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Det Talte Ord 110. 
Tilbakekommende Tjeneste? Ny Tjeneste? 
 Eller Omega Oppstandelsens Tjeneste? 

Pastor Brian Kocoureck. 
12. august 2009.  

 
Vi fortsetter med å gå videre der vi avsluttet sist søndag ved paragraf 87 av Det 
Talte Ord er det Originale Sæd.  
 
Joh 21,1-12 Siden åpenbarte Jesus Seg på ny for disiplene ved Tiberiassjøen, og 
Han åpenbarte Seg på denne måten: 2 Simon Peter, Tomas, kalt Didymus, 
Natanael fra Kana i Galilea, Sebedeus sønnene og to andre av disiplene Hans 
var sammen. 3 Simon Peter sier til dem: «Jeg går ut for å fiske.» De sier til ham: 
«Vi går også med deg.» De drog da ut og gikk straks ut i båten, men den natten 
fikk de ingenting. 4 Men da det var blitt morgen, stod Jesus på stranden. Likevel 
visste ikke disiplene at det var Jesus. 5 Da sier Jesus til dem: «Barn, har dere 
noe å spise?» De svarte Ham: «Nei.» 6 Han sa til dem: «Kast garnet ut på høyre 
side av båten, så skal dere få noe.» Så kastet de garnet ut, og nå var de ikke i 
stand til å dra inn garnet på grunn av mengden av fisk. 7 Den disippelen som 
Jesus elsket, sier da til Peter: «Det er Herren!» Da nå Simon Peter hørte at det 
var Herren, tok han på seg ytterplagget sitt, for han hadde tatt det av, og kastet 
seg i sjøen. 8 Men de andre disiplene kom i den lille båten, for de var ikke langt 
fra land, bare omkring to hundre alen, og drog med seg garnet med fiskene i. 9 
Så snart de var kommet til land, så de at det var en kullild der og fisk som lå på 
den, og brød.  
Hvor kom denne fisken fra? Hvem hadde fanget dem? Kunne det har vært den 
oppstanden Herren Jesus som hadde vært ut og fisket, før brødrene kom til lands? 
Jeg ønsker at dere tenker over dette et øyeblikk mens vi går dypere inn i denne 
oppstandelsens beretning.      
10 Jesus sier til dem: «Kom med noe av fisken som dere nettopp har fått.» 11 
Simon Peter gikk om bord og drog garnet i land, fullt av store fisker, ett hundre 
og femtitre i tallet. Og selv om det var så mange, hadde ikke garnet revnet. 12 
Jesus sier til dem: «Kom hit og hold måltid!» Men det var ingen av disiplene som 
våget å spørre Ham: «Hvem er Du?» For de visste at det var Herren. 
I dag ønsker jeg å ta fatt på Jesus Kristi Lære, om du ikke bruker den som rette 
snor for alle sitater og hele Skriften da er du ute og kjøre.  
Som dere vet har bror Vayle nevnt Messias Tegnet og dette var tegnet som Gud 
gav til folket før oppstandelsen og i løpet av oppstandelsen var der mange 
ufeilbarlige bevis om Jesus Kristi oppstandelse.  
 
Da nå bror Vayle kom med en kommentar at bror Branham refererte til denne 
tjeneste som Messias tegnet, og sa at han ikke refererte til det som en 
oppstandelses tegn; jeg tenkte: ”Han må ha oversett mange sitater av bror 
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Branham når det gjelder dette emne, fordi jeg kjenner til mange, mange sitater fra 
bror Branham som refererer til hva som skjedde i hans tjeneste som ’Jonas tegnet 
eller ’oppstandelses tegn.’”     
 
Hans hensikt med å framheve Messias Tegnet var til bare å vise de som 
aksepterte Messias Tegnet, eller la oss se det i øyene, budskapet og tjeneste til 
Messias, ble gitt privilegiet til å bevitne den ufeilbarlige bevisene av Hans 
oppstandelse. Dette er i kontrast til mange som tror at bror Branham vil ha en 
tilbakekommende tjeneste til allmennheten. Vel, jeg vet det fordi jeg var knyttet 
til mange brødre som lærte at han ville vise seg i det hvite hus og andre slike 
saker og ting. Men om vi tror at Skriften er vårt grunnlag, og Kristi tjeneste i alfa 
perioden er det som må bli repetert i omega tiden, da vil den oppstandelses 
tjeneste ikke være en offentlig tjeneste denne gang. Skriften taler om at Kristus 
åpenbarte seg kun til de som så etter ham, og til de som allerede hadde mottatt 
Messias Tegnet.       

Apg 1,3 For dem viste Han Seg også levende etter Sin lidelse ved mange 
ufeilbarlige bevis. Han ble sett av dem i løpet av førti dager, og talte om de ting 
som hører Guds rike til. 

Matt 27,52-53 og gravene ble åpnet, og mange av de hellige som var døde, fikk 
sine legemer oppreist. 53 Og de kom ut av gravene etter Jesu oppstandelse, og de 
gikk inn i Den hellige stad og viste seg for mange. 

