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I kveld tenkte jeg at jeg skulle forkynne det som jeg snakket om til 
forkynnerne i Sør-Amerika lørdag morgen den 5. juni. Vi møtes i et 
nettmøte en gang i måneden, og vi har 17 brødre til stede på nettmøtet 
vårt. Br. Peter var også der, og br. Sem fra Norge. Begge satte pris på 
møtet. Og da, i stedet for å forkynne litt mer tunge tanker om hendelser i 
endetiden, så tenkte jeg at det kunne være passende å gå gjennom 
materialet fra dette nettmøtet, slik at dere kunne se hvordan Gud har alt 
under Sin kontroll. Og Han har så absolutt hatt dere i Sine tanker helt fra 
verdens grunnleggelse.  
 
Det var tre spørsmål som ble stilt. Og vi brukte et par timer på å gå 
gjennom svarene. Det tar oss ikke så lang tid i kveld, fordi alt det som jeg 
sa på nettmøtet, måtte broder Mario oversette for brødrene i Sør-Amerika.  
Så da setter vi i gang. 
 
"Pastor Brian Kocourek. Gud velsigne deg. Først og fremst ønsker 
brødrene å gi deg frihet, slik at du kan fortelle oss litt mer om "Guds 
gener". 
 
Et av spørsmålene angående dette emnet, er dette:  
 
Det første spørsmålet: hva er forskjellen mellom et gen og et teofani? 
 
Jeg er sikker på at broderen mener: "Hva er forskjellen mellom Gud-genet 
og teofaniet?" Gud-genet er Guds tanker. Et gen inneholder de 
egenskaper og karaktertrekk som får livet til å gjøre og handle på 
bestemte måter. 
 
I menneskets naturlige oppbygning, her vil DNA være det molekylet som 
utgjør det arvelige materialet i alle levende celler. Dere har sikkert sett et 
bilde av det. Det ser ut som en stige der det er to lange tråder. Og så er det 
noen krysselementer som går fra den ene siden til den andre.  
 



Gener er laget av DNA, og det samme er selve genomet. Et gen består av 
tilstrekkelig med DNA til å kode for ett protein, og et genom er ganske 
enkelt summen av DNA i en organisme. 
 
La oss nå fokusere på denne tanken her. "Et gen består av nok DNA til å 
kode for ett protein". Så genet er en serie koder bygget inn i DNA. Det får 
cellene til å forme seg på en bestemt måte, og uttrykke seg selv basert på 
koden. 
 
Derfor tenker vi vanligvis på gener som de egenskaper og karaktertrekk 
som former kroppens DNA. DNA gjelder ikke bare det fysiske, da det, inni 
koden, også er de egenskaper og karaktertrekk som former personens 
personlighet. Det er i det naturlige.  
 
Men personlighet blir ikke bestemt av ett enkelt gen, men heller av 
handlingene til mange gener som jobber sammen. Totalt sett så har 
genetikk en større innflytelse enn foreldre har, til å forme vår 
personlighet. Tross alt så var både Isak og Rebecca troende. Men de 
fødte to sønner, Jakob og Esau. Så Esau-genene måtte komme ned fra 
tidligere generasjoner, hvor genenes sammenblanding ble nedskrevet i 1 
Mosebok 6, der hvor Gud sier: "Noah var det siste mennesket som var 
fullkommen i generasjoner. Og det betyr i hans slektslinje. Han var det siste 
helt komplette menneskelige vesen. Alle andre på denne tiden hadde 
denne sammenblandingen. Det er derfor vi blir fortalt: 1. Mosebok 6:2 
Guds sønner så at menneskenes døtre var vakre, og de tok seg 
kvinner." 
 
Rent strukturelt så er RNA enkeltstrenget, mens DNA er dobbeltstrenget. 
DNA har Thymine, mens RNA har Uracil. 
 
Den doble spiralen i et DNA er, som navnet antyder, i form av en spiral, 
som egentlig er en tredimensjonal spiral. Den doble kommer fra det 
faktum at spiralen er laget av to lange DNA -tråder som er flettet 
sammen som en vridd stige.  
 
Nå, Gener er oppbevart i kromosomer, som er i cellekjernen. Et 
kromosom inneholder hundrevis til tusenvis av gener. Enhver normal 
menneskelig celle inneholder 23 par med kromosomer, med et totalt antall 
av 46 kromosomer. Et karaktertrekk er en hvilken som helst gen-bestemt 
egenskap eller karaktertrekk, og blir ofte bestemt av mer enn ett gen. 



 
Akkurat som DNA, så består også RNA av nukleotider. ... Et nukleotid er 
den grunnleggende byggesteinen av nukleinsyrer. Et nukleotid består av 
et sukkermolekyl (enten ribose i RNA eller deoksyribose i DNA) festet til 
en fosfatgruppe og en nitrogenholdig base. Det er to forskjeller som skiller 
DNA fra RNA:  
(1) RNA inneholder sukker ribose, mens DNA inneholder litt forskjellig 
sukker deoxyribose (en typeribose som mangler ett oksygenatom), og  
(2) RNA har nukleobase uracil mens DNA inneholder tymin. 
 
