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I forrige uke leste vi fra avsnittet i 64-0614M Avdekkingen av Gud 238. Legg
merke til dette: all Herligheten som er i Gud, er i Ordet. Alle velsignelsene som
er i Gud, er i Ordet. Det er skjult, for den vantro, av tradisjoner. Ser dere hva
jeg mener? Men Det er alt sammen i Kristus. Alt som Gud var, Han uttømte
Seg Selv, “kenos”, og kom inn i Kristus; og vi, inni Kristus, er bak forhenget.
239 “Vel, jeg er i Kristus”, sier du. Og så tror du at det er tre guder? Døper i
navnet til “Fader, Sønn, og Hellig Ånd”? Tror på alle disse tradisjonene og slikt
som du tror på, fra de eldste? Nei, du er fremdeles bak forhenget. Skjønner?
Kom inn i forhenget. Han, Kristus, er Ordet.
240 “Hvordan? Jeg tror ikke på Guddommelig helbredelse. Jeg tror ikke på disse
miraklene og slike ting.”
241 Vel, du skjønner, du er ikke inne, på innsiden av forhenget. Du vet ikke noe
om Det. Skjønner? Kristus er Ordet! Og når vi er i Ordet, da er vi i Kristus.
Og hvordan kan jeg være i Kristus, og fornekte Kristus? Det var Han som sa:
“Ikke ett ord skal bli lagt til eller bli tatt bort.” Hvordan kan du ta fra eller legge
til, da? Ser dere, det viser deg hva slags dekke som har fått dekket deg bort.
Skjønner dere?
Derfor, hvis alle ting, all den herlighet, all den doxa som er i Gud, er i Hans Ord,
da må ditt sinn bli fylt med Guds Ord for å ha Kristi sinn.
Broder Branham sa i talen 62-0211 Enhet 24. Jesus sa, på vei til Lasarus sin
grav: Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror i Meg, selv om han er død,
skal han likevel leve. Og den som lever og tror i Meg, skal aldri dø.
Legg nå merke til at det som Han siterer, er et løfte fra Gud, funnet i Guds Ord.
Men broder Branham stopper her. Og legg merke til at han siterer Jesus på en
veldig definerende måte. 24. Tro i Meg, ikke på Meg, men i Meg.” Å være i Ham,
og tro! “Hvis dere blir i Meg og Mine Ord blir i dere.” I Ham, og tror! Åh du! Jeg
håper Den Hellige Ånd får det rett ned til deg. Nå, dere er den lille flokken, det er
grunnen til at jeg gjennom denne uken, ved å være i bønn til Gud, valgte denne
teksten for å vise dere hvor vi står. Å tro i Ham. Du kan ikke tro i Ham før du
kommer inn i Ham, eller Han kommer inn i deg, da tror du i Ham, da har du
Evig Liv. Du tror på Ham frem til du mottar Evig Liv, og Evig Liv er Guds Liv
inni deg, da tror du i Ham.

25. “Dere i Meg, Jeg i dere. At de kan være ett, Far, på samme måte som Du
og Jeg er ett.” Gud i Kristus, Kristus i Menigheten. Skjønner? "Akkurat slik
som vi er ett, slik skal de være ett." Så hvordan kan dere være ett? “Hvis
dere blir i Meg, og Mine Ord blir i dere.” Ser dere, blir i! "Mine Ord blir i dere, da
be om hva dere vil." For det er ikke lenger dere. Det er Ordet som er i dere,
og Ordet er Gud.
Jeg vet ikke om dere fikk tak i dette i forrige uke, eller om det gled bort fra dere i
løpet av den siste uken. Men dere må skrive dette ned, og meditere over det dag
og natt. Så mye av Guds Ord som du har i ditt hjerte, det er målet på hans Ånd,
som også lever i ditt hjerte.
Jeg tror ikke at broder Branham kunne vært klarere enn det som han sa her.
Problemet er at mange mennesker i dag, slik som baptistene og de fleste
fundamentalister, de tror på Jesus. Men de tror ikke i Jesus. Fordi Jesus må
være i dere, Hans Liv, Hans Ord, for at dere skal kunne tro i Ham. Dere må være
i Ham og tro. De fleste som kaller seg troende, tror på Ham, men de tror ikke i
Ham, fordi de er ikke i ham, og tror, slik som broder Branham gjorde dette så
uttrykkelig klart. Vår profet gjør det veldig klart at "For å tro i Ham må du være i
Ham og tro." Eller "Han må være i deg, og da tror du i Ham.
Broder Branham sa i talen 62-0701 Ta På Hele Guds Rustning 55. Åh, først
var det det Talte Ord der ute. Nå, her er Det; du kan berøre det; Det ble gjort til
kjød. Og når fienden fremdeles kommer inn som en flom, da øste Han Ordet inn
i den personen, og det er formen til Den Hellige Ånd. Det er din «en, to, tre»
igjen: Rettferdiggjørelse, helliggjørelse, dåp i Den Hellige Ånd, slik som Fader,
Sønn og Hellige Ånd, og så videre, i fullkommenhet.
Legg merke til det Talte Ordet. Gud over oss, Gud med oss, Gud i oss:
Ordet over oss, Ordet med oss, Ordet i oss. Halleluja. Dere tilhører Gud,
Guds hær, som marsjerer videre: Guds talte Ord over oss i en Ildstøtte; Guds
manifestasjon av Sitt Ord i kjød; (kjødet til Hans førstefødte Sønn) nå er Guds
Ånd, det Talte Ord, i oss. Amen. Åh.
Så med dette i tankene, ser vi igjen på Johannes 14:12. Og det er så mange
som ikke tror at dette verset er for dem, noe som betyr at Ordet ikke er i dem, til
å tro, og til å manifestere dette Ordet. Og hvis det Ordet ikke er i dem, da vil de
aldri manifestere Det. Og det Ordet er Gud, Han er den Ene som manifesterer
Sitt Eget Ord. Men Han gjør det gjennom dem som er i Ham og tror. Og
Johannes 14:12 er et Guddommelig løfte fra Gud til dem som tror i Ham.

12 Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som tror i Meg, han skal også gjøre de
gjerningene Jeg gjør. Han skal gjøre større gjerninger enn disse, for Jeg går til
Min Far.
Og du kan ikke tro i Ham før Han er i deg, da tror du i Ham.
Det er grunnen til at broder Branham sa: 60-0710 Dronningen av Saba 40.
Bibelen sa at "Ingen kan kalle Jesus for Kristus, bare ved Den Hellige Ånd." Hvis
du aldri har mottatt Den Hellige Ånd, da vet du ennå ikke at Han er Kristus.
Husk det. Du er bare på vandring mot det lyset.
Du kan si: "Min pastor sa det." Det er sant. "Bibelen min sa det." Det er sant.
"Moren min sa det." Det er sant. "Menigheten min tror at det er Den Hellige Ånd."
Det er sant, men hva med deg? Som en individuell, så vet du det ikke før du
har mottatt Det. Og når du mottar Den Hellige Ånd, da er du et vitne om at
Han lever for alltid. Nå, Den Hellige Ånd er inni deg; nå, og da ser du på
Ham mens Han virker. Hvis Kristi Liv er i deg, da vil det produsere Hans Liv
i deg.
"De gjerninger jeg gjør, skal dere også gjøre." De samme gjerninger, fordi
det er det samme livet.
Hvis livet i et vannmelontre produserer en vannmelon, vel, det vil ... Den neste
grenen som kommer ut, den vil produsere en ny vannmelon; hver gang vil det
være en vannmelon. Og hvis menigheten virkelig er forankret i Kristus, da vil
hver menighet skrive en bok om gjerninger bak seg. Det er helt riktig, fordi
den første skrev en bok om gjerninger bak seg. Så, der er vi.
La meg lese hva han sa en gang til, så det vil synke inn. For som jeg sa: William
Branham var veldig definerende da han sa:
62-0211 Enhet 24. Tro i Meg, ikke på Meg, men i Meg.” Å være i Ham, og tro!
“Hvis dere blir i Meg og Mine Ord blir i dere.” I Ham, og tror! Åh du! Jeg håper
Den Hellige Ånd får det rett ned til deg. Nå, dere er den lille flokken, det er
grunnen til at jeg gjennom denne uken, ved å være i bønn til Gud, valgte denne
teksten for å vise dere hvor vi står. Å tro i Ham. Du kan ikke tro i Ham før du
kommer inn i Ham, eller Han kommer inn i deg, da tror du i Ham, da har du
Evig Liv. Du tror på Ham frem til du mottar Evig Liv, og Evig Liv er Guds Liv
inni deg, da tror du i Ham.
25. “Dere i Meg, Jeg i dere. At de kan være ett, Far, på samme måte som Du
og Jeg er ett.” Gud i Kristus, Kristus i Menigheten. Skjønner? "Akkurat slik
som vi er ett, slik skal de være ett." Så hvordan kan dere være ett? “Hvis
dere blir i Meg, og Mine Ord blir i dere.” Ser dere, blir i! "Mine Ord blir i dere, da
be om hva dere vil." For det er ikke lenger dere. Det er Ordet som er i dere,
og Ordet er Gud.