Ingen vet hvor mye Jesus gjorde i denne oppstandelses tjeneste, fordi det ikke var 
en offentlig fremvisning. Det finnes en god del Skriftsteder som forteller oss om 
at Jesus gjorde noen meget imponerende forestillinger da Han kom tilsyne for 
sine disipler. Og om Jesus gikk ut for å fiske, hva kan da forhindre Guds profet 
fra å gå på jakt in denne omega tjeneste for å få tak i denne brune bjørnen som 
han så i denne visjonen? Jeg ønsker at dere tenker, også disse som hører på denne 
tale. Jeg taler til de som allerede har gjort opp sin mening om at bror Branham 
ikke vil ha en tjeneste når han kommer tilbake i oppstandelsen, og ikke går på 
jakt. Om så den oppstandne Jesus fisket, hva er da så merkelig om en oppstanden 
Jager profet går ut for å gå på jakt etter hans oppstandelse?  Og vet du, jeg tror 
ikke at han går glipp av det denne gangen.      
 
Vi hører at Johannes forteller oss i: Joh 20,30-31 Også mange andre tegn 
gjorde Jesus framfor disiplene Sine, tegn som ikke er nedskrevet i denne 
boken. 31 Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Kristus, Guds 
Sønn, og for at dere ved tro skal ha liv i Hans navn. 
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Og også: Joh 21,25 Det er også mye annet som Jesus gjorde. Hadde det blitt 
nedskrevet i alle detaljer, tror jeg at ikke hele verden kunne romme de bøker 
som da måtte skrives. Amen. 
Ved å forstå at Alfa må bli lik omega, viste bror Lee Vayle oss at bare de som 
hadde aksepter Messias tegnet i denne dag vil bli berørt eller interessert i denne 
oppstandelses tjeneste, så langt som han kunne se det i Skriften, også jeg har 
bestandig lært det. Er ikke det vi ser i alfa tjenesten? Johannes sier: ”Mange tegn 
som Han gjorde i disippelens nærvær, er ikke engang skrevet i denne bok.”   
Da fortsetter han med å si: Hadde det blitt nedskrevet i alle detaljer, tror jeg at 
ikke hele verden kunne romme de bøker som da måtte skrives.  
Tror dere ikke at Han gjorde noen mektige ting? Hva må vi da vel se fram til i 
den nære fremtid når oppstandelsen finner sted?  
Bror Vayle innrømmer at noen mennesker kaller det for den ”tilbake kommende 
tjeneste,” mens andre kaller det for ”en ny tjeneste,” men for å være helt korrekt 
etter Skriften sa han, må vi kalle det for ”Den Oppstandelsens Tjeneste.” 
 
 

Vel, det finnes mange mennesker som tror at bror Branham kommer tilbake igjen 
og gjør hans tjeneste om igjen og som også vil være en offentlig tjeneste, men jeg 
kan ikke se dette i det hele tatt. Ikke når det er basert på alfa og omega prinsippet. 
Til og med bror Branham selv sier at det ikke ville være en offentlig oppvisning. 
La oss se det i øyene, unntatt for Afrika og India dreide hans tjeneste mest seg 
mest om å samle de lokale menigheter. Han brukte ikke TV og andre masse 
media for å forfremme hans tjeneste, slik som Oral Roberts og alle de andre 
gjorde. Og om Han ikke gjorde det da skulle vi heller ikke gjøre det.  
 
Fra hans tale: BALSAM I GILEAD. 18-02-61.  
P 12. Men husk brødre, dette budskapet er ment til å riste nasjonen eller sjokkere 
menigheten. Ikke let etter noe stort som kommer ned gjennom gangene. Guds 
Budskap er kun for den utvalgte menighet. Disse tegn og undere vil aldri bli gjort 
før verden; det er ikke meningen med det heller. Presidentens kone av ’De Fire 
Roser’ Whisky Industrien var … Hun tilhører Misjons Forbundet. Da hun var 
innom en av våre møter kalte hun på bror Bosworth, som også tilhørte Misjons 
Forbundet og sa: ”Saken er at dere ikke får gavene ut i verden. Det som jeg har 
sett i kveld skulle ha vært gjort over hele nasjonen, hovedsteder og så videre. 
Dette ville føre til omvendelse og ville bringe hele verden tilbake til 
Kristendommen igjen.” Men dere skjønner, dette er ikke sent til verdens 
hovedsteder, skjønner dere? Det er sent til den utvalgte menighet. Dere 
skjønner, dere er ikke … De sier: ”Sett ditt navn på en stor reklame skilt, å gå til 
de store sentrer, kom på TV.”      
 