Uracil er en av de fire nukleobasene i nukleinsyren RNA som er 
representert av bokstavene A, G, C og U. De andre er adenin, cytosin og 
guanin. I RNA binder uracil seg til adenin via to hydrogenbindinger. I DNA 
er uracil-nukleobasen erstattet av tymin. Uracil er en demetylert form for 
tymin. 
 
Så i utgangspunktet så er både DNA og RNA, proteiner og byggesteiner i 
cellestrukturen.  
 
Nå, det finnes et vitenskapelig felt kalt Molecular Genetics. Det er en 
studie av hvilke gener som er forbundet med hvilke personlighetstrekk.  
 
La oss nå gå tilbake til Guds gener. Broder Branham forklarer at Guds 
gener er Guds egenskaper og karaktertrekk. Og vi var i den tilstanden før 
Guds grunnvoll ble lagt. Du var i Hans sinn. Og Hans tanker er Hans 
egenskaper.  
 
Ja vel. Vi har nå hatt vår biologi leksjon denne formiddagen. La oss gå til 
Guds Ord for å finne ut hvorfor det finnes gode gener og dårlige gener i 
denne verden. Det betyr: Hvorfor finnes det gode egenskaper og 
karaktertrekk, mens det også finnes noen som er dårlige, eller onde? 
 
La oss nå se på Guds egenskaper et øyeblikk, som er Guds gener. 
 
65-1207 Ledelse 119. Det finnes bare én form for Evig Liv, og det 
kommer fra Gud. Og Han forutbestemte enhver skapning som noensinne 
ville få Det. Akkurat som du var et gen i faren din, slik var du et gen i Gud; 
en av Hans attributter til å begynne med. Ellers vil du aldri være Der. Du 
kom fram i din mors grobunn. Faren din kjente deg ikke, du var i hans 
lender. Og da du kom fram i din mors grobunn, da ble du et menneske og 



er blitt formet i din fars bilde. Nå kan du ha fellesskap med ham. Og det er 
det samme med Gud, hvis du har Evig Liv. 
120 Livet som du kom i, det naturlige livet, det fysiske livet, det kom 
fra din far. Og den eneste måten du kan bli født på ny på, den eneste 
måten, det er at det må komme fra din Himmelske Far, Hans 
attributter. “Alle de som Faderen har gitt Meg, vil komme til Meg.” 
Skjønner? 
121 Du er her fordi navnet ditt ble satt i Livets Bok hos Lammet 
allerede før verden ble grunnlagt. Det er helt riktig. Du er et gen, et 
åndelig gen fra din Himmelske Far, en del av Guds Ord. Om det er slik, 
som jeg har sagt, da var du sammen med Jesus da Han var her, fordi 
Han var Ordet: du led sammen med Ham, døde sammen med Ham, ble 
begravet sammen med Ham og oppstod sammen med Ham. Og du 
sitter nå på Himmelske steder i Ham!  
 
Det er mye å svelge og mye å tenke på. Så, som din hjemmelekse, bare ta 
denne tanken og gjør din egen undersøkelse i Skriften. Og da vil du finne 
en hel masse som kan hjelpe deg til å seire. Så i utgangspunktet sier han at 
vi ikke var i en kroppsform på det tidspunktet. Men vi var en del av Jesu 
Kristi legeme, den førstefødte Sønnen. Vi gikk forbi vårt teofani for å 
komme ned hit for å bli testet.  
 
Fra talen 65-0221E Hvem er denne Melkisedek 67. Vi ser nå 
egenskapen, sønner av Hans Ånd har ennå ikke kommet inn i formen 
til Ordlegemet, til et teofani. Dette legemet er underlagt Ordet og venter 
oppriktig på pantet, en forvandling av legemet. 
68 Vel, forskjellen mellom Ham og deg, som en sønn. Se, Han var i 
begynnelsen Ordet, et en-morphe legeme. Han kom inn og bodde i det, 
i Personen Melkisedek. Senere, da hørte vi aldri noe mer om 
Melkisedek, fordi Han ble Jesus Kristus. Melkisedek var Presten. Men 
Han ble Jesus Kristus. Nå, du gikk forbi det. Fordi i den formen visste 
Han alle ting, og du har aldri vært i stand til å vite det ennå. Du kom 
slik som Adam, slik som meg, du kom fra egenskapen til kjødet, for å 
bli fristet. Men når dette livet er ferdig her: “Hvis dette jordiske 
tabernaklet blir oppløst, har vi et som allerede venter.” Det er dit vi 
går; det er Ordet. Da kan vi se tilbake og se hva vi har gjort. Nå forstår vi 
det ikke. Vi har ikke blitt Ordet; Vi har bare blitt et kjød-menneske, ikke 
Ordet. 
69 Men, og se, gjør det klart og tydelig, du vil aldri bli Ordet, hvis ikke 
du var en tanke i begynnelsen. Det beviser Guds forutbestemmelse. 