Igjen fra sin tale 62-0211 Enhet 23. Nå, husk disse tingene. Menigheten må tro
ethvert Ord, ethvert løfte, enhver smule, og de må kreve det for seg selv, og
utøve seg selv inn i Det. Hvis jeg var forlovet med en jente, og jeg var en enslig
mann, og jeg ville sende henne noe, en forlovelsesring, og hun ikke ville ha den
på seg, da viser det at hun ikke tror meg. Hun vil ikke være min brud. Og hvis
Kristus sender til sin menighet de gavene som Han lovet, og de avviser dem, og
de sier at det er ikke på den måten, da ønsker de ikke å være Kristi Brud. De er
bortgiftet til en annen elsker og ikke til Kristus, Brudgommen. Så den virkelige
menigheten holder fast på løftet, og de tar vare på alle sammen, og de tar
imot gavene som Gud sender. Ja vel.
Derfor, du kan si hele dagen at du er en troende i dette Budskapet, men hvis du
fornekter ett ord, og nekter for at det er for deg, og sier nei til manifestasjonen av
det i ditt liv, da er Guds kjede brutt rett der, og du er en hybrid, og ikke en Guds
sønn. Så de som fornekter Malaki 4, fornekter Guds Ord, og de som fornekter
Johannes 14:12, fornekter Guds Ord. Og de som fornekter Efeserne 4, fornekter
Guds Ord. Og ikke bare at de fornekter at Guds Ord er sant, men legg merke til
at han sa: "Hold disse tingene i tankene. Menigheten må tro ethvert Ord,
ethvert løfte, enhver smule, og de må kreve det for seg selv, og utøve seg
selv inn i Det.
Derfor, hvis du ikke utøver deg selv i Johannes 14:12 eller Efeserne 4, eller
også i Kristi Parousia-nærvær. For dette er ikke en eller annen rar lære, fordi
Jesus, Paulus, Peter, Johannes og Jakob, alle sammen forkynte det. Og William
Branham talte om dette Nærværet, og om tilsynekomsten før Hans komme, mer
enn 8000 ganger i sine taler. Derfor viser det at du ikke tror på hele Ordet. Du
tror kanskje på noe av Ordet, og på noen av løftene, men det betyr bare at du
tror hen imot det. Og derfor er det bare den som tror hele Ordet, som tror i Ham.
Og jeg skulle ønske jeg kunne stresse dette enda mer for dere, slik at dere ville
forstå.
Han sa: Å tro i Ham. Du kan ikke tro i Ham før du kommer inn i Ham, eller
Han kommer inn i deg, da tror du i Ham, da har du Evig Liv. Du tror på Ham
frem til du mottar Evig Liv, og Evig Liv er Guds Liv inni deg, da tror du i
Ham.
25 “Dere i Meg, Jeg i dere. At de kan være ett, Far, på samme måte som Du
og Jeg er ett.” Gud i Kristus, Kristus i Menigheten. Skjønner? "Akkurat slik
som vi er ett, slik skal de være ett." Så hvordan kan dere være ett? “Hvis
dere blir i Meg, og Mine Ord blir i dere.” Ser dere, blir i! "Mine Ord blir i dere, da

be om hva dere vil." For det er ikke lenger dere. Det er Ordet som er i dere,
og Ordet er Gud.
63-0127 Et Absolutt 152. Jeg så dette i min tidlige omvendelse, da jeg bare var
gutt. Jeg så det. Og jeg visste at jeg trengte et absolutt. Så jeg leste Guds Ord,
og jeg så at dette Ordet var Kristus. Og jeg ville ha det som mitt absolutt. Så jeg
tok Ham på Hans Ord. Og jeg hørte Ham si inne der: "Hvis dere blir i Meg og
Mine Ord blir i dere, da be om hva dere vil, og det skal bli gitt til dere."
Hvilket løfte!
153 Hvor er vi i dag, brødre? Hvor er vi? "Hvis dere blir i Meg og Mine Ord
blir i dere, da be om hva dere vil, og det skal bli gitt til dere." Nå, Det er
Kristi Eget Ord. Men hvordan? Ordet må bli værende i deg. "Hvis dere blir i
Meg, i Kristus, og Mine Ord blir i dere." Så, hvordan kommer vi inn i
Kristus? Ved dåpen i Den Hellige Ånd. Da, det er den ene delen. Men så:
"Hvis dere blir i Meg, og Mine Ord blir i dere, da kan dere be om hva dere
vil." Men du må ha begge deler, Kristus og Ordet. Og du kan i virkeligheten
ikke ha Den Ene, uten å ha Den Andre. Det er riktig, for Det er den Selvsamme
tingen.
154 Du kan ikke ha Faderen uten å ha Sønnen. Du kan ikke ha Sønnen uten å
ha Den Hellige Ånd. Det er den Selvsamme Ånden.
155 Så da, skjønner dere, du kan ikke gjøre det på noen annen måte enn å ta
Guds tilveiebrakte Absolutt, til å være ditt liv. Nå, jeg er bundet fast til Ham, av
Hans Ord. Han er mitt Absolutt. Og jeg har funnet ut at det er stort og dyrebart
å leve gjennom Ham.
Nå, denne formiddagen vil jeg ta dette litt dypere. Så ta på dere tenkehettene, og
ikke lukk øynene for å duppe av, for da vil du gå glipp av denne svært viktige
åpenbaringen som er nødvendig for å begynne å bevege oss fra Ropet, som er
Budskapet, og inn i Røsten av oppstandelsen, som gjør oss rede for
oppstandelsestjenesten.
Broder Branham sa i den samme talen: 62-0211 Enhet 186. Lytt nøye.
1 Korinterbrev 4:20 Guds Rike er Hans Ord utført i kraft. Hvis dere ønsker å
skrive det ned. 1 Korinterbrev 4:20 Guds Rike er Hans Ord utført i kraft.
Nå, for å forstå hvorfor Paulus sa dette, la oss gå tilbake ett vers, og deretter lese
19 sammen med 20, og det vil gi mye mer mening.
1 Korinterbrev 4:19 Men jeg skal komme til dere om kort tid, om Herren vil, og
da er det ikke ordene fra de oppblåste jeg skal lære å kjenne, men kraften deres.