Faktum er at ”det tredje rykk” eller ”telt tjenesten” eller mer presis 
”Oppstandelsens Tjeneste,” er ikke for alle, men er kun for de utvalgte som har 
mottatt Messias Tegnet i denne time.   
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Og igjen far hans tale: HVA ER EN VISJON. 08.04.56. 
P 58 Her er noe. Vær oppmerksom nå. Det finnes en forskjell mellom Herrens 
Engel og dette Lys, fordi jeg hørte at noen beveget seg, slik det skjer når ”Det” 
kommer hitt opp plattformen om natten et slags ”whew” (Bror Branham lager en 
lyd her) og det høres ut som et fyr som brenner. Og det forsvant, og det gikk rett 
over forsamlingen og Det gikk videre til det var ovenfor denne lille bygning og da 
kom det til ro på toppen av den. Og deretter hørte jeg Han som stod ved siden av 
meg, bak meg, den samme stemmen, stemmen til Herrens Engel. Han sa: ”Jeg 
møter deg der inne, og dette blir det tredje drag, men ingen vil vite noe om det.” 
Og jeg sa: ”Vel, jeg forstår det ikke, hvorfor der inne? Hvorfor der?” Og Han 
sa: ”Dette blir ikke et offentlig forestilling denne gangen.” Og jeg sa: ”Jeg 
forstår ikke hvorfor inne i dette lite rom.” Og Han sa; ”Står det ikke skrevet av 
vår Herre: ”Når du ber, ikke vær lik de hyklere som liker å bli hørt for 
menneskene, men går inn i det innerste hemmelig rom og ber til Faderen som er i 
det skjulte, og Han som er i det skjulte skal belønne deg åpenlyst?”             
(Matt 6,6 Men du, når du ber, gå inn i lønnkammeret ditt! Og når du har lukket 
døren din, skal du be til din Far som er i det skjulte. Og din Far som ser i det 
skjulte, skal lønne deg åpenlyst. Overs.)  
Det er perfekt etter Skriften, slik er det hver gang. Og jeg sa: ”Jeg forstår.” 
deretter tok Han meg med til dette stedet og vi satt oss ned inne i dette rom, og 
da sa Han det for tredje gang hva jeg skulle gjøre. Nå, Kristne venner, når jeg 
forlater denne verden er dette fortsatt i mitt hjerte. Men skriv opp eller marker 
disse ord om hva som kommer til å skje når dette …  
 
JEHOVA JIREH. 24.02.56. 
P 50. Når vi får satt opp den store telt her ute et sted, da skal vi ta masse tid og 
går gjennom dem og lese mellom linjene. Se på de oppstandelsens ting som 
setter seg i bevegelse der inne, bare helt nydelig. Bare blir forelsket i Ham og 
Han vill åpenbare det for deg. Og deretter, jeg la merke til det … Vet dere hva 
Gud gjorde med Abraham og Sara der? Jeg forteller dere hva Han gjorde, Han 
forvandlet dem tilbake til en ung mann og en ung kvinne. Du sier: ”Å, bror 
Branham dette er latterlig.” Men Han gjorde det. Han forvandlet dem tilbake til 
en ung mann og kvinne. Han gjorde … ment til det. Jeg ble kun sendt til dere, 
menigheten og det er sannheten. Bare tror det med hele ditt hjerte.     
 
Legg nå merke til at Bror Branham identifiserer teltet med tre ting. 

1. Lese mellom linjene. 
2. Legg merke til Oppstandelsen der inne. 
3. Han henviser til legemets forvandling som finner sted der inne. 
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1) Lese mellom linjene: Når vi får satt opp den store telt her ute et sted, da 
skal vi ta masse tid og går gjennom dem og lese mellom linjene. 

2) Legg merke til Oppstandelsen der inne: Se på de oppstandelsens ting som 
setter seg i bevegelse der inne, bare helt nydelig. 

3) Han henviser til legemets forvandling som finner sted der inne: Vet der 
hva Gud gjorde med Abraham og Sara der? Jeg forteller dere hva Han 
gjorde, Han forvandlet dem tilbake til en ung mann og en ung kvinne. 

 
Ved å studere sitatene hvor bror Branham omtalte Oppstandelsens Tegn, eller 
tegnet om Hans oppstandelse, eller tegnet om den oppstandne, eller 
oppstandelsens tegn, kom jeg over 72 sitater til sammen, om du studerer dem 
meget nøye, da oppdager du at han ikke taler om Guds Sønn som er her med oss, 
men heller om Han som oppreiste Guds Sønn som er her iblant oss.  
 
Grunnen til at jeg kommer med det er fordi i mange sitater, om du ikke kjenner til 
Jesu Kristi Læren, vil du gjøre den feil å tro at han sier at Han som var oppstod 
fra de døde er iblant oss, men allikevel er det Han som bodde i Guds Sønn som er 
kommet tilbake til Menigheten i de siste dager på lik linje med Paulus i Alfa 
perioden.     
 
2 Kor 5,19 forteller oss: for Gud var i Kristus og forlikte verden med Seg Selv, så 
Han ikke tilregner dem overtredelsene deres, og har lagt forlikelsens ord ned i 
oss. 
Og dette er nøkkelen rett her som gir oss den forståelsen om hvordan Gud var I 
Kristus.  
 
Joh 10,38 Men hvis Jeg gjør dem, så tro gjerningene, selv om dere ikke tror Meg, 
så dere kan vite og tro at Faderen er i Meg og Jeg i Ham.» 
 
1 Joh 4,15 Hver den som bekjenner at Jesus er Guds Sønn – Gud blir i ham og 
han i Gud. 
Om Gud vil bo i deg, da gjør det deg ikke til Gud. Du blir en Guds sønn.  
  
2 Tim 1,14 Den gode skatten som ble overgitt deg, skal du bevare ved Den 
Hellige Ånd som bor i oss. 
 

 
Kol 2,9 For i Ham bor hele Guddommens fylde legemlig. 
 
 
  
 

1 Kor 3,16 Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere? 
Og igjen, bare fordi Guds Ånd bor i deg, gjør det deg ikke til Gud.   
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Rom 8,11 Men hvis Hans Ånd som oppreiste Kristus fra de døde, bor i dere, da 
skal Han som oppreiste Kristus fra de døde, også levendegjøre de dødelige 
legemene deres ved Sin Ånd som bor i dere. 
 