Skjønner? Du kan ikke bli Ordet hvis du ikke var en tanke. Du måtte 
først være i tanken. Men ser dere, for å kunne motstå fristelse, måtte 
du gå forbi teofaniet. Du måtte komme ned her i kjød for å bli fristet av 
synd. Og så, hvis du står imot: “Alle dem som Faderen har gitt Meg, vil 
komme til Meg, og Jeg skal oppreise ham i de siste dager.” Ser dere, 
du måtte først være til. 
70 Og da, ser dere, Han kommer rett ned, den vanlige linjen, fra 
egenskap til …  
 
1 Korinterbrev 15:35 Men noen vil si: «Hvordan blir de døde oppreist? Og 
hva slags legeme står de opp med?»  
36 Du dåre! Det du sår, blir ikke gjort levende uten at det dør.   
37 Og det som du sår, du sår ikke den skikkelsen som skal bli, men et 
nakent korn, om det nå er hvete eller noe annet. 
38 Men Gud gir det en skikkelse slik Han vil, og til hvert frø en egen 
skikkelse. 
39 Alt kjøtt er ikke det samme slags kjøtt, men det er ett slags kjøtt i 
mennesker, et annet slags kjøtt i dyr, et annet i fisk og et annet i fugler. 
40 Det er også himmelske legemer og jordiske legemer. Men de 
himmelske har én herlighet, og de jordiske har en annen herlighet.   
41 Det er én glans fra solen, en annen glans fra månen og en annen glans 
fra stjernene. For en stjerne skiller seg fra en annen stjerne ved sin glans. 
42 Slik er det også med de dødes oppstandelse. Legemet blir sådd i 
forgjengelighet, og det blir oppreist i uforgjengelighet. 
43 Det blir sådd i vanære, og det blir oppreist i herlighet. Det blir sådd i 
svakhet, og det blir oppreist i kraft. 
44 Det blir sådd et naturlig legeme, og det oppstår et åndelig legeme. 
Det er et naturlig legeme, og det er et åndelig legeme. 
45 Og slik er det skrevet: Det første mennesket, Adam, ble til en levende 
sjel. Den siste Adam ble til en livgivende Ånd. 
46 Det åndelige er imidlertid ikke det første, men det naturlige, deretter det 
åndelige. 
47 Det første mennesket var av jorden, jordisk. Det andre Mennesket er 
Herren fra himmelen. 
48 Slik den jordiske var, slik er også de jordiske. Og slik Den Himmelske er, 
slik er også de himmelske. 
49 Og slik vi har båret bildet av den jordiske, slik skal vi også bære 
bildet av Den Himmelske. 
50 Men dette sier jeg, brødre, at kjøtt og blod kan ikke arve Guds 
kongerike. Forgjengelighet arver heller ikke uforgjengelighet. 



51 Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi 
skal alle bli forvandlet,  
52 i ett nu, på et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal nemlig 
lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. 
53 Det er nemlig nødvendig at dette forgjengelige må bli ikledd 
uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet. 
54 Når så dette forgjengelige er blitt ikledd uforgjengelighet og dette 
dødelige er blitt ikledd udødelighet, da skal det gå i oppfyllelse, det ord som 
er skrevet: Døden er oppslukt til seier.   
 
Igjen, fra talen 65-1125 Kristi Bruds Usynlige Forening 57. Nå, husk. 
Sier, “Vel, vi tror dette, men vi tror ikke Det.”  
58. Hvis du er gift med Kristus, Kristus er Guds Ord. I Johannes 1, det står, 
“I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Og 
det samme ble kjød og tok bolig iblant oss.” Kristus var det levende 
Ord. Han var alltid Ordet. Han er fortsatt Ordet. Han vil alltid være 
Ordet. Han var bare manifestasjonen av Guds attributter, for Han var 
Guds Sønn.  
59. Og en hvilken som helst sønn er attributtene til sin far, og på 
samme måte som du var i din fars gener, i kroppen til din far da han 
var en ung gutt, var du i ham. Men, han kunne ikke ha fellesskap med 
deg, fordi han kjente deg ikke. Men så, gjennom en mors grobunn, ble du 
brakt frem til jorden og kom i din fars bilde, da kunne han ha fellesskap 
med deg.  
60. Og på samme måte var dere, Guds sønner og Guds døtre, før det 
til og med var en måne, stjerner, eller et molekyl. Dere var Guds 
sønner og døtre, for dere er bare den fysiske manifestasjonen av 
attributtene som var i Gud i begynnelsen. For, det er bare en form for 
Evig Liv, og det var deg, før. Du vet ingenting om det. Heller ikke 
visste du det da du var i din jordiske far, men du er manifestert til … i 
hans bilde. I Guds bilde er du skapt, og du ble manifestert for Guds 
ære og fellesskap.  
61. Og, derfor, like så sikkert som ditt gen måtte være i din far, før din 
naturlige fødsel, måtte ditt åndelige gen være i Gud, fordi du er et 
uttrykk av attributtene i Hans tanker, før verdens grunnleggelse. Riktig. 
Ingen vei utenom det.  
 
Så du ser at når Guds sønner ropte av glede før verdens grunnleggelse, 
det var du i din Far som ropte, da Han ropte. For hvis du er en del av Ham, 



og du var i Ham før verdens grunnleggelse, da, når Han ropte, da ropte du. 
Jeg håper at du skjønner hva jeg mener. 
 