20 For Guds kongerike består ikke i ord, men i kraft.
Amplified versjonen sier det slik: 19 Men jeg vil komme til dere snart, hvis
Herren vil, og jeg vil finne ut, ikke bare disse arrogante menneskenes tale, men
jeg vil vurdere deres åndelige kraft, om de lever opp til sine egne påstander.
20 For Guds rike er ikke basert på tale, men på kraft.
Og Expanded Bibelen oversetter det på denne måten, 9 Men jeg vil komme til
dere ganske snart hvis Herren ønsker det, vil det eller tillater det. Da vil jeg vite,
jeg vil finne ut; jeg vil erfare hva de hovmodige gjør, ikke bare det de sier, ikke
bare talen og ordene til disse arrogante menneskene, men også hvilken kraft
som blir uttrykt, 20 fordi Guds rike er til stede eller består, ikke i tale, men i kraft.
Med andre ord: Når jeg kommer, da vil jeg observere. Og da vil jeg være i stand
til å se om deres liv blir levd i samsvar med deres åpenbaring, og om Guds kraft
er levende i dem.
Alle disse oversettelsene er bra, men William Branhams oversettelse er best, for
han, sier: "Hvis dere ønsker å skrive det ned, 1 Korinterbrev 4:20 Guds Rike er
Hans Ord utført i kraft."
Og hvis Guds Ord utført i kraft ikke blir demonstrert i ditt Liv på en demonstrativ
måte, da har du ikke det du hevder at du har.
Legg derfor merke til at det ikke bare er ord, men det er Guds Ord. Og ikke bare
Guds Logos, men manifestasjonen av Hans Logos. Som Hans Ord utført i kraft,
som broder Branham så herlig sier det.
Broder Branham sa i talen 63-0728 Kristus Er Hemmeligheten 271. De sa: "Vi
mottok Den Hellige Ånd da vi trodde."
272 Bibelen sa: "Har dere mottatt Den Hellige Ånd etter at dere trodde?" Det er
forskjellen. Skjønner? Det er riktig. Skjønner?
273 Og de sier: “Vi er Den katolske kirken. Vi startet tidlig. Vi gjorde dette.”
Metodistene sier: "Vi er basert på Bibelen."
274 Jesus sa: "Disse tegn skal følge dem som tror." Hvor finner vi det?
Hm-hmh. Skjønner? Ja visst. “De gjerninger som jeg gjør, skal dere også
gjøre”, enhver skapning, enhver person som tror i ham. Hvor finner vi det?
Det er Hans Ord. "Himmel og jord vil forgå, men Mitt ord skal aldri forgå." Hvor
finner vi det? Skjønner? Åh, det bare viser…
275 Hva er det? Det er en hybrid tilstand.

Legg merke til igjen at han sier: "enhver person". Og etter at han nevner
Johannes 14:12, da stiller han spørsmålet, "Hvor finner vi det?" Det var antatt
å skulle være i menigheten, så "Hvor finner vi det?" Derfor, det skulle være i
menigheten, så hvor er det hen? Og hva har hindret det i å åpent manifestere
seg, slik han lengtet etter å se det. Nå, i kveld skal jeg gå inn i 19 løftene som vi
har for den troende som er i Ham og tror. Og jeg vil at dere skal holde denne
samme tanken som broder Branham sier her. Jeg vil at dere, når jeg går inn i
disse løftene, skal holde denne tanken i deres sinn: "Hvor finner vi det?" Fordi
Gud tolker Sitt Ord ved å få det til å skje. Og manifestasjonen er åpenbaringen.
Manifestasjonen er avdekkingen av Hans Ord.
Broder Branham sa i talen: 60-0522E Sønnekår 34. Menigheten er nødt til å
være så fullkomment lik Kristus, inntil Kristus og menigheten kan forene
seg sammen, den samme Ånden. Og hvis Kristi Ånd er i deg, da får Det deg
til å leve ut Kristi liv, virke ut Kristi liv, gjøre Kristi gjerninger. "Den som tror
på meg, de gjerningene som jeg gjør, skal han også gjøre." Jesus sa det.
Vel, hva om du ikke lever slik som Kristus, og du lever ikke ut Kristi liv, og du gjør
ikke Kristi gjerninger? Da er det åpenbart at Kristi Ånd ikke er i deg.
Kristne er ikke forpliktet til å tro på vitnesbyrdet til noen der Kristi liv ikke uttrykker
seg selv i dem. Og likeså, hvis vi ikke ser Kristi handlinger eller Kristi gjerninger
som lever seg ut i dem, da trenger du ikke å tro på deres vitnesbyrd. Fordi de
kan ha en god tale, men det er ingen kraft der, slik som apostelen Paulus sa i
Passion oversettelsen av 1 Korinterbrev 4:19 Men jeg vil komme snart, hvis
det behager Herren. Og jeg vil finne ut, ikke bare hva disse arrogante sier, men
også om de har kraft til å underbygge sine ord! 20 For Guds rike kommer med
kraft, ikke bare imponerende ord.
Og enda bedre er Voice Oversettelsen som sier, 19 Men jeg kommer. Hvis
Herre vil, skal jeg være sammen med dere snart. Da vil jeg vite hvilken kraft som
understøtter disse arrogante folkene og deres ord. 20 Guds rike er ikke et rike av
storslått tale. Det er et rike av kraft.
Og det er akkurat det som William Branham, Guds profet, også sa i sin tale
63-1222 Guds Gaver Finner Alltid Sine Plasser 64. Legg merke til at vi finner
ut at Han ble identifisert. De gjerningene som Han gjorde, de identifiserte at
Han var Guddommelig, de viste at Han var det. For Han sa: "Hvis Jeg ikke
gjør Min Fars gjerninger, så tro meg ikke."

65 Og skulle ikke den kristne si i dag: "Hvis jeg ikke gjør min Frelser
gjerninger, så tro meg ikke?" Skjønner?
66 "Slik som Faderen har sendt meg, slik sender jeg dere." Og hvis du gjorde
de gjerningene, Faderens skaperverker, Han som sendte Ham, da er det en
skapelse ... Kristus (Skaperen) som sender oss, gjør gjerninger av Kristus,
Skaperen. Skjønner? "Slik som Faderen har sendt meg, slik sender Jeg dere.
Og hvis Jeg ikke gjør Min Fars gjerninger, da tro Meg ikke.”
67 Da må den kristne i dag leve det livet som Kristus levde. Hvis ikke, da
har vi en rett til å si: "Det stemmer ikke."
Ja vel, brødre og søstre, det setter ditt liv på linjen rett der.
Men broder Branham forklarer hvorfor, i sin tale 63-1103 Gå og vekk Jesus 190.
Hvis Beethoven bodde i deg, ville ikke du da komponere sanger, den store
komponisten, Beethoven? Du sier: "Beethoven bor i meg." Da vil du gjøre
gjerningene til Beethoven. Du ville skrive hans musikk, absolutt. Hvis han bodde
i deg. Det ville du sannelig gjøre, fordi Hans Ånd bodde i deg.
191 Så hvis Kristus bor i meg, hvis Kristus bor i meg, da vil Kristi
gjerninger bli gjort gjennom meg. Ja visst. Hvis Beethoven bor i deg, da vil
Beethovens gjerninger bli gjort kjent. Hvis Kristus levde i deg, da vil Kristi
gjerninger bli gjort kjent, for Han er den samme. Han kan ikke forandre seg.
Husker dere hva jeg sa? Det er Evig. Han kan ikke forandre seg. Han er den
samme i går, i dag og for evig.
192 Åh, kall Ham da på scenen. Er du redd for å gjøre det? Er menn i denne
tiden, er menn i dag, redd for å kalle Jesus på scenen, og å si: “Herre, Du lovet
det. Nå må Du gjøre det?"
Og dere vet hvorfor jeg tror at de er redde. Men da jeg var i Afrika, og vi hadde
den stormen. Og jeg hadde forkynt om hvordan Gud ikke gjør forskjell på folk. Og
hva Han gjorde for den førstefødte Sønnen, det er Han forpliktet til å gjøre for
alle sønner. Da kommer det opp en kraftig storm, og Gud satte meg på prøve.
Og dere vet alle hva som skjedde. Jeg hadde gått og satt meg ned. Og jeg tenkte
i mitt sinn: «Dette er en kraftig storm, og jeg kan ikke engang høre meg selv tale.
Så jeg vil bare gå ned og avvente stormen.» Men den Hellige Ånd irettesatte
meg, og sa til meg: «Hvorfor setter du deg ned, har ikke Jeg sendt deg hit?» Og
jeg sa: "Ja, Herre, du sendte meg." Og da, i denne strenge indre røsten, sa
Han: "Så ta ansvar for møtet." Vel, dere kjenner historien. Jeg hadde ingen
anelse om hvordan jeg skulle ta ansvar for en stor storm som det. Men i lydighet
så visste jeg, at innen jeg kom frem til talerstolen, da ville Han vise meg hva jeg
skulle gjøre. Og det gjorde Han. Og resten er historie. Men djevelen kom inn bak