Joh 14,17 sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, siden den verken ser Ham 
eller kjenner Ham. Men dere kjenner Ham, for Han blir hos dere og skal være i 
dere. 
 
Joh 14,10 Tror du ikke at Jeg er i Faderen og Faderen i Meg? De ordene som 
Jeg taler til dere, taler Jeg ikke av Meg selv, men Faderen, som blir i Meg, Han 
gjør gjerningene. 
  
Joh 14,20 På den dagen skal dere kjenne at Jeg er i Min Far og dere i Meg og 
Jeg i dere. 
 
Joh 14,7-21 Hadde dere kjent Meg, hadde dere også kjent Min Far. Fra nå av 
kjenner dere Ham og har sett Ham.» 8 Filip sier til Ham: «Herre, vis oss 
Faderen, og det er nok for oss.» 9 Jesus sier til ham: «Så lenge har Jeg vært hos 
dere, og likevel kjenner du Meg ikke, Filip? Den som har sett Meg, har sett 
Faderen. Så hvordan kan du si: Vis oss Faderen? 10 Tror du ikke at Jeg er i 
Faderen og Faderen i Meg? De ordene som Jeg taler til dere, taler Jeg ikke av 
Meg selv, men Faderen, som blir i Meg, Han gjør gjerningene. 11 Tro Meg at 
Jeg er i Faderen og Faderen i Meg. Hvis ikke, så tro Meg for selve gjerningenes 
skyld.  12 Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som tror på Meg, han skal også 
gjøre de gjerningene Jeg gjør. Han skal gjøre større gjerninger enn disse, for Jeg 
går til Min Far. 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, 
skal Jeg gjøre det. 15 Hvis dere elsker Meg, så hold Mine bud. 16 Og Jeg vil be 
Faderen, og Han skal gi dere en annen Talsmann, for at Han skal bli hos dere til 
evig tid, 17 sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, siden den verken ser Ham 
eller kjenner Ham. Men dere kjenner Ham, for Han blir hos dere og skal være i 
dere. 18 Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse. Jeg skal komme til dere. 
19 Ennå en liten stund og verden skal ikke se Meg lenger, men dere skal se Meg. 
For Jeg lever, og dere skal leve. 20 På den dagen skal dere kjenne at Jeg er i 
Min Far og dere i Meg og Jeg i dere. 21 Den som har Mine bud og holder dem, 
han er den som elsker Meg. Og den som elsker Meg, skal bli elsket av Min Far, 
og Jeg skal elske ham og åpenbare Meg for ham." 
 
La oss aldri glemme Jesu Kristi Lære når du leser sitater, fordi du sannelig blir 
testet i din åpenbaring. Det er grunnen til at du alltid må spørre deg selv om, når 
du leser sitatene: ”Hvilken Jesus taler bror Branham om?” Ellers går du tilbake 
igjen til din enhets lære i ditt sinn når bror Branham nevner navnet Jesus.     
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2 Joh 1,3-11 Nåde, miskunn og fred være med dere fra Gud Fader og fra Herren 
Jesus Kristus, Faderens Sønn, i sannhet og kjærlighet. 4 Jeg gledet meg meget 
over at jeg har funnet noen av dine barn som vandrer i sannhet, slik vi fikk budet 
fra Faderen. 5 Og nå ber jeg deg, frue, ikke som om jeg skrev et nytt bud til deg, 
men det som vi har hatt fra begynnelsen, at vi skal elske hverandre. 6 Og dette er 
kjærligheten, at vi vandrer etter Hans bud. Dette er budet, slik som dere har hørt 
det fra begynnelsen, at dere skulle vandre i det.  7 For mange forførere er gått ut 
i verden, som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjød. Han er forføreren 
og Antikristen. 8 Gi akt på dere selv, slik at vi ikke mister det vi arbeidet for, men 
at vi kan få full lønn. 9 Hver den som begår overtredelser, og som ikke blir i 
Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i Kristi lære, har både Faderen og 
Sønnen. 10 Hvis noen kommer til dere og ikke fører denne læren, da skal dere 
verken ta imot ham i huset eller hilse ham velkommen. 11 For den som hilser 
ham velkommen, blir delaktig i hans onde gjerninger. 
 
Ildstøtten var ikke Guds Sønn, Guds Sønn var en mann. Ildstøtten var 
Herlighetens Far som bodde i en brennende busk, som bodde i Hans Sønn, som 
kom tilbake for å møte Paulus som var på vei til Damaskus, og som kom ned i 
denne time og Hans bilde ble tatt sammen med William Branham, Hans 
endetidens Elia. Den samme Jesus bodde i Hans Sønn Jesus slik som bror 
Branham sa, det var Jesus som bodde i Jesus. Husk at Jesus kom i Hans Fars 
Navn.   
 
Jeg har lagt til en håndfull av sitater her men jeg er sikker at dere kan legge til 
mange flere til disse som jeg i all hast har samlet for dere. 
 