Efeserne 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.  
4 Slik som Han utvalgte oss i Ham før verdens grunnvoll ble lagt, for at 
vi skulle være hellige og ulastelige framfor Ham i kjærlighet. (i Hans 
nærvær.) 
5 Ved Jesus Kristus har Han forutbestemt oss til sønnekår, i Ham, etter Sin 
viljes gode velbehag,  
6 til lovprisning av Hans nådes herlighet. I denne gjorde Han oss 
akseptert i Den Elskede. 
7 I Ham har vi forløsningen gjennom Hans blod, tilgivelse for 
overtredelsene, etter Hans nådes rikdom.  
 
Da Jesus gikk til korset, gikk vi sammen med Ham, for vi var fortsatt i Ham 
som et Ord-attributt. Våre Gud-gener (Guddommens fylde) var i Ham. Som 
broder Branham sa: Vi led sammen med ham, vi døde sammen med ham, 
og vi ble oppreist sammen med Ham. Og vi sitter nå sammen i himmelske 
steder i Ham. Og Paulus fortsetter, 
8 Denne nåden gav Han rikelig til oss i all visdom og forstand,  
9 etter at Han hadde gjort Sin viljes hemmelighet kjent for oss, etter Sin 
velvilje, som Han forut hadde bestemt i Ham,   
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.   
11 I Ham ble vi også arvinger, vi ble forutbestemt til dette etter Hans 
bestemte hensikt, Han som utfører alle ting etter Sin viljes beslutning,   
12 for at vi skulle være i lovprisning av Hans herlighet, vi som tidligere 
hadde satt vårt håp i Kristus.  
 
65-0418M Det Er Solens Oppgang 240. Legg nå merke til denne 
levendegjørende Kraften, Zoe, som bringer Ordet, det sinn som var i 
Kristus, var da i deg. Jeg prøver å vise dere at du, da du ble oppreist. Da 
Gud oppreiste Jesus fra de døde, oppreiste Han deg også. Og 
levendegjorde også deg til Liv sammen med Ham. Du er nå levendegjort 
til Liv, selv om du den gang bare var et attributt i Hans tanker, men Gud 
hadde sett alle som var i Ham ved avslutningen, ser dere. Da Gud så ned 
på legemet … 
241 Ånden forlot Ham i Getsemanehagen. Han måtte dø, som en 
mann. Husk venner, Han trengte ikke å gjøre det. Det var Gud. Gud salvet 



det kjødet, som var menneskelig kjød. Og Han gjorde ikke … Hvis Han 
hadde gått opp dit som Gud, ville Han aldri dødd den slags død; kan ikke 
drepe Gud. Men Han trengte ikke å gjøre det. 
242 Men husk at Han gikk dit med deg inni Seg. Ser dere, Gud hadde 
ennå ikke skilt Bruden fra Brudgommen. Så da Gud så ned på Kristi 
legeme, så Han både mann og kvinne. Alt sammen ble gjenløst i det ene 
legemet. Skjønner? De er ett, det samme, samme Ord. Det samme 
Ordet som talte om Brudgommen, taler om Bruden.  
 
65-1205 Ting Som Skal Komme 64. Nå, det neste du mottok, var dåpen 
i Den Hellige Ånd og Ild. Nå, Gud, når dette Tusenårsriket er over, vil Gud 
gi jorden en ilddåp. Det kommer til å sprenge hele tingen. Himmelen og 
jorden vil stå i brann. Peter sa så. Og tingen vil ha en ilddåp, renovering av 
hele tingen. Og da vil det bli en ny himmel og en ny jord. Det er der hvor 
rettferdigheten bor. Det er der vi er. Vi har kommet fra dødelige vesener, fra 
tidsvesener, til Evige vesener. Da Guds Ord opplyste våre sjeler, og vi 
ble sønner og døtre av Gud, med disse attributtene, Guds gen i oss til 
å bli sønner og døtre av Faderen, Gud i Himmelen, som roper: Abba, 
Far! Min Gud, min Gud, i min Fars Hus.  
 
65-1205 Ting Som Skal Komme 32. Nå, den eneste måten som du kan 
være en sønn, en datter av Gud, for du er nødt til å ha Evig Liv. Og det 
finnes kun én form for Evig Liv, og det er Guds Liv. Kun én form for 
Evig Liv, det var Gud. Der, for å være en Guds sønn, måtte du ha vært 
i Ham alltid. Genene i ditt liv, ditt åndelige Liv, i kveld, var i Gud 
Faderen før det til og med fantes et molekyl. Skjønner? Og du er ikke 
noe annet enn manifestasjonen av Livsgenen som var i Gud, som en 
Guds sønn. Nå er du en uttrykkelse, etter at Hans Ord har kommet inn 
i deg, for å Lyse opp denne tidsalderen. Du uttrykker Guds Liv i deg, 
fordi du er en sønn eller datter av Gud. Derfor, får dere tak i hva jeg 
mener? Skjønner? Du er nå blitt formet, du sitter i denne kirken i kveld, fordi 
din plikt er å uttrykke Gud til denne nasjonen og dette folket, og dette 
nabolaget som du tilhører. Hvor enn du er, visste Gud at du ville være her, 
fordi du er nødt til å være en av Hans gener, eller Hans attributter. Du 
er nødt til å være det. Hvis du noen gang, hvis du har Evig Liv, da var Det 
alltid Evig Liv. Og Gud, før selve grunnleggelsen, av verden, visste at 
du ville være her. Og da Ordet, eller vannet, vannbadet i Ordet falt over 
deg, da ble det uttrykt i et vesen. Nå har du fellesskap med din Far, 
Gud, akkurat som du har med din jordiske far. Skjønner? Dere er 



Kongens borgere; ikke borgere, men dere er barn, sønner og døtre av 
den levende Gud, om det er slik at det Evige Livet bor i deg.  
 