meg, og han gikk med meg frem til den talerstolen, og ropte til meg: "Hvis du
gjør det, kommer du til å dumme deg ut." Og min eneste tanke var: "Da vil jeg
være en dåre for Kristus."
Lydighet er bedre enn offer, mine brødre og søstre. Men som broder Branham
sa her, at folk er redde for å ta Gud på Hans Ord. Vel, når det snart skal komme
en forvandling av dette legemet, da må dere alle ta Ham på Ordet, ellers vil dere
bli latt tilbake. Forskjellen mellom å bli helbredet og ikke bli det, det er om du tar
Gud på Hans Ord, eller ikke. Hvis det er noe som helst som du frykter mer enn at
du frykter å skulle mishage din Far, da vil du ikke manifestere Hans kraft i ditt liv.
Så hvis vi skal gjøre oss rede for oppstandelsen, da er det best at vi kommer oss
forbi fryktfaktoren.
Han sa: Kall Ham da på scenen. Er dere redd for å gjøre det? Er menn i denne
tiden, er menn i dag, redd for å kalle Jesus på scenen, og å si: “Herre, Du lovet
det. Nå må Du gjøre det?"
Vel, vi vet at mennesker er mer redde nå enn i noen annen tidsalder. Og media
har utnyttet det og har rørt en frykt inn i folkets hjerter. Og Bibelen sa:
Lukas 21:26 Mennesker skal dø av frykt. "
Så vi finner at broder Branham stiller oss et spørsmål: 62-0211 Enhet 186. Hvor
er Guds rike? Det er inni deg. Riket er inni deg. Og når Ordet kommer inn
der, hva begynner dette Ordet å gjøre? Det forvandler seg til kraft, og får Det
til å erklære nøyaktig hva Det sa.
187 Du kan ikke si "Det sier dette", og "Det sier dette", og få det til å fungere.
Du er nødt til å si det samme som Det sier. Det lager en bekjennelse. Ikke å si:
"Vel, det er blitt finpusset litt her, jeg vil få mer visdom, jeg vil ha et bedre ståsted
over her."
188 Du må bli stående med Ordet. Der er det, ser dere. Og det gjør det til kraft.
"Jesus Kristus den samme i går, i dag og for evig." Jesus sa i Johannes
14:12: "Hvis dere blir i Meg og Mine Ord blir i dere." Nei, jeg ber om
unnskyldning, det var ikke det Han sa der. Han sa: "Den som tror på Meg, de
gjerningene som Jeg gjør, skal også han gjøre. Hvis dere blir i Meg og Mine
Ord blir i dere, da kan dere be om hva dere vil, og det skal bli gitt til dere.
Hvis dere blir i Meg og Mine Ord blir i dere…

Og vår profet lærte oss i talen: 62-0117 Antakelse 48. Det er skrevet i
Johannes, tror jeg, omkring det 15. kapitlet: "Hvis dere blir i Meg og Mitt Ord

blir i dere," Ser dere? Ordet blir i dere. Skjønner? "da be om hva dere vil, og
det skal bli gjort for dere." For det er ikke du. Det er Ordet som er i deg. Og
Ordet er Gud, skjønner? Gud i deg. Gud er Ordet.” I begynnelsen var Ordet,
og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Og Ordet ble kjød og bodde iblant
oss.”
49 Nå, når Den Hellige Ånd vender tilbake, og bringer Ordet inn i oss,
Vel, fikk dere tak i det? Måten han sa det på? Han sa: 49 Nå, når Den Hellige
Ånd vender tilbake, og bringer Ordet inn i oss. Så han taler om dette Guds
Parousia-nærvær som kommer ned med et Rop. Han sier: Den Hellige Ånd
bringer Ordet inn i oss.
Det er dette som tilbakekomsten av Den Hellige Ånd iblant oss i denne tiden,
handler om. Hans oppdrag, hvis vi kunne kalle det det, er å bringe Hans Ord ned
på en slik måte at det blir kraft i De Utvalgte. Å aktivere det skrevne Ordet inn i et
manifestert Ord, som lever og blir i oss, og reflekterer Seg Selv ut ifra oss.
Og han fortsetter: og Det blir værende der inne, da er det ikke du som taler,
det er Ordet selv som kommer ut. Så Det, Ordet, vil utføre gjerningen.
Og det er hva apostelen Paulus sa i Filipperne 2:13 For det er Gud som virker
i dere til både å ville og å gjøre det som er til Hans velbehag.
Legg merke til at det ikke er du som vil og gjør, men Gud som virker i deg. Det er
Han som vil og gjør det som er til Hans velbehag. Og hvem er Gud? Han er
Ordet. Da er det Gud, Ordet, i deg, som virker til både å ville og å gjøre. Åh du,
hvor vi har gått glipp av dette i så mange år. Og det er nøkkelen til alt sammen.
Det er hemmeligheten som har vært skjult gjennom alle tidsaldre.
Broder Branham sa i talen 62-0318M Det talte Ord er den Originale Sæd 420.
Legg merke til, hvilken harmoni. Jesus gjorde aldri noe før Han hadde sett
det av Faderen, eller Faderen viste Ham først: (Harmoni mellom Gud og
Kristus. Skjønner? Johannes 5:19) Det samme vil Bruden. Han viser Henne
Sitt Livgivende Ord (Han viser Henne), og hun mottar Det. Hun tviler aldri på
det. Ingenting kan skade henne, ikke engang døden. (Så hva er du redd for?)
For hvis sæden blir plantet, da vil vannet reise det opp igjen. Amen. (Nå, jeg fikk
et veldig stort "Halleluja.") Her er hemmeligheten: Ordet er i Bruden, og Kristi
sinn, til å vite hva Han vil skal bli gjort med Ordet. Og hun gjør det i Hans
Navn. Hun har SÅ SIER HERREN. Da begynner det å spire. Og Den Hellige
Ånd vanner det til det er vokst opp, og tjener sin hensikt. De vil bare gjøre
Hans vilje. (Amen. Jeg tror det.) Ingen kan overtale dem til noe annet. De har