VI VILLE SE JESUS. 12.06.58. 
P 55. se nå her, da Han var her på jorden, hvor mange vet det at det var 
Ildstøtten som fulgte Israels barn i ørkenen, at Det var Kristus, paktens Engel? 
Og hvor mange vet at det var Jesus i Jesus, den samme Ånd? Hør nå her, da de 
forhørte Ham, Johannes kapittel 6 kaller deres …? … oppmerksomhet til det. De 
sa: ”Du sier at du er større enn Abraham? Og du er bare femti år gammel?” 
Han sa: ”Før Abraham var til var Jeg Er.” Jeg Er var i den brennende busken. 
Stemmer det? En Ildstøtte … Da Han var her på jorden sa Han: ”Jeg kom fra 
Gud og jeg går til Gud.” Sa Han ikke det? Og da, dersom Han kom fra Ildstøtten, 
da gikk Han tilbake til Ildstøtten igjen. Etter Hans død, begravelse og 
oppstandelsen så Paulus Ham som var på vei ned til Damaskus i en stort klart 
Lys som slå ham i hans ansikt og forblindet ham. Ingen av de andre så Det. 
Paulus så Det. Det forblindet ham; han falt ned på jorden. Hva er nå så denne 
Ildstøtten? ”Saul, Saul hvorfor forfølger du Meg?” Hvem er Du Herre?” ”Jeg er 
Jesus” Stemmer det?     
  
Å SKAMME SEG OVER HAM. 11.07.65. 
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§168. 065. Og jeg sa: "Hva ville du gjøre dersom du satt i et møtet og så Gud, 
Den Hellige And, Som er den eneste Gud Som finnes å virke iblant folket, Gud i 
Farskapen, Gud i Ildsøylen, i profetene, Gud i Sin Sønn, og deretter Gud i sitt 
folk. Det er bare Gud, en stor Guds egenskap som dekker Evigheten." Jeg sa: 
"Hva ville du si om Han blant Sitt folk fikk de blinde til å se, de døve til å høre, 
se utover forsamlingen og fortelle folket hva som er galt med dem, akkurat slik 
Han gjorde det da Han var her på jorden?" Hun sa: "Jeg tror at det ville være 
et horoskop."  
§172. 066. Og jeg sa: "Det står verre til med deg enn jeg tenkte. Det ville være 
bedre for deg om du var gal. Skjønner du? Da ville du ikke være ansvarlig." 
Men jeg sa: "Du er simpelthen inntatt av en ond ånd." Jeg sa: "Når Jesus 
fortalte kvinnen ved brønnen om hennes menn, så Han på folket og så deres 
tanker. Ville du kalle det et horoskop?" Du skjønner, hun var bare så fastbundet 
til et kirkesamfunn kalt Det Lutherske at enhver ting som er motsatt av det vil 
være galt. Nå ønsker Gud menn som er fastbundet i Ordet slik at enhver ting 
som er motsatt til Det er galt. Jesus sa: "La ethvert menneskets ord være en løgn 
og Mine være Sannheten." 
 
INNFLYTELSE. 13.10.62.  
P 16. Morgendagen skal vi lære om hvordan vi blir til denne kar som Gud, Den 
Hellige Ånd, kan arbeide gjennom. Skjønner dere? Han var, Gud var i en 
Ildstøtte, deretter bodde Han i Hans Sønn, Kristus Jesus; og nå i Hans Menighet. 
Engang ble Han kalt Far, deretter Sønnen og nå Den Hellige Ånd. Det er Gud 
som legger Seg Selv fram for verden. Den eneste måten Han kunne komme 
tilbake inn i Menigheten var, med å dø først for Menigheten for å herliggjøre 
Det, slik at Han kunne legge Seg Selv fram gjennom Hans Menighet. Da sa Han i 
Johannes 15: ”Jeg er Vintreet, dere er grenene.”  Og det er grenene som bærer 
frukt, Herren velsigner dere.     
 
DEN GJENOPPRETTEDE ABRAHAM. 11.02.61.  
P 52. Han var i Ildstøtten som Gud, Jehova, Ingen kunne røre ved Ham. Synd var 
så langt bort fra Ham. Han kunne ikke komme i nærheten av dem. Da kom Han 
og overskygget en jomfru, skapte en blodcelle i hennes livmor. Barnet kunne 
komme fram, Jesus hellig legeme, verken hedning eller Jøde, Gud eget Blod. Og 
da kom Den Store Hellige Ånd ned fra Himmelen, Guds Ånd, som en due, steg 
ned og gikk inn i Ham: ”Dette er Min elskede Sønn i hvem Jeg har velbehag å bo 
i.” ”Min Far bor i Meg.”  Spør en hvilken som helst god oversetter av Skriften og 
se om dette ikke står i den hebraiske Skriften. Ja sannelig gjør det, det. ”I hvem 
Jeg har velbehag å bo i.” Jesus sa: ”Sønnen kan ikke gjøre noe i Seg Selv. Det er 
ikke Meg som gjør gjerningene, men Min Far. Han bor i Meg, Emanuel.” Ikke en 
annen Gud der oppe og en annen en her, og enda en annen en der nede, det er 
hedensk. EN GUD i tre embeter. Gud den Allmektige kom ned og bodde i Hans 
Sønn Kristus Jesus. Han gav sitt Liv og forsøkte å og få Seg Selv tilbake til 
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felleskap med Hans folk, forsøkte å komme tilbake. Ingen var i stand til å betale 
prisen, vi var alle syndere. Og Hans Sønn ble gjort til synd for oss, slik at vår 
synd kunne bli tatt bort. Og dette førte til at den samme Far, Gud i form av Den 
Hellige Ånd, kom ned og bor i oss og arbeider gjennom oss slik som Han gjorde 
med Hans Sønn, som var skapt. Amen. Her er deres Sannhet.     
 