65-1206 Moderne Hendelser Blir Klargjort Ved Profeti 172. Men den 
ekte, utvalgte av Gud, dette ekte genet, den ekte spiren, en sjel fra Gud 
som var i Gud før verdens grunnleggelse; husk, dere som virkelig har 
Guds Ånd i dere i kveld, dere var her i Kristus fordi Han var fylden av 
Ordet. Han var fylden av Guddommen legemlig. Gud var i Kristus og 
forsonet verden med Seg Selv. Tror dere det? Se, Han var i Kristus. 
Hvis du da var i Gud, et gen, et ord, en egenskap fra begynnelsen, da 
vandret du med Ham her på jorden, du snakket med Ham på jorden, 
du led med Ham på jorden, du døde med Ham på Golgata, og du stod 
opp med Ham igjen; og nå sitter du på himmelske steder i Kristus 
Jesus, har samfunn med Ham (Ordet) som Det mates inn i din sjel, at: 
“Mennesket skal leve av hvert Ord som går ut.”  
173. Ikke metodistordet, baptistordet; husk, hvis det var noe igjen fra 
offeret, må det bli brent før morgenen, for i morgen er det en ny 
menighetstid. Stemmer det? Utvandringen, Det er sant. Et symbol, bilde på 
Offeret.  
 
Så vi har lest flere sitater der vi var i Ham som en tanke, et Ord, men vi var 
forutbestemt til å komme til denne verden for å være Hans Ord, være Hans 
tanke uttrykt, være manifestert som sønner. 
 
65-0221E Hvem er denne Melkisedek 78. Så når et menneske blir født på 
ny fra Himmelen, blir han en åndelig baby i Kristus. Og da, når denne 
kjødelige kledningen legges ned, er det et naturlig legeme, teofani, et 
legeme som ikke er laget med hender, heller ikke født av en kvinne, som 
vi går til. Da kommer det legemet tilbake og plukker opp det 
herliggjorte legemet. Det var årsaken til at Jesus dro til dødsriket da Han 
døde og forkynte for sjelene som var i fengsel; vendte tilbake inn i det 
teofaniet. Åh, vidunderlig! Takk Gud! 
79 2. Korinterbrev 5,1 Hvis dette jordiske legemet blir oppløst, dette 
jordiske tabernaklet, da har vi et annet.” Ser dere, vi har gått forbi det for 
å komme rett fra Gud, egenskapen; til å være kjød, for å bli fristet og 
testet av synd slik Adam ble. Men når testing av Hans Ord er over, da 
blir vi tatt opp til dette legemet som var forberedt for oss før verdens 
grunnleggelse. Det er Ordet der som vi hoppet over for å komme rett 
rundt, ned her for å bli fristet og testet. Hvis vi hadde kommet 
gjennom det, ville det ikke ha vært noen fristelser; vi ville visst alle 



ting. Det var grunnen til at Jesus visste alle ting, for Han var Ord før 
Han ble kjød. Deretter blir vi Ordet. 
80 Her blir vi formet til Ordbildet, for å være en delaktig i Ordet, 
ernære seg av Ordet, ved å være forutbestemt siden begynnelsen; du 
ser den lille Livsgnisten som du hadde i deg fra begynnelsen da du 
startet på reisen din. Mange av dere kan huske det. Du ble medlem av 
denne kirken og ble medlem av den kirken, du ville prøve dette og det; 
ingenting var tilfredsstillende. Det er riktig. Men en dag bare gjenkjente du 
Det. Riktig.  
 
65-0221E Hvem er denne Melkisedek 70. Før verdens grunnleggelse 
blir hans navn satt i Livets Bok hos Lammet. Så, fra det ble Han Ordet, 
teofaniet, som kunne vise seg, forsvinne. Og så ble Han kjød og kom 
tilbake igjen, reiste opp det samme legemet i en forherliget tilstand. 
Men du gikk forbi teofaniet og ble kjød-menneske for å bli fristet av 
synd. Og så: “Hvis dette jordiske tabernaklet brytes ned, har vi et som 
allerede venter.” Vi har ikke de legemene ennå. 
71 Men se! Når dette legemet mottar Guds Ånd, det udødelige Livet 
inni deg, da plasserer det dette legemet inn i underordning til Gud. 
Halleluja! “Den som er født av Gud, synder ikke; han kan ikke synde.” 
Romerne 8,1: “Så er det altså nå ingen fordømmelse for dem som er i 
Kristus Jesus; de som ikke etter kjødet, men etter Ånden.” Der har dere 
det. Se, det plasserer ditt legeme i underordning. Du trenger ikke å si: 
“Åh, hvis jeg bare kunne slutte å drikke! Hvis jeg bare kunne …” Bare kom 
inn i Kristus, og det er helt borte, skjønner, ser dere, fordi ditt legeme er 
underlagt Ånden. Det er ikke lenger underlagt tingene i verden; de er 
døde. De er døde; dine synder ble begravet i dåpen, og du er en ny 
skapning i Kristus. Og ditt legeme blir underlagt Ånden og prøver å 
leve et rett liv.  
 