SÅ SIER HERREN, eller så tier de stille. Altså, de vil gjøre Guds gjerninger.
For det er Ham Selv inni dem, som fortsetter med å oppfylle Sitt Ord, det
som Han fullfører i Sin tid. Alle ting, da Han var her, Han fullførte ikke alle ting da
Han var her, for tiden var ikke der ennå.
Sang) Ordet virker kraftig i meg, Ordet virker kraftig i meg, Uansett hva
omstendighetene er, hva jeg føler eller ser; Ordet virker kraftig i meg.
Broder Branham sier i talen: 61-1224 Vi Ville Se Jesus 245. " De mistet Ham i
sine kommersielle folkemengder.
246 De mistet Ham i sine religiøse folkemengder. Det er riktig. De laget
trosbekjennelser ut av det. De laget kirkesamfunn ut av det. De mistet det. De
tok ritualet i stedet for Bibelen. De tok en flokk med menneskers ideer i
stedet for det Gud sa. De sa: “Sett ditt navn inn i boken. En håndhilsning. Det er
alt du trenger å gjøre. Bli døpt, 'Faderen, Sønnen og den Hellig Ånd.' Alt
sammen er forfalsket. Det er riktig.
247 Det var der kirkeforsamlingen mistet Ham, da de mistet ham. Hvorfor? Ikke i
deres kirkebygninger, ikke i deres, hva kaller dere det, deres - deres gruppe
mennesker. Men de mistet Ham da de forlot Ordet. “ Hvis dere blir i Meg, og
Mine Ord blir i dere, da be om hva dere vil. Det skal bli gitt dere. Det skal bli
gjort for deg, hvis dere blir i Meg, og Mine Ord blir værende i dere. For det er
Gud, gjort til kjød igjen. Skjønner? “Hvis dere blir i Meg, og Mine Ord blir i
dere, da be om hva dere vil. Det skal bli gitt dere. Det er det hele.
248 Men i dag blir de ikke værende der. De er, i dag en metodist, i morgen en
baptist, neste dag en presbyterianer, har ennå ikke kommet noensteds.
249 “Hvis Mine Ord blir i dere! Og Ordet ble kjød og bodde iblant oss.”
Halleluja!
250 Broder Neville, det er så sant. Ordet, gjort i ditt kjød, og taler gjennom
deg.
Vet dere, disse sitatene blir bare bedre og bedre som tiden går. Hvorfor? Fordi
det blir en realitet.
Broder Branham sa i talen:
55-0113 Det Fundamentale Grunnlaget For Tro 15. Hvis du ønsker å gå litt
lenger tilbake, helt tilbake til historiens begynnelse, da kunne du se Ordet.
I begynnelsen var Ordet. Men hva er Ordet? Et ord er en tanke manifestert,
en tanke uttalt. Gud, først oppfattet Han tanken og uttalte den, og det ble et
ord, og ordet ble legemlig.

Så når alt det som Gud har talt i Sitt Ord, blir mottatt inn i den rette kanalen, vil
det materialisere det Ordet for hva enn løftet bak det er. Gud vil gjøre det.
Han er forpliktet til det. Deretter:
"Hvis dere blir i Meg, og Mitt Ord blir i dere ..." Da har du Gud, Ordet i deg.
Og du tror Ordet akkurat slik som du tror Gud, fordi Det er Gud, og Det er
uadskillelig. Så hvis du har Guds Ord inni deg, da har du Guds Liv inni deg.
Du har Gud inni deg. Og uansett hva Guds Ord taler frem ut fra deg, det vil
være nødt til å skje akkurat som om det ble talt fra Gud.
Og det er hva jeg har erfart i Kentucky i 1997, og i Uganda i 2006, og i Argentina
i 2012. Jeg tror at Gud ikke gjør forskjell på folk. Og det Han sa, det vil Han
gjøre. Og Han sa: "Hva enn dere ber Faderen om, det vil jeg gjøre. Og det har
Han holdt. Jeg er et vitne om at Han holder Sitt Ord. Og vet dere hva? Det er
Johannes 14:12-13, hvis dere vil lese det.
La oss faktisk bare lese det nå:
Johannes 14:12 Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som tror i Meg, (den som
er i Meg og tror) han skal også gjøre de gjerningene Jeg gjør. Han skal gjøre
større gjerninger enn disse, for Jeg går til Min Far. Ok, så dette er løftet, ikke
sant? Og hvordan oppfyller Gud dette løftet? Jesus fortsetter:
13 Hva som helst dere ber om i Mitt navn, det skal Jeg gjøre, så Faderen skal
bli herliggjort i Sønnen.
14 Dersom dere ber om noe i Mitt navn, da skal Jeg gjøre det.
Hvorfor? Fordi du er i Ham og tror. Og hvis du er i Ham og tror, og Hans Ord er i
deg, da virker Gud i deg til både å ville og å gjøre.
Fra talen: 61-0224 Vær ikke redd 63. Alt det som dere ber Faderen om Mitt
Navn, det vil jeg gjøre." Hvert løfte i Boken tilhører deg. Når du er frelst, gir
Han deg en sjekk med Sitt Navn skrevet nederst på den. Ikke vær redd for å
fylle den ut, for Himmelbanken vil gjenkjenne den hvis den går gjennom Pinsens
betalingssentral. Skjønner? Det er riktig. Se om du har noe her, et innskudd: deg
selv. Skjønner? Hvis du blir gjenkjent, hvis du fikk den identifikasjonen til å
vise at sjekken tilhører deg. Det er bare for de troende nå. Hvis du fikk den
identifikasjonen, da vil Gud anerkjenne sjekken din. Det er riktig. Uansett
hva du ber om, enhver forløsende velsignelse tilhører deg.
Åh, du... Har du en av dine kjære som du har bedt for? Har du gjenstridige barn
som du vil skal bli frelst? Husk at Job anvendte dette tegnet i tilfelle hans barn
skulle synde, og vet dere hva? Da han fikk tilbake det dobbelte av alle ting, da

fikk han også tilbake sine syv barn. Og broder Branham sa: "Vet dere hvor Gud
hadde dem? Han hadde dem i himmelen, de ventet på Job."
Det er nøyaktig Jesaja 65:23 De skal ikke gjøre seg strev forgjeves og ikke føde
barn til en brå død. For de er en ætt som er velsignet av Herren, og de får ha
sine etterkommere hos seg.
Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, da spør om hva dere vil. Broder
Steve... Vil du se din sønn frelst og gitt evig liv ved den hvite trone, og være
sammen med deg der borte? Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, da
spør om hva dere vil.
Broder Michal? Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, da spør om hva
dere vil ... Vil du se dine sønner frelst og gitt evig liv ved den hvite trone, og
være sammen med deg der borte? Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere,
da spør om hva dere vil.
Åh, det løftet er for alle dere som blir i Ham og Hans Ord blir i dere.
Fra talen 63-1127 Verden Faller Fra Hverandre 201. Hvor mange her inne har
ikke dåpen i Den Hellige Ånd, løft opp hendene, du som vet at du ikke har Den?
Åh du! Det er på den måten at dere går inn. Den Hellige Ånd er Kristus. Det er
slik dere blir forseglet inn i Riket, Efeserne 4:30, "Gi ikke Guds Hellige Ånd
sorg, i Ham ble dere forseglet, til forløsningens dag." Og hvis du har slike
tanker om denne Bibelen, at den ikke er sann, da har du en ånd inni deg
som ikke er Kristus, fordi Kristus er Ordet.
202 Det er det Riket som ikke kan rokkes, det er Ordet. Det er det Riket som
ikke kan rokkes. "Himmel og jord skal forgå, men Mitt Ord skal ikke forgå."
Hvis Ordet er i dere! “Hvis dere blir i Meg og Mine Ord blir i dere; da be om
hva dere vil, og det skal bli gitt til dere. De gjerninger som Jeg gjør,
(Johannes 14:12) de gjerninger som Jeg gjør, skal også dere gjøre; mer
enn dette, fordi Jeg går til Faderen. Enda en liten stund, og verden ser Meg
ikke mer; men dere skal se Meg, for Jeg vil være med dere, også i dere, til
verdens ende.”
Fra talen 63-0428 SE 68. Vi må fokusere våre liv. Ikke på hva noen andre sier,
men fokusere våre liv mot Ham. Og Han er Ordet. Skjønner? Hvis vi får våre liv
på linje med Ordet, da blir Ordet og vårt liv det samme. Han sa: "Hvis dere
blir i Meg og Mitt Ord blir i dere, da be om hva dere vil, og det vil bli gitt til
dere. Sannelig sier Jeg dere: Hvis du sier til dette fjell: 'flytt deg', og ikke