JEHOVA JIREH.  17.04.59. 
P 14. Gud kommer alltid tilsyne i form av et menneske, kjøtt for å forkynne 
Evangeliet. Rett før Jødenes avslutnings periode, ble Gud manifestert i et 
menneskelig legeme kalt Jesus, som var Guds Sønn. Men Gud bodde i Hans 
Sønn. Gud var i Kristus og forsonet verden med Seg Selv, eller uttrykte Seg 
gjennom Kristi lepper, Hans Sønn. På hvilket vis var Han, Hans Sønn, fordi Han 
overskygget Maria og skapte en blodcelle. Babyen blir født fra denne blodcellen 
som kommer fra mannen, ikke kvinnen. Cellen fra kvinnen er bare egget. Livets 
kime kommer fra mannen.    
 
HVA ER GUDS GJERNING. 04.04.59. 
P 20.  La oss se i Skriften for å se hva Jesus gjorde for å gjøre Seg Selv kjent som 
Messias for Jødene. Jeg leste ut av Bibelen fra Johannes. Jeg leste ut av 
Johannes. La oss ta Johannes 1. kapittel. Og mens vi leser oppdager vi at Han 
ble fristet i ørkenen og da Han kom ut ble Han salvet med Den Hellige Ånd som 
var på innsiden av Ham. Johannes var vitne til dette, han så Gud som kom ned 
fra himmelen som en due og en stemme som sa: ”Dette er Min Sønn, Den 
Elskede, i Ham har Jeg velbehag å bo i." Og Han bodde i Kristus. Gud Jehova, 
Faderen bodde i Hans Sønn Jesus Kristus og brukte Hans kropp som en 
Tabernakel, og manifesterte Seg Selv, ved å vise verden hva Han var. Dette er 
grunnen til at Hans disipler ikke kunne forstå Ham. De sa: ”Du taler i gåter.” 
Noen ganger var det Jesus som talte og noen ganger var det Faderen som talte.  
 
HEBREERNE KAPITTEL 7 DEL 1. 15.09.57. 
P 52. Vel, Guds Sønn må komme gjennom en kvinne for å bli skapt her ved en 
kvinnes livmor, dette fordi gjennom det samme kommer død. Han kunne ikke 
komme gjennom skapelsen slik som Gud gjorde i begynnelsen. Da Gud laget et 
menneske i begynnelsen da hadde kvinnen ikke noe med det å gjøre. Gud sa 
bare: ”La det bli,” og et menneske kom ut av støvet; Han kalte ham fram uten at 
en kvinne hadde noe med det å gjøre. Men kvinnen som da var i mannen … Og 
Gud tok kvinnen ut av Adams side. Stemmer det? Og da begynte kvinnen og 
lagte mennesker gjennom sex. Det eneste som Gud kunne gjøre … Han kunne 
ikke komme i dette teofaniet. Han kunne ikke komme som Melkisedek. Han 
måtte komme som et menneske. Og Han måtte komme gjennom en kvinne. 
Din Sæd skal knuse slangens hode og hans hode skal knuse din hæl. Gud måtte 
komme gjennom en kvinne; og Han gjorde det da Han bodde i legemet til Hans 
Sønn Jesus Kristus. Gud var i Kristus, og forsonte verden med Seg Selv. Og Han 
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ofret Sitt Eget Blod som et offer, og gav Hans Liv gjennom dødens kanal, slik at 
Han kunne frelse deg til Evig Liv.        
 
Bror Brian har mange flere sitater som jeg på grunn av tidsmangel ikke klarer å 
oversette. 
Petrus. 
 
 
Hear ye Him 57-0519A P:9 Now, like in the Son of God. Now, in Him, in the 
Son of God was the fullness of God. God, Jehovah dwelt in His son, Christ Jesus. 
We believe that; all of us do. I know there's a little fuss about that, and about the 
trinity, and so forth like that, but that's just the carnal condition of man. They 
both believe the same thing, and they just won't stand still long enough to listen 
to it; that's all. There's... Trinity, they don't believe there's three Gods. That is 
heathenism. And the oneness don't believe that Christ was His own daddy. So, 
what would that be? See? But you both believe the same thing. But as long as you 
fuss, God's never going to bless you. When you just tear your walls down and be 
brothers, and shake one another's hands, God will come in and bless you. That's 
exactly right.  
  
QA Image of the beast 54-0515 P:117 Then when man fell in flesh... And if God 
sent another individual besides Himself down, He was unjust. The only way God 
could justly do it was take the man's place himself. What if I made Brother 
Neville die for this woman here? What if I made this woman die for this woman 
here, if it would been that I had the rule over you? I could not be just and do that. 
If I pronounced death, and want you to live, I've got to take your place to justify 
you. And then God Who was in the image of Spirit, without image, rather, the 
Bible said, "God's without form." All right. Then God had to take on form, and 
He overshadowed a virgin and created in her a blood cell, without sex or 
anything to do with it, and created a blood cell that developed into the Son of 
God. And God came down and dwelt in His Son, Christ Jesus, making Him God 
on earth. When philip said, "Lord, show us the Father, and it sufficeth us." He 
said, "I've been so long with you and you don't know Me?" He said, "Why sayest 
thou, 'Show us the Father'?" Why, He said, "When you see Me you see the 
Father. I and My Father are One. My Father dwelleth in Me."  
  
