28 Ham forkynner vi, og vi formaner hvert menneske og lærer
hvert menneske i all visdom, for at vi kan framstille hvert menneske
fullkomment i Kristus Jesus
Paulus taler om vår fullkommenhet eller modenhet i Guds Salvede Ord.
Kolosserne 1:4 etter at vi hørte om deres tro i Kristus Jesus (i det Salvede
Ordet), og deres kjærlighet, den som er i alle de hellige,
Kolosserne 1:2 til de hellige og troende brødre i Kristus (i det Salvede Ordet),
som er i Kolossæ: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren
Jesu Kristi Far.
Filipperne 4:21 Hils hver og en av de hellige i Kristus Jesus (alle som er
helliget i det Salvede Ordet). Brødrene som er sammen med meg, hilser dere.
Filipperne 3:14 Jeg jager mot målet, mot den seierspris som Gud fra det høye
kalte oss til, i Kristus Jesus.
Paulus sier at jeg presser mot målet for det høye Kall som er innbefattet i Guds
Salvede Ord.
Filipperne 2:5 La dette sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus.
La dette sinn være i deg, som er i Guds Salvede Ord.
Filipperne 2:1 Derfor, om det da er noen trøst i Kristus, om det er noen
oppmuntring i kjærligheten, om det er noe fellesskap i Ånden, om det er noe
medfølelse og barmhjertighet,

hvis det er noen trøst i det Salvede Ordet... det vil være at det bringer
fellesskap, og barmhjertighet.
Filipperne 1:1 Paulus og Timoteus, Jesu Kristi tjenere, til alle de hellige, i
Kristus Jesus (til alle de hellige i det Salvede Ordet), som er i Filippi, sammen
med tilsynsmenn og menighetstjenere:
Efeserne 2:13 Men i Kristus Jesus (i det Salvede Ordet) er nå dere som før var
langt borte, kommet nær i Kristi blod.
Efeserne 2:10 For vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus (i Guds Salvede Ord)
til gode gjerninger, som Gud har gjort ferdige på forhånd, for at vi skulle
vandre i dem.
Så Paulus forteller oss at endog de gode gjerningene som Gud har gjort ferdige
for oss til å vandre i, de er gjort ferdige i Guds Salvede Ord.
Efeserne 2:6 og oppreist sammen med Ham, og satt i de himmelske, i Kristus
Jesus,
Fått oss til å sitte sammen i himmelske steder i Guds Salvede Ord.
Efeserne 1:20 Den som Han lot virke i Kristus (som han lot virke i sitt
åpenbarte Salvede Ord, som var Kristus Jesus) da Han reiste Ham opp fra de
døde og satte Ham i Sin kraft, i de himmelske,
Efeserne 1:1 Paulus, Jesu Kristi apostel ved Guds vilje, til de hellige som er i
Efesos, og som er trofaste, i Kristus Jesus:
(Og til de som er trofaste i det Salvede Ordet.)
2.Korinterne 12:2 Jeg kjenner et menneske i Kristus (jeg kjente et menneske
som var helt og fullt i Guds Salvede Ord), som for fjorten år siden ble rykket inn i
den tredje himmel. Om han var i legemet, vet jeg ikke, eller utenfor legemet, vet
jeg ikke, Gud vet det.
2.Korinterne 5:20 Så står vi da i en sendetjeneste for Kristus, som om Gud selv
inderlig formaner gjennom oss: Vi ber på Kristi (Guds Salvede Ords) vegne: La
dere forlike med Gud!
2.Korinterne 3:14 Men deres sinn ble forherdet. For til denne dag blir den
samme tildekning liggende over lesingen av den gamle pakt, for at det ikke skal
bli åpenbart, det som i Kristus er blitt tatt bort.
(den tildekningen blir tatt bort av det Salvede Ordet.)