tviler i ditt hjerte, men tror at det du har sagt, vil skje; da kan du ha det du
har sagt.” Åh du! “Ikke hva jeg sa; men hva du sa, det kan du ha, fordi du
og Han blir den samme. Fordi det sinn som var i Kristus, er i deg. Og
tankene som var i Kristus, var å oppfylle Faderens Ord. Og, Han var Ordet.
Der har dere det. Da er du og Ordet fokusert inn, i sammen. Du blir en
levende enhet av Gud. Hvor stort!
Fra hans tale 62-0121E Lammets Bryllup 110. Og du og din ektemann skulle
være én. Hvis det er noen som helst motsetning, da er det noe som er galt
med din forening.
111 Og hvis det er noen som helst motsetning mellom oss og Kristus, vi tror
ikke på Hans Ord, vi sier: “Åh, det var for en annen tid”, da er det noe som er galt
med vår forening med Ham. Hvis du sier: “Miraklenes dager er forbi; det finnes
ingen guddommelig helbredelse; det finnes ingen dåp i Den Hellige Ånd”, du
anvender dette tilbake der et eller annet sted, det viser at Kristi Ånd ikke er i
deg.
112 Fordi: “I begynnelsen var Ordet, og Ordet var med Gud, og Ordet var
Gud. Og Ordet ble gjort kjøtt”. Og da, når Hans Ord blir fremtredende i deg,
da, ser du, det er deg og Kristus som er blitt én da. “Hvis dere blir i Meg og
Mitt Ord blir i dere, kan dere be om hva dere vil”, fordi det ikke er deg noe
mer. Det er Guds Ord, Kristus i deg. Dere blir én. Ja vel.
Han tar denne tanken et skritt videre når han sier: 64-0212 Da Ble Deres Øyne
Åpnet 65. Vi finner ut nå at den eneste måten hvor Han kan åpenbare det, er
å komme inn i deg. Han er, Han kan, Han er Ordet. Og Ordet, i deg, da vil Den
Hellige Ånd åpenbare Kristus, gjennom Ordet, etter at Han kommer inn i deg.
Han er i deg. Du må ta Hans Ord.
Og det er nøyaktig hva Websters ordbok forteller oss, hva ordet åpenbaring
betyr? Det betyr manifestasjon av guddommelig sannhet. Og broder Branham
sa: "Den eneste måten hvor Han kan åpenbare det, er å komme inn i deg."
"Velsignet er du, Simon, for kjøtt og blod har ikke åpenbart dette for deg,
men Min Far som er Ordet"...
Og fra hans tale: 63-1216 Vi Har Sett Hans Stjerne 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 person salvet med Ordet. "Hvis dere
blir i Meg, og Mine Ord blir i dere, da be om hva dere vil; det skal bli gitt til
dere." Det er Kristus i dere, 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
person, 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 person 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.
Så broder Branham fant Ordet for sin tid, og steg inn i det og ble dette levende
Ordet manifestert til Hans generasjon. Men hva med denne generasjonen?
Hvilke løfter er der inne for denne generasjonen? Jeg ser veldig mange:
Efeserne 1:3-5, Romerne 8:14-19, Romerne 8:23, Romerne 8:28-30, 1
Tessalonikerbrev 4:13-18 og 1 Korinterbrev 15:51-53. Alle disse Skriftstedene
er for dem som er i denne generasjonen. Og det er mange flere, men vi har ikke
tid til å gå inn i dem hvis vi skal komme oss ut i rett tid denne formiddagen.
Og fra talen: 63-0717 Paulus, En Kristi Fange 181. Nå, Kristi kjærlighetsfanger
får fullmakt av sin Konge, Som er Kristus. Amen. “Og sannelig sier Jeg deg,
hvis du sier til dette fjell: ‘Flytt deg,’ og ikke tviler i ditt hjerte, men tror at
det du har sagt, vil skje, da vil du få det du sa. Hvis dere blir i Meg, og Mitt
Ord blir i dere…; Hvis dere er bundet til Meg”. Fordi Han og Hans Ord er det
samme. “I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud. Ordet ble gjort kjød og
bodde iblant oss. Han er den samme i går, i dag, og for evig! Hvis dere blir i
Meg,” Ikke her og der. “Blir i Meg, og Mitt Ord blir i dere; da be om hva dere vil,
eller si hva dere vil, og det skal bli gitt til dere.” Han har makt.
Og fra talen 62-0707 Jehova Jireh del 3, 70. La Ordet, hvis Ordet er i dere ...
Hvis dere blir i Meg, og Mine Ord blir i dere, da be om hva dere vil." Den
Hellige Ånd! "Hvis dere blir i meg, Mitt Ord blir i dere," det er Ordet som er
gjort kjød, "da be om hva dere vil; det skal bli gitt til dere." Det er veien. Få
alle trosbekjennelser, alle ting bort, og hold fast på Ordet, fordi det er Kristus.
Legg merke til dette: Da vil Det manifestere Seg Selv.
71 Noen sa: “Broder Branham, hvordan vet du disse tingene? Hvordan?"
72 Dette som du ser her i møtet, er amatør ting. Alle som reiser sammen med
møtene her, vet det. Den Hellige Ånd åpenbarer ting som skal komme uker og
måneder på forhånd. Og så spør noen: "Har det noen gang feilet?" Det kan ikke
feile, ser dere. "Hvordan vet du det?" Fordi det er et løfte i Ordet, og tiden er
her. Det er nødt til å skje. Nå, jeg vet ikke, det vil være veldig få, et lite
mindretall som vil tro det, men det er nødt til å gå fremover uansett. Og la du

merke til at det går rett over hodene på folk, og det er forbi og har allerede
skjedd, før de gjenkjenner det. Det er alltid på den måten.
Og fra hans tale 62-0121M Din Sæd Skal Innta Porten 63. Så dere skjønner,
det kom rett tilbake igjen. Guds Ord er det som Den Hellige Ånd bruker; ikke
trosbekjennelser, ikke kirkesamfunn. Men Ordet er det som skiller oss bort fra
verdens ting. Det skjærer bort våre ideer og våre ting, og innvier oss til Gud.
64 Jesus sa: "Hvis dere blir i Meg, og Mine Ord blir i dere." Der har dere det.
Da er det ikke ditt ord. Det er Hans Ord. Så ser dere: "Hvis dere blir i Meg, og
Mine Ord blir i dere, da be om hva dere vil." Skjønner dere hva det er? Du
taler ikke ditt eget ord. Du taler Hans Ord.
65 Så da, det er Den Hellige Ånd som tar Guds Ord og adskiller oss fra
disse tingene i verden, ser dere, omskjærelse, kutter bort. Deretter går du
gjennom en testtid.
Og fra sin tale 64-0207 Patriarken Abraham 27. Det er helt nøyaktig hva Det
betyr. Det vil si, hvis du er klar for å ta testen, Guds syretest, og følge denne
oppskriften, så skal jeg si deg at du vil finne ut at Gud holder Sitt Ord, hvis du
vil tro Det. Det er riktig. Men du er nødt til å gå igjennom det, fordi det er seglet;
når du kan motta Det, da vil du motta løftet. Fordi Det er Guds oppskrift,
måten vi skulle gjøre det på, og det er slik vi må følge Det, nøyaktig hva Han sa.
Nå, ikke bare til noen, men “til hver den som”, hver den som tror, hver den
som omvender seg, hver den som tror. Det er til alle generasjoner, til alle
mennesker, for hver den som ønsker å tro Det. Og troen på Guds Ord
bringer deg til dette løftet. Da, og kun da, kan du få kraft til å innta løftets
segl.
28 Og løftet vi mottar, seglet, er dåpen i Den Hellige Ånd. Det er riktig. For det
er Gud i form av Ånd, Hans Ord i deg, da kommer Han inn. Hvis du mottar
Ordet i deg, da er Den Hellige Ånd det eneste som kan gjøre Det levende, og
da får du løftet om å innta porten til hver eneste fiende som prøver å angripe
deg. Det er riktig. Gud lovet det, og det er slik.
Og fra talen 63-0825E Fullkommen Tro 74. For Ordet identifiserte, identifiserte
Ham Selv, hva Han var; og det samme Ordet identifiserer oss. Skjønner?
“Hvis en mann elsker Meg, holder han Mine bud. Og om han sier at han
elsker Meg, og ikke holder Mine bud (det er alle sammen), da er han en
løgner, og Sannheten er ikke en gang i ham.”
75. Du sier: “Vel, jeg tror ikke alt…” Vel, da, det…du er bare en vantro, det er
alt. Hvis Bibelen sa det, betyr det at det er sant, det avgjør saken i Evighet. Det
Bibelen sier, er Sannheten.