Show us the Father it'll satisfy 53-0610 P:70 God's in His universe. God is in 
His Word. God is in His Son. Now, let's see if God... When He was here on earth, 
you say it was His Son? Yes, sir. When He was here on earth, He said He was 
God. He looked like God. He act like God. He healed like God. He died like God. 
He rose like God. He was God, God, the Son. When God the Father came down 
and dwelt in His Son, Christ Jesus, and They in unity were One, that's what they 
was. That was God speaking.  
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My commission 51-0505 P:27 He's our Kinsman Redeemer. Isn't that right? 
That God was manifested in the flesh to take our place, to be a Kinsman to us. As 
in the Book of Ruth, and Exodus, and so forth, how it teaches there of how we 
become kinsmen to God. And God came down and dwelt in His Son, Christ Jesus, 
became Kinfolks to us. And He was our Kinsman Redeemer. And a public 
testimony was to be made before Israel at the gates, as Boaz kicked off his shoes 
to show that he had firmly redeemed Naomi. And in redeeming Naomi, he got 
Ruth the bride. And Jesus, when He redeemed the Israel, He got the Gentile 
Bride. He made a public testimony. He was lifted up between heavens and earth 
as a Ensign, right outside the gates of Jerusalem. And there's where the supreme 
price was paid. There's were we was redeemed. And all of our inheritance was 
lost--our health, our strength, our salvation--all that was lost back there in the 
fall, was redeemed at Calvary. There it is.  
  
Who is this Melchisedec 65-0221E P:22 Notice, like the sculptor, he hides with 
a mask over it. That's what God's done to this age. It's been hid. All these things 
has been hid, and is supposed to be revealed in this age. Now, the Bible says they 
would be revealed in the latter times. It's like a sculptor keeping his piece of work 
all covered over until the time he takes the mask off of it and there it is. And that's 
what the Bible has been. It has been a work of God that's been covered up. And 
it's been hid since the foundation of the world, and its sevenfold mystery, and 
God promised in this day, at the age of this Laodicea church, He would take the 
mask off the whole thing and we could see it. What a glorious thing, God, "En 
morphe", masked in a Pillar of Fire, God, "En morphe" in a Man called Jesus, 
God, "En morphe" in His church: God above us, God with us, God in us, the 
condescending of God. Up there holy, no one could touch Him; He settled upon 
the mountain, and even if a animal touched the mountain, had to die. And then 
God come down and changed His tent, and He come down and lived with us, 
become one of us, and we held Him. The Bible said, I Timothy 3:16, "Without 
controversy, great is the mystery of godliness, for God was manifested in the 
flesh," handled with hands. God eat meat. God drank water. God slept. God 
cried. He was one of us: beautiful, typed in the Bible. That was God above us, 
God with us; now it's God in us, the Holy Spirit, not the third person, the same 
Person.  
  
Who do you say this is? 64-1227 P:101 It's Jesus Christ, in the Person of the 
Holy Ghost. He is the Holy Ghost. "I come from God. I go to God." And we see 
the great Pillar of Fire among us, Lord, the same as they did in the first part of 
the Bible with Moses. We seen It in the middle of the Bible when Paul was on his 
road to Damascus. We see It. Now, here we see It at the end time again. Three is 
a confirmation. It's been the Message each time.  
  
Why it had to be shepherds 64-1221 P:83 Notice how again the never-changing 
God, the great Shepherd Prophet took them that stayed by Him and with His 
ministry to Mount Olive; the great Shepherd Prophet, the One we're speaking of, 
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Jesus. Seen and heard the Father (the same Pillar of Fire) vindicate Him, that 
vindicated Moses. The same God that Moses spoke of, come over Moses and 
proved by a Pillar of Fire that He was Jehovah that was leading Moses. God was 
in His shepherd prophet. Here He takes the other Shepherd prophet, the great 
Prophet, the Real Sheep, Jesus, and takes the choice of three men, and takes them 
up on top of Mount Olives, and there a-vindicated Jesus. And even excommuted 
Himself from all other people, said, "This is My beloved Son; hear ye Him." And 
when they looked up, they saw no man save Jesus only. That's right. He was the 
One. Now, that settles it, as far as I'm concerned. See?  
  
Questions and answers COD 64-0830M P:63 He created a womb that was in a 
woman. He had no womb to be born in; he had to borrow a womb. He created 
the earth and had not a place to be buried in; he had to borrow a hole in the 
ground to be buried in, Joseph of Arimathaea. See? They had to borrow a place, 
yet He was God, proved that He was God. Now, you understand? We are not... 
We are Messiahettes, but not that Jesus. He is our Father; we're just anointed 
with His Spirit, and that's the reason His Life... And that gets people. See, if you 
don't set and think it through, it gets people to believe, "Well, this guy would be 
the Messiah." Sure he is." This one over here could be." They both are. See? 
"Well, how can there be two of them?" There's thousands of them. See? But 
you see, His Life is separated on the day of Pentecost. When that Pillar of Fire 
came down, It separated like tongues and set upon each of them, God dividing 
Himself among His people, because the church and Christ is One, just as the 
husband and wife is one.  
  