Se, bare studer Romerne 7, og da vil du se at Paulus sa at vi alle er født 
inn i denne verden med et dødens legeme. Og når vi vil gjøre det gode, da 
er det onde til stede i vårt legeme, for å gjøre det onde. Så sa han: "Hvem 
kan befri meg fra dette dødens legeme? Og han sa: Jeg takker Gud, 
gjennom Jesus Kristus, som gir meg seieren." Og så forteller han oss 
hvordan denne seieren kommer. Det er i kapittel 8, når han viser oss 
hvordan vi må dø til selv for å bli ledet av Guds Ånd. Og hvis vi prøver å 
behage vårt selv, kan vi ikke behage Gud. Og når vi behager vårt selv, blir 
vi Guds fiender. Så nøkkelen til det hele er at du må dø til ditt selv. Og ikke 



bare dø, men du må råtne vekk. Da kan Gud ta over, og plassere sin 
Gen-sæd inn i ditt legeme.  
 
65-0117 Et Paradox 102. Slik er det med et individ. Så lenge det er noen 
menneskelige innsprøytinger der, noen menneskelige ideer, da kan 
ikke Guds spire av liv, Den Hellige Ånd, fungere. Du kan ikke bli 
helbredet så lenge det er bare en liten del tilbake der et sted, at den ikke er 
råtnet bort ennå. Den har alle de menneskelige elementer, alle de 
vitenskapelige ideene, alt dette: "Miraklenes dager er forbi", som de sier. Alt 
dette er nødt til å, alt sammen, ikke bare dø, men råtne vekk. Og derfra 
vokser en spire av Liv til et nytt liv. Det er den eneste måten det kan 
vokse på. 
103 Det er grunnen til at vi ikke får det vi ber om. Vi prøver å ta med 
oss så mye av våre egne ideer. 
104 Det er grunnen til at den lutherske kirken ikke kunne komme videre enn 
den gjorde, pinsevennene og resten; Fordi de blir innsprøytet av en 
gjeng med teologer, "Dette burde ikke være slik. Dette er for en annen 
dag. Og dette var for det.” Der blir det liggende. Det kan ikke vokse frem 
til det fullkomne bilde av Kristus, før ethvert Guds Ord er blitt mottatt 
inni deg. Og da blir du det Ordet. Det blir likt den sæden som gikk i 
jorden.  
 
62-1123 Veien Tilbake P:40 Du vet grunnen til at de gjør det? De er redde 
for den nye fødselen. Jeg mener den virkelige nye fødselen. Åh, alle sier: 
“Ja visst. Jeg tror at du må bli født på nytt. Ja visst.” Ja. Men når det gjelder 
den virkelige fødselen … De tror at den nye fødselen skjer ved å håndhilse, 
si en haug med trosbekjennelser, eller noe annet. De kaller det for den nye 
fødselen. Det er ikke den nye fødselen. De er redde for den nye fødselen. 
Hør. Enhver fødsel er et søl. Jeg bryr meg ikke om det er i et grisehus, 
eller hvor det skjer, det er et søl, enhver fødsel. Og det samme er den nye 
fødselen. Det vil få deg til å gjøre ting som du ikke trodde du noen gang 
kunne gjøre. Men det bringer frem liv. Og før du kan få liv, må du ha en 
død. Før et frø kan reprodusere seg, må det dø, før det ... Og ikke bare 
dø, men det må råtne vekk. For å få et nytt liv ut av det, er det nødt til å 
dø, og råtne vekk i sitt selv. 
Og dette gjelder enhver synder. Og ethvert menneske, uansett hvor høyt 
han er utdannet, og hvor mye han er polert, hvor mange grader han har i 
kirken, eller slike ting. Hvor mange av disse tingene, hvor mange høyskoler 
han er utdannet fra; han må dø til sin egen teori. Han må dø til seg selv. 
Han må dø til alle ting, for å bli født på ny av Den Hellige Ånd. Det vil få 



ham til å gråte, og rope, og tale i tunger, og hoppe opp og ned, og fortsette 
som en galning. Men han har fått et nytt liv. Det er det som skal til for å 
gjøre det. Han er nødt til å ha et nytt liv. De er redde for den nye 
fødselen. Den nye fødselen er et søl. 
 
Vel, vi vet alle hva som skjedde i hagen da slangen injiserte Eva med sin 
veldig store hypodermiske nål, jeg håper jeg ikke trenger å bli mer spesifikk 
enn det. Det er en mild måte å si at han injiserte serumet sitt inn i henne, og 
forårsaket et hybridmenneske til å bli født i Kain. Og selvfølgelig, 
resultatene av det var at dyrets egenskaper var i Kain. Han løy, han myrdet 
og gjorde opprør mot Gud og Hans Ord. I Abel ser vi egenskaper til en god 
Guds sønn. Han var i stand til å motta åpenbaring av Guds Ord. 
 