76. Hør, hvor Han sa til oss: “Hvis dere blir i Meg, og Mine Ord blir i dere.”
Johannes 15: “Hvis dere blir i Meg,…” Ser dere, ha tro i Ham. “Hvis dere blir i
Meg, og Mine Ord blir i dere, så kan dere be om hva dere vil.”
Og fra hans tale 62-0518 Å Lette På Trykket 119. Gi det, Herre. Vi elsker Deg,
og vi tror Deg. Og Du sa dette i Ditt Ord: "Be om hva dere vil; det skal bli gitt
til dere. Hvis dere blir i Meg, og Mine Ord blir i dere, da be om hva dere vil.”
Gud, jeg har prøvd å holde hvert eneste bud i Ordet, selv om mennesker har
kastet meg ut av organisasjoner og alt annet. Men jeg tror det fortsatt. Jeg har
stått for det, Herre. Nå, hør min bønn. Jeg ber for hver enkelt av dem. Jeg ber
om hver og en av dem. Gud, må hver og en være i bortrykkelsen. Må de bli
fylt med Ånden, med alle tegn på en levende Gud som lever iblant dem,
Herre. Gi det. I Jesu Navn ber jeg for dem. Amen.
Og fra hans tale 62-0218 Utholdenhet 169. Fariseerne sa, i deres hjerter, sa de:
“Han er Belsebub. Ser dere, Han, det er det Han er. Det er bare nøyaktig."
170 Han snudde seg og sa: "Jeg vil tilgi dere for det." Jesus så på
forsamlingen og oppfattet deres tanker. Hva var det? Ordet, Ordet gjort til kjød,
en skjelner av tankene og hjertets hensikter. Det er hva Guds Ord er nå.
Han er den samme i går, i dag og for evig. Skjønner?
171 Du må få det levende Ordet inn i deg for å ha den levende Gud i deg.
For Ordet her er Gud når Det er blitt gjort til kjød i deg, gjort til Ånd, Liv i
deg. Når Det går inn i ditt kjød og din tro, og blir til Liv, da er du et levende
eksempel. Du er et Guds brev, lest av alle mennesker. Du vil ikke ha Det slik
som Kristus, ikke hele fylden, fordi Det ble delt opp på Pinsedagen.
Og fra hans tale 62-0122 Stadfestelse Av Oppdraget 68. Bibelen sa:
"Evangeliet kom til oss ikke bare i ord, men gjennom kraft og
manifestasjoner av Den Hellige Ånd." Med andre ord: "Det er Den Hellige
Ånd som tar Guds Ord og gjør at det blir manifestert." Skjønner? Og ellers,
den eneste måten som tegnene i Markus 16 kan følge den troende, er at Den
Hellige Ånd Selv tar Guds Ord og demonstrerer det for folket. Det er det
hele. Nå, tro får det Ordet til å leve. Skjønner?
69 Ordet er Gud. "I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet
var Gud." Og da sa Jesus: "Hvis dere blir i Meg, og Mine Ord blir i dere, da
be om hva dere vil; det skal bli gitt til dere." Skjønner? Det er å bli stående
sammen med Kristus i Ordet. Ikke gå til høyre eller venstre. Bli stående rett der
sammen med det. Skjønner? Og da, det er faktisk ikke ditt ord, da. Det er
Hans Ord, og Hans Ord har kraften og autoriteten bak Det.

Og fra hans tale 61-0217 Dyrets Merke 22. Jesus sa: "Gå ut i hele verden og
forkynn evangeliet." Han sa ikke: Gå ut i hele verden og bygg kirker, eller gjøre
slik og slik. De tingene er i orden. Men Han sa ikke: Gå ut i hele verden og
undervis evangeliet; Han sa: Forkynn evangeliet. Å forkynne evangeliet ville
med andre ord være å demonstrere Den Hellige Ånds kraft. Paulus sa:
"Evangeliet kommer ikke bare i ord, men gjennom kraft," manifestasjoner av
Den Hellige Ånd. Det er nødt til å være dette som Ordet sier: "Og disse tegn
skal følge dem som tror." Det er riktig. Det er nødt til å få det Ordet til å bli
manifestert. Og hvis Ånden er i Ordet, den sanne Guds Ånd er i Ordet: "Hvis
dere blir i Meg, og Mine Ord blir i dere, da be om hva dere vil; det skal bli
gitt til dere." Ikke sant? Skjønner? Det kommer bare rett tilbake til Skriften.
Du kan ikke gå bort fra Skriften; Den bringer Seg Selv rett tilbake, og
balanserer Seg Selv opp hver gang.
Og fra hans tale 55-0113 Det Fundamentale Grunnlaget For Tro 39. Da er din
tro ubevisst til stede der. Du trenger ikke å bekymre deg for om du har nok tro til
å gjøre dette, eller nok tro til å gjøre det. Den er bare der uansett. Du gjør det
bare fordi Faderen sa det. Og det er det levende Ordet inni deg, og Gud er i deg,
og Han manifesterer Seg Selv akkurat slik som Han var i Kristus. Du sier: "Slik
som Han var i Kristus?" Ja visst.
Han sa: "De gjerninger som Jeg gjør, skal også dere gjøre; og enda mer enn
dette, for Jeg går til Min Far.” Nå, det er Hans Ord, Johannes 14:12. Han ga
det løftet. Alle vil tro at det var inspirert. Og… "Og en liten stund, og verden vil
ikke se Meg mer. Men dere skal se Me, for Jeg vil være med dere til avslutningen
på apostlenes tidsalder?" Nei. "Jeg vil være med dere, endog inni dere til
verdens ende." Hebreerne 13:8 sa: "Jesus Kristus er den samme i går, i dag og
for evig."
Og fra hans tale 63-1116B Investeringer 62. Og dette Ordet, inni deg,
produserer Kristi liv. Hvis jeg kunne ta livet ut av et ferskentre og putte det inn i
et pæretre, da ville det ikke bære fersken noe mer. Det ville være pærer på det,
fordi livet i treet ville produsere hva det er. Det livet som er inni deg, viser hva
du er. Livet ditt vitner så høyt i deg, slik at ditt vitnesbyrd ikke blir hørt. De
vet hva du er ved det livet du lever, og de tingene du gjør. Hvis Kristi Liv er i
deg, da lever du ut Kristi gjerninger Kristi liv, fordi det er Hans Liv som lever
seg ut gjennom deg. Du er bare i et redskap til å fortsette Guds virksomhet.
Og fra hans tale 61-1217 Kristendom Versus Avgudsdyrkelse 191. Vi har fått
ta del i Hans hellighet. Vi, i Hans bilde, vi er levende avbildninger av en
levende Gud. Så vi er død til vårt selv, oppreist med Ham, (hør nå, hør på