Dette er nøyaktig hva som var broder Branhams høydepunkt til oss i
Tildekkingen av Gud. Han sa at det er det åpenbarte Ordet som fjerner
forhenget, hver gang.
125 For å kunne gjøre dette, må forhenget, som er kirkesamfunnenes
tradisjoner, bli revet i stykker ved Guds Ånds Ild og Sverd, som er Hans Ord.
Hans Ord er alltid Hans Sverd. Skjønner? Og Han tok Sitt Sverd den dagen,
full av Ild, og flerret i stykker forhenget fra øverst til nederst. Han gjør den
samme tingen med det samme Sverdet i dag! Ikke “min læresetning, min
trosbekjennelse, min katekisme.” Men Herrens Sverd, ser dere, som flerrer i
stykker forhenget, og da ser du Gud stå der klart synlig, manifestert i Sitt
Ord. Hvilket herlig syn å se på! Skjønner? Ja vel. Guds Hellige Ånd og Ild, Hans
Sverd, flerrer det i stykker. Ordet flerrer i stykker det forhenget til
kirkesamfunnene.
132 Forhenget, de vantro sine tradisjoner, tatt bort, da ser du Gud. Når
tradisjonsforhenget er blitt fjernet, kan du se at Gud er fremdeles Gud i
Sitt Ord. Han holder fremdeles Sitt Ord. Han er Gud, Forfatteren av Sitt Ord.
Det er skjult bak forheng av hud, for andre. Ja, det er riktig. For de som ikke
kan gå bak forhenget, er Han fremdeles bak et forheng av hud.
133 Legg merke til at da blir vi en del av Ham, siden du er det forhenget
som tildekker Ham. Du er en del av Ham, så lenge Kristus er i deg, slik
Kristus var av Gud. Fordi Gud var i Ham, det gjorde Ham til Gud. Og siden
Kristus er i deg, håpet om Herlighet, da blir du en del av Kristus. “Den som
tror på Meg, skal også gjøre de gjerninger Jeg gjør.” Skjønner? Du blir en
del av Kristus så lenge Kristus er skjult i deg. Da er det tildekket for den
vantro, men du vet at Han er i deg. Du er et tempel for Kristus, Han som er
bak forhenget, huden. Så da blir vi… Bak der, på grunn av dette forhenget. Det
er tildekket igjen i menneskelig kjød, som skjuler Gud, Ordet, for den vantro.
2.Korinterne 2:14 Men Gud være takk som alltid leder oss til seier i Kristus, og
som ved oss gjør duften av kunnskapen om Ham kjent på ethvert sted.
Legg merke til at vår seier kommer gjennom Guds Salvede Ord, og gjør kjent
duften av Hans kunnskap.
1.Korinterne 15:22 For slik som vi alle dør i Adam, slik skal alle levendegjøres i
Kristus.
Så alle de som lever av og gjennom det Salvede Ordet, skal alle bli levendegjort
av Ordet, som er Livet.

1.Korinterne 15:19 Hvis det bare er i dette livet at vi har satt vårt håp til å være
i Kristus, da er vi de ynkeligste av alle mennesker.
Hvis alle Guds løfter i Hans Salvede Ord bare er for dette livet, er vi de
ynkeligste av alle mennesker.
1.Korinterne 4:17 Av denne grunn har jeg sendt Timoteus til dere. Han er min
elskede og trofaste sønn i Herren, og han skal minne dere om mine veier i
Kristus (som er i det Salvede Ordet), slik jeg lærer overalt i hver menighet (ut
fra Ordet).
1.Korinterne 4:10 Vi er dårer for Kristi skyld, men dere er vise i Kristus (dere
er kloke på grunn av det Salvede Ordet) Vi er svake, men dere er sterke! Dere
er æret, men vi er vanæret!
Romerne 9:1 Jeg taler sannhet i Kristus (jeg sier sannheten fra Guds Salvede
Ord), jeg lyver ikke, og min samvittighet vitner også sammen med meg i Den
Hellige Ånd,
Efeserne 3:11 Dette skjedde i samsvar med iverksettelse av beslutningen, den
fra evighet av, som Han gjorde i Kristus Jesus, vår Herre,
som er manifestasjonen av Guds Salvede Ord til oss.
Efeserne 3:6 nemlig at hedningene er medarvinger, de hører med til det samme
legeme og har del i Hans løfte i Kristus ved evangeliet.
Legg merke til at han taler om at vi er delaktige i løftet, i det Salvede Ordet.
Efeserne 1:12 for at vi skulle være i lovprisning av Hans herlighet, vi som
tidligere hadde satt vårt håp i Kristus.
(Han som er manifestasjonen av Guds Salvede Ord)
Galaterne 6:15 For i Kristus Jesus (for i det Salvede Guds Ord) makter nemlig
verken omskjærelse eller mangel på omskjærelse noen ting, men en ny
skapning.
Galaterne 3:28 Her er verken jøde eller greker, verken trell eller fri, verken
mann eller kvinne. For dere er alle én i Kristus Jesus.
Dere er alle ett gjennom det Salvede Ordet.
Galaterne 3:26 For dere er alle Guds barn gjennom troen i Kristus Jesus.
Dere er alle Guds barn ved åpenbaringen av det Salvede Ordet.