Men de fikk også egenskaper fra sin mor. Så begge disse tvillingene var 
religiøse, begge tilba Gud, begge ofret til Gud, begge sang til Gud, etc. Så 
da, hensikten med å studere Guds DNA, er for å vite hvilke egenskaper 
som er fra Gud, og hvilke som er fra djevelen, og hvilke som deles av 
begge.  
 
Jeg gjorde en fullstendig studie av det som kalles Tvillinger, som er 
Gemelos på spansk. Br. Mario oversatte det omkring år 2003. 
 
Men la oss gå tilbake til 1. Mosebok og begynne å lese fra kapittel 6, for å 
finne ut hva resultatene av disse forskjellene betydde i Guds plan. 
 
1. Mosebok 6:1 Da nå menneskene begynte å bli mange på jorden, og de 
fikk døtre,  
2 da så Guds (Elohim) sønner at menneskenes døtre var vakre, og de tok 
seg kvinner, hvem de hadde lyst til. 
3 Da sa Herren (Jehova): Min Ånd skal ikke til evig tid gå i rette med 
menneskene. I sin villfarelse er de kjød, og deres dager skal være hundre 
og tjue år. 
4 Kjempene var på jorden i de dager, og likeså siden, da Guds sønner 
gikk inn til menneskenes døtre, som fødte dem barn. Dette er de 
mektige menn (gigantiske menn, krigere) i gammel tid, de navngjetne. 
5 Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, og at alle tanker 
og hensikter i deres hjerter var onde hele dagen lang.  
6 Da angret Herren at han hadde skapt mennesket på jorden, og han var 
full av sorg i sitt hjerte. 



7 Og Herren sa: Jeg vil utrydde fra jorden menneskene som jeg har 
skapt, både mennesker og fe og krypdyr og himmelens fugler, for jeg 
angrer at jeg har skapt dem. 
8 Men Noah fant nåde for Herrens øyne. 
9 Dette er historien om Noah og hans ætt. Noah var en rettferdig mann, 
ulastelig (komplett og feilfri i sin sanne slektslinje fra en sønn av Gud) 
blant sine samtidige. Noah vandret med Gud. 
 
Så, Noah var det siste mennesket som var en genetisk perfekt Guds 
sønn i sin slektslinje. Alle andre på denne tiden, var hybrider, med dyrets 
natur. 
 
Det Andre Spørsmålet: Hvorfor sa broder Lee Vayle i 1973, under sitt 
besøk i Venezuela, at i 1 Mosebok 1:26 snakket Gud med kjerubene, eller 
med englene, eller med en engleaktig ting som Han hadde skapt? 
 
Jeg vet ikke engang om han sa det. Så langt som jeg vet, det kunne ha 
vært en feil oversettelse. Men dere vil måtte spørre ham når dere ser ham i 
oppstandelsen. Jeg ble ikke kjent med ham før et år senere, i 1974. Alt jeg 
kan si, er hva profeten lærte oss, at i 1 Mosebok 1:26 var det ikke engler. 
Han snakket med Sin Sønn. 
 
Jeg vet at da han var i Tyskland, hadde han en pastor som oversatte for 
ham. Og hans kone, som var født i Norge, søster Alison, hun forsto tysk. 
Og da fortalte hun ham at: «Mannen oversatte ikke det som du sa. Han 
forkynte sine egne tanker.» Og da fikk broder Vayle en annen person til å 
oversette, resten av sin tid i Tyskland. Og jeg vet at dette skjer, fordi det 
skjedde med meg i Ungarn. En broder, som hevdet å tro at dette 
Budskapet, oversatte feil. Og selv om jeg ikke snakker ungarsk, så fanget 
jeg ham. Og jeg prøvde å få ham til å si det riktig, og han sa det galt igjen, 
tre ganger. Så jeg fikk en annen person til å oversette for meg, resten av 
møtene.  
 
Men broder Branham sa at han snakket med en, med et annet vesen. Og i 
en annet tale sa han at det var Guds sønn. Hvem andre var i hans bilde? 
Les Hebreerne 1:3, hvor Paulus forteller oss at Guds Sønn var det 
uttrykte bilde av Guds Person. 
 
53-0729 Spørsmål og Svar Om 1. Mosebok 43. Han fikk alle disse 
tingene sammen, skapte …?… Skapte alle de andre tingene, alt dyrelivet, 



fuglene, biene, apene og hva det enn var, satte alt dette her på jorden. Og 
deretter stilte Han dette spørsmålet nå. "La oss" (Hvem? Faderen og 
Sønnen) "skape mennesket i Vårt Eget bilde." 
44 Nå, hvis et menneske ble skapt til noe, slik som det lille hellige 
Lyset, eller noe sånt, da kunne det ikke bli sett (det ville være et åndelig 
Vesen). Han manifesterte, eller utfoldet Seg Selv litt mer, for å skape en 
treenighet av Seg Selv gjennom Fader, Sønn og Hellig Ånd. Og her var 
Gud, utfoldet Seg Selv nå, ned til «La Oss skape mennesket», som var 
Hans sønn, et avkom fra Ham, «mennesket i Vårt Eget bilde», han var 
et overnaturlig vesen. «Og la ham få herredømme over dyrene på marken 
…», og så videre. 
45 Nå, mennesket ledet dyrene og alt sammen, akkurat slik som Den 
Hellige Ånd leder en ekte, sann troende i dag. Guds røst der ute ... 
Menneskets røst, snarere, kunne tale og si … kalle sammen storfeet 
inn på denne veien, kalle sauene over i dette beitet, kalle fiskene over til 
dette vannet. Se, han hadde herredømme, alle ting adlød ham.  
 