Questions and answers COD 64-0823E P:56 Now, after His death, burial, and 
ascension, and the coming of the Holy Ghost, Paul, which was Saul on his road 
to Damascus, he was struck down by a Pillar of Fire, the Logos. And that Jew 
would've never called that Pillar of Fire, "Lord," unless he knew It was the same 
Logos that his people followed through the wilderness. See? Now, that was not 
the Son of man; that was the Logos. Now, we say this with reverence, and love, 
and respect. See? As Jesus Christ the same yesterday, today, and forever, and 
also that in the last days, as it was before Lot's time, or in Lot's time in Sodom, so 
shall it be in the day that the Son of man reveals Himself again, revealing 
Himself. Now, in this last day the Logos that was upon Jesus, which He has 
become from that back to the Pillar of Fire again and has descended down on 
the earth to (I was going to say something, but I watch the tape. They wouldn't 
believe that if you told them. It wouldn't make any difference. They... People 
wouldn't believe it, but I'll omit that)--but has come down for, like an 
investigating judgment goes on.  
  
Future home 64-0802 P:184 City with the throne in top, Revelations 21:23, 
"And they need no light for the Lamb and the Lord God is the Light thereof." 
See? The Lord God is that Pillar of Fire that followed the children of Israel 
through the wilderness. And He is ascended upon the throne in that perfect 
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Kingdom, when the Kingdom that Jesus is to surrender to the Father, that God 
might be all and in all. Jesus sets upon His throne here as our Joseph. Then the 
King is that Light that will be on top of Mt. Zion, and His holy Light will flood 
the entire City. Hallelujah.  
  
Unveiling of God 64-0614M P:149 There, Joseph, all them wrote what went on, 
everyone wrote back in that day. But when Moses came on the scene, he had the 
revelation. He had met the Pillar of Fire, and it was revealed to Moses how 
Genesis. He had wrote the first four books of the Bible; Moses did. Is that right? 
For he met God in the form of the Pillar of Fire, veiled in the Pillar of Fire. 
When Paul met Him on the road... The disciples just wrote what they seen Him 
do, but Moses had the revelation. Went down into Egypt for three years and 
studied, and seen that God of the Old Testament was Jesus of the New, the 
revelation, "I was not disobedient to the heavenly vision." That's right. Right. 
And think of It. The same Pillar of Fire that come upon those man that wrote 
the Bible, is the same Pillar of Fire here today interpreting the Bible. Amen. 
How we thank Him for that. Same... What a comfort, what identification. I'm so 
glad to be identified in that; I don't know what to do. I'd rather be identified in 
that than all the Baptists, Methodists, Presbyterian, Lutheran, and all the rest of 
them. Identified in that Word where that Shekinah Glory and revelation lays...  
  
Unveiling of God 64-0614M P:55 In the Old Testament God was hid when He 
was on His mercy seat--on the mercy seat by a veil. In the Old Testament God 
was in His temple. But the people come in and worship like this; but remember, 
there was a veil (Amen.) that hid God. They knowed God was there. They 
couldn't see Him. That Pillar of Fire never appeared anymore there. Did you 
notice? There's not one time in the Scripture, from the time that Pillar of Fire 
went in behind that veil, that It ever showed again till It come from Jesus Christ. 
God was veiled. When He stood on earth, He said, "I come from God and I go to 
God." Then Paul (after His death, burial, and resurrection), on his road to 
Damascus, there was that Pillar of Fire again. What was It? Out from behind 
the veil. Glory to God. He was from behind the veil. And what was veiling that 
Pillar of Fire? The Flesh of His Son.  
  
Unveiling of God 64-0614M P:29 And that's God. He changed Himself from a 
Pillar of Fire to become a Man; then changed Himself from that back in the 
Spirit again, that He might dwell in man: God acting in man what He really was. 
Jesus Christ was God acting in Man, in a Man, in a Man. That's what He was. 
He changed from the Pillar of Fire, and then had come in, which was the veil in 
the wilderness that hid God from Israel. Moses seen the shape of His body, but 
really He was hid all the time behind this Pillar of Fire, which was the Logos 
that went from God. Now, we find here, now, since Pentecost God is not acting in 
man, or now He's acting through man. See? He was acting in a Man then: 
Jesus. Now, He's acting through man that He has chosen for this purpose. God 
in the form of man, He changed Himself from the form of God to a form of man.  
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Trial a 64-0427 P:79 And watch, there's to be a sign. And that sign must be a 
Scriptural sign. Jesus said, "I come from God. I go to God." He was the Pillar of 
Fire that was in the burning bush. They stood there one day and said, "You're a 
man not over fifty years old." He might've looked a little older than He really 
was. His ministry was heavy. And the Bible says, "There was no beauty we should 
desire Him," probably a little bitty Fellow. He said, "You say you're not over fifty 
year... We're... not over fifty years old, and say you've seen Abraham?" He said, 
"Before Abraham was, I AM." He said, "I come from God. I was that Pillar of 
Fire in the wilderness. I come from God." He was made flesh, the Son of God. 
God overshadowed a virgin, created a blood Cell that brought forth His Son, 
which God housed in that Son. God was in Christ reconciling the world to 
Himself. "... and I go to God." After His death, burial, and resurrection, Saul was 
on his road down to Damascus and was stricken down by a Light, that Pillar of 
Fire. Do you think that Jew would call anything, some kind of an illusion, 
"Lord?" When he looked up and seen that Pillar of Fire, he knew that's what his 
fathers had followed out of Egypt. He said, "Lord, Who are You?" And He said, 
"I'm Jesus." He's the same yesterday, today, and forever.  
  
 