Galaterne 3:17 Jeg mener da dette: Pakten, som Gud stadfestet i Kristus
(tidligere stadfestet av Gud i Hans Salvede ord), kan ikke loven, som kom fire
hundre og tretti år senere, gjøre ugyldig, så den setter løftet ut av kraft.
Galaterne 1:22 Og personlig var jeg ukjent for menighetene i Judea, de som er
i Kristus.
(som var i det Salvede Ordet). I dag ville vi si: “Som var i Budskapet.” Den
samme tingen.
2.Korinterne 12:19 Tror dere ennå at vi forsvarer oss overfor dere? Nei, vi taler
foran Guds åsyn, i Kristus. (vi taler foran Gud i hans Salvede Ord.) Men vi gjør
alt, dere elskede, til deres oppbyggelse.
2.Korinterne 11:3 Men jeg frykter for at slik som slangen forførte Eva med sin
list, slik vil også tankene deres bli fordervet og drevet bort fra enkelheten i
Kristus.
(Fra enkelheten som er i det Salvede Ord.)
2.Korinterne 5:19 for Gud var i Kristus (Gud var i det Salvede Ordet) og
forlikte verden med seg selv, så Han ikke tilregner dem overtredelsene deres,
og har lagt forlikelsens Ord inn i oss.
2.Korinterne 5:17 Så om noen er i Kristus (er i Guds Salvede Ord), er han en
ny skapning. Det gamle døde. Se, alt er blitt nytt.
2.Korinterne 1:21 Han som grunnfester oss sammen med dere i Kristus (Han
som har grunnfestet deg i det Salvede Ordet), og som har salvet oss, er Gud.
1.Korinterne 16:24 Min kjærlighet være med dere alle i Kristus Jesus! Amen.
Min kjærlighet være med alle dere som er i det Salvede Ordet.
1.Korinterne 15:31 Jeg dør hver dag, ja, denne vår glede har jeg i Kristus
Jesus, vår Herre.
(Min død er min glede som jeg har i det Salvede Ordet)
1.Korinterne 15:18 Da er nemlig også de som er hensovet i Kristus (i det
Salvede Ordet), gått fortapt.
1.Korinterne 3:1 Og jeg, brødre, kunne ikke tale til dere som til åndelige, men
bare som til kjødelige, som til småbarn i Kristus.
Han taler til disse menneskene som ennå er småbarn i det Salvede Ordet.

1.Korinterne 1:30 Men av Ham er dere i Kristus Jesus (Men av Ham er dere i
det Salvede Ordet), Han som for oss er blitt visdom fra Gud, både rettferdighet,
helliggjørelse og forløsning,
Romerne 16:10 Hils Apelles, som har stått sin prøve i Kristus (stått sin prøve i
det Salvede Ordet). Hils dem som er av Aristobulus’ hus!
Romerne 16:9 Hils Urbanus, vår medarbeider i Kristus (medarbeidere i det
Salvede Ordet), og min kjære Stakys!
Romerne 16:7 Hils Andronikus og Junias, mine landsmenn og medfanger, som
er høyt aktet blant apostlene. De var også i Kristus før meg.
(De var også før meg i dette Salvede Ordet eller dette Budskapet.)
Romerne 16:3 Hils Priskilla og Akvilas, mine medarbeidere i Kristus Jesus,
(Mine medarbeidere i Det Salvede Ordet eller i dette Budskapet)
Romerne 12:5 slik er vi, selv om vi er mange, ett legeme i Kristus (ett legeme i
det Salvede Ordet), og hver enkelt er vi hverandres lemmer.
Romerne 8:39 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.
(Ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet som er i dette Salvede Ordet.)
Romerne 8:2 For livets Ånds lov, i Kristus Jesus (For livets Ånds lov som er i
dette Salvede Ordet), frigjorde meg fra syndens og dødens lov.
Romerne 8:1 Så er det altså nå ingen fordømmelse for dem som er i Kristus
Jesus (som er i dette Salvede Ordet), de som ikke vandrer etter kjødet, men
etter Ånden.
Romerne 3:24 Men de blir rettferdiggjort ufortjent av Hans nåde gjennom
forløsningen, den som er i Kristus Jesus.
(Gjennom forløsningen som er i Hans Salvede Ord.)
Apostlenes Gjerninger 24:24 Etter noen dager, da Feliks ankom sammen med
sin hustru Drusilla, som var jødisk, sendte han bud på Paulus og hørte ham tale
om troen i Kristus.
Om troen eller åpenbaringen i det Salvede Ordet som var i Jesus.
Vi har sett Hans stjerne 63-1216 P:71 Ville du benektet det Jesus selv sa, hva
Bibelen selv taler ut (som er Kristus, det Salvede Ordet)? Og hvis Ordet blir i

deg, da er du en salvet person med Ordet. "Hvis dere blir i Meg, og Mine Ord
i dere, så be om hva dere vil; det skal bli gitt til dere." Det er Kristus i deg, som
salver Ordet for denne tidsalderen, uansett hvilken tidsalder de levde i. Gud
delte ut Sitt Ord til tidsaldrene. Og hver gang når det kom til fastsatt tid, hadde
kirkene rotet til alt sammen, og Gud salver en, sender Ordet ned, og får det
Ordet til å handle nøyaktig slik Han sa Det skulle gjøre. Nøyaktig. Og der er
et Ord som er profetert for denne dagen. Gud venter for å finne en som ikke
finner dette å være så uvanlig, slik at de kan bli salvet med Den Hellige Ånd,
for å bevise at Jesus Kristus er den samme i går, i dag og for evig, for å
være et skinnende lys, for å blinde den vantro. Og de ville spotte Det, det
ville bringe rettferdighet på dem; for Guds lov er rettferdig, og dom kan bare
komme ved Hans rettferdighet. Og da kan han fordømme verden og sende den
bort i en flammende ild, slik han gjorde med Sodomittene. Legg merke til nå.
La oss be