Det tredje spørsmålet: Ifølge profetiene, tror du at kommunismen vil 
herske i forskjellige land i verden, slik som Peru? 
 
Jeg ser ikke etter kommunismen til å herske. Men den som virkelig hersker, 
er Vatikanet, gjennom paven. Og husk at denne paven er kommunist. Så 
han vil bruke, han må bruke kommunismen til sin fordel. Og han bruker 
allerede kommunismens ideologi til å presse sin egen åndelige agenda. 
 
63-0707M Anklagen 338. Se på skandalen i England, se på skandalen her, 
se på alt sammen, det har blitt et horehus. 
339 Hvorfor er det slik? Hvorfor ble Russland kommunistisk? På grunn 
av simpelhet og skittenhet, og Den katolske kirkes kraftløshet. Og det er 
nøyaktig derfor at denne nasjonen er blitt overtatt av kommunismen 
og kirkerådet, og tilslutter seg Den katolske kirke. Det betyr at 
kommunismen og katolisismen vil forene seg sammen, vet dere. Og 
her gjør de det. Hvorfor? Fordi de har forkastet Evangeliet som atskiller 
dem og gjør dem til et annerledes folk!…?…Det er den helt nøyaktige 
grunnen. 
340 Og forkynnere på talerstolen finner seg i det, for en mat-billett, for en 
sosial posisjon ut fra hva en eller annen læresetning, sier: «Jeg tilhører 
Så-og-så.» De velger utdannelse fremfor Guds Kraft;  
 



Legg merke til at han sa at kommunisme og katolisisme vil slå seg 
sammen. Og denne pave Frans er kommunist tvers igjennom, men han 
bruker kommunismens ideologi til å presse frem sin katolisisme. Jeg kan 
vise dere hva kommunismens idealer er. Men jeg har ikke tid denne 
morgenen til å gjøre det. Men for å kunne ta over, da har de en agenda 
som de følger. Det blir kalt: «De 45 Skrittene Mot Kommunismen.» Jeg vil 
legge ut dette, etter det siste sitatet av broder Branham. 
 
61-0808 Ditt Hus 73. [Broder Jimmy leser det neste spørsmålet angående 
de tre urene ånder —Red.] Dette kommer ut fra Johannes Åpenbaring, 
kommer ut av munnen til den falske profet og dragen, og så videre. 
Nå, vi skal få tak i det i vår studie nå (skjønner dere?), De tre urene ånder 
er de tre ismene. La meg skrive det ned for dere nå, og da vil dere se hvor 
det begynte, hvor det begynner. Skjønner? 
Det var kommunisme, fascisme og nazisme. De var ånder. 
Kommunisme er en ånd. Den kommer på deg. Skjønner? Det er en ånd. 
Og det vil være noe sånt som det, bare jeg ... Det ... Dette er virkelig ikke 
det. Men det vil være tre ånder, noe som de var en forløper for. Men 
dere vet selvfølgelig hvor ... Det er i katolisismen. Dere ser det? Men jeg 
ønsker, jeg ønsker å få klarhet i noen få ting om det, før jeg sier det. 
(Skjønner dere?) For å være sikker på at jeg vet hva ...  
 
54-1203 Loven Som Har En Skygge 48. Hør, la meg fortelle dere det. Ikke 
bekymre dere for at Russland kommer hit og angriper USA. Ikke 
bekymre dere for at noen nasjoner kommer hit for å angripe oss. Vi 
angriper oss selv. All moral bryter sammen. Ja, det er ikke den rødstrupen 
som pirker på eplet, som skader det. Det er ormen inni kjernen som 
dreper eplene. Det er det som får tak i eplet. Så det er ikke en annen 
nasjon; det er vårt eget jeg. Kommunisme er ikke Russland. 
Kommunisme er en ånd. Det er riktig. Og den feier over dette stedet og 
bryter det ned. Dere vet at det er sant. Ja vel. Kan ha noe mer å si om det 
en annen gang.  
 
54-0515 Spørsmål Og Svar Om Dyrets Bilde 29. Og vi fant ut at 
kommunismen, den var ikke denne antikrist som Jesus talte om. 
Kommunisme er ikke en nasjon, slik som Russland. Kommunisme er 
en ånd. Amerika er oppspist av det. Det er i kirkene, det er i folket, det 
er i forretningslivet, det er overalt. Kommunisme, den ånden, den er i 
skoler, den er i hjem, overalt. 
 



La oss be ... 
 