dette), Hans Ord ble til kjød igjen i oss. (Å, broder Neville!) Se! Hva er det? Ikke
den oppdiktede, fantasi-guden som sitter der ute, men den levende Gud. Hva er
den levende Gud? Ordet inni deg som gjør Seg Selv til virkelighet. Puh! Ære
være Gud! Å, jeg vet du tror jeg er en hallelujakristen, kanskje jeg er. Men, å,
broder, ser du det? Seier over enhver konfesjon, seier over all hedenskap, en
levende Gud manifestert i et levende tempel, og Guds Ord, som er Gud, blir
gjort kjød i deg. Hvorfor? Du sitter i Himmelske steder, seiret over alle ting, i
Kristus Jesus. Amen! Å, jeg bare elsker Det. Jeg er nødt til å hoppe over noe og
fortsette.
Og fra hans tale 56-0120 Fellesskap med Gud gjennom forsoning 34. Hvis
dere blir i Meg, og Mine Ord blir i dere, da be om hva dere vil; det skal bli
gitt til dere." Det er hemmeligheten bak det. Det er hemmeligheten bak dette
store livet som er gjemt bort i Gud, og som ikke kjenner noen frykt, enten
det er stormer, om det er tildekket med skyer, eller om månen ikke skinner mer,
eller solen har sluttet å skinne, de lever fortsatt i den Shekinah-herligheten.
Amen.
Og fra hans tale Åndelig hukommelsestap 64-0411 109. Du må identifisere deg
med Johannes 14:12. “Den som tror på Meg, han skal også gjøre de
gjerningene Jeg gjør.” Ikke glem det. Hvis du gjør, da har du fått åndelig
hukommelsestap. Du glemte hvem du er. Du glemte hva ditt vitnesbyrd betyr.
110 Hva med, Han sa: “Hvis dere blir i Meg og Mine Ord blir i dere, kan dere
be om hva dere vil, og det skal bli gjort for dere”? Er du identifisert der til å tro
at det er Sannheten? Markus 11, da Han sa: “Den som sier til dette fjellet,
‘Løft deg’, og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, han
skal få det som han sier.” Kan du identifisere deg der, til å tro at det er
Sannheten? Hvis ikke, da får du åndelig hukommelsestap.
111 Og du glemmer, du mister din kristne balanse. Du kan ikke fortelle hvor du
hører til. Du sier: “Jeg er metodist. Jeg er baptist. Det er det jeg vet om det. Jeg
er pinsevenn. Jeg er dette, det eller det andre.” Pass på! Det kan bety at
sykdomstegnet viser seg på deg, at du har fått litt åndelig hukommelsestap.
Og fra hans tale 64-0410 Bibelske Tegn I Tiden 169. Det var Ordet i profetene.
Det var Ordet i Sønnen. Det er Ordet i deg i dag. Skjønner? Ordet! Det er
profetert, lovet.
Og fra sin tale 64-0403 Jehova Jireh 2, 62. Nå, denne Kristi Ånd kom tilbake
over Menigheten, oppfylte nøyaktig Johannes 15 igjen, der Han sa: Jeg er
Vintreet, dere er grenene. Og videre, Johannes 14:12: Den som tror på Meg,

skal også gjøre de gjerningene Jeg gjør, de samme gjerningene, den
samme tingen. Videre ned gjennom Skriften! Dersom dere blir i Meg og Mine
Ord blir i dere; be om hva dere vil, det skal bli gitt dere. Mange ting som
Kristus…
63 En liten stund og verden ser Meg ikke lenger, Verden, det er det greske
ordet kosmos, som betyr verdensorden, ser Meg ikke lenger. Men dere skal se
Meg, for Jeg, Jeg er et personlig pronomen, Jeg vil være med dere, til og med
i dere til verdens ende, det vil si at Jesus Kristus er den samme i går, i dag
og for evig. Han forblir. Han oppstod fra de døde. Verden, den vantro, vil ikke se
Meg. De vil ikke gjenkjenne Det. Men den troende vil gjenkjenne Ham, fordi Han
er den samme Jesus som Han alltid var. Han har ikke forandret Seg. Den
samme i går, i dag og for evig!
Og fra hans tale 64-0208 Tegnet 160 Hvis dere blir i Meg, og Mine Ord blir i
dere, da be om hva dere vil; det skal bli gitt til dere. Johannes 14:12, "Den
som tror på meg, de gjerninger som jeg gjør, skal han også gjøre; større
enn disse skal han gjøre, fordi jeg går til Faderen. Enda en liten stund, og
verden ser meg ikke mer; likevel skal dere se meg, for jeg vil være med
dere, også i dere.” Hvordan gjorde han det? Ikke legemet; Han sitter ved
Majestetens høyre hånd. Men Tegnet, at du har mottatt Ham, og at Han har
gitt den tilbake til deg, ta det Tegnet, og krev alt hva du ønsker. Gud lovet
det.
Og fra hans tale 63-1229E Se Hen til Jesus 35. Som jeg har sagt, hvis jeg
hadde ånden til Beethoven i meg, da ville jeg skrevet sanger. Hvis Beethoven
levde i meg, da ville jeg være Beethoven. Skjønner?
36 Hvis Shakespeare levde i meg, da ville jeg være Shakespeare. Jeg hadde
skrevet dikt, og skuespill, og så videre, hvis Shakespeare levde i meg.
37 Og hvis Kristus lever i deg, da vil du gjøre Kristi gjerninger. Det er riktig.
Det er nødt til å være slik. Og hva er Kristus? Ordet. Han sa: “Hvis dere blir i
Meg, og Mine Ord blir i dere, da be om hva dere vil; det skal bli gitt til dere.”
Fordi Ordet er der. Det trenger bare Lyset; og Lyset får Det til å leve.
Og fra sin tale 63-0731 Bare Én Vei Tilveiebrakt Av Gud 128. Moses, en trofast
tjener som fulgte ethvert Guds bud, da han kom til et tidspunkt at han måtte
dø. Han var blitt så gammel, hundre og tjue år gammel, han måtte dø. Han
hadde ikke noe sted å dø. Han ville ikke dø der nede med disse som murret, og
alt mulig slikt. Gud ga ham en klippe. Amen. Han begynte å klatre til han kom
over all vantro, og Gud hadde en klippe der. Og han døde på den klippen mens
han så mot det lovede landet.

129 Der er dette stedet. Denne Klippen er Kristus Jesus, som peker deg til det
lovede landet. Blir du noen gang satt på Ham, da vil du se at alle Guds løfter
er sanne. Absolutt. Det er riktig. "Hvis dere blir i Meg, og Mine Ord blir i dere,
da be om hva dere vil; det skal bli gitt til dere." Fordi Han er Ordet. Det bare
manifesterer Seg Selv gjennom deg når du blir værende i Ham.
130 Legg merke til at etter at han døde, han var langt oppe i ødemarken, da
trengte han kistebærere. Gud skaffet tilveie engler. Hvorfor? Fordi ingen
mennesker på denne jorden kunne ta ham dit hvor han skulle dra. Noen måtte
pakke ham inn der borte, og Engler tok ham med hjem.
Og fra hans tale 63-0428 SE, 71: Nå, da Jesus kom, var Han ikke bare en mann.
Han var ikke bare den tredje personen i treenigheten. Han var Gud. Han var
selveste Gud. Han var Emmanuel. Og vi blir lært i Bibelen at "Vi er frelst ved
Guds blod." Da Gud selv ble en av oss, da endret Han Sitt... hva Han var. Han
forandret Sin bolig. Han kom ned, steg ned fra herligheten, og ble menneske.
Derfor, født uten sex, Han skapte et legeme til Seg Selv som Han bodde i.
Emmanuel, Gud representert sammen med oss, Ordet gjort til kjød iblant oss,
og bodde sammen med oss for å gjenløse mange sønner tilbake til Gud,
gjennom utøsingen av dette blodet.
72 Legemet, Ja visst, det var Kristus. Det var den Salvede. Og hvis Kristus
betyr: "Den Salvede", og Han er den samme i går, i dag og for evig, og Han
er Ordet, da er Ordet den salvelsen. "Hvis dere blir i Meg, og Mine Ord blir i
dere, da be om hva dere vil." Det er Guds Ord, det salvede Ord, det er det
som gjør det.
La oss be...

