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Det Talte Ord 150. 
Inntil Kristus blir formet i dere. 

Pastor Brian Kocourek,  
27. mars 2010. 

 
I kveld ønsker jeg å ta teksten fra Galaterne kapittel 4. Men før jeg gjør det ønsker jeg å si til 
dere, om dere ikke er forutbestemt til å se det som jeg underviser dere, kommer dere aldri til 
å få tak i det. Det går rett over deres hoder. 
 
Bror Branham sa i talen Lederskap 07.12.65: 
P 63. Dere er forutbestem til Liv. Dere ser Det såfremt dere er forutbestemt til å se Det. Om 
dere ikke er forutbestemt til Det, kommer dere ikke til å se det. Du kan si: ”De har øyer 
men de kan ikke se, ører men de kan ikke høre.” Hvor takknemlig skulle dere, menigheten, 
være. Hvor mye skulle dere skille dere att fra alle disse (verdslige) ting. Hvor mye skulle vi 
stå i brann for Gud, fordi deres øyer kan se og deres ører kan høre Dette Budskapet? 
Lederskap. Hvorfor kom dere her i kveld for å høre et slik Budskap? Jeg er merket av kirken 
over hele verden som en fanatiker. Hvorfor kom dere? Det var Den Hellige Ånd som ledet 
dere for å høre. Skjønner dere? Omskjær dere, kutt bort deres verdslige ting og aksepter 
Jesus Kristus som deres Leder, ellers omkommer dere like sikkert som verden kommer til å 
bli ødelagt.   
 
Som dere er klar over snakker Apostel Paulus i Galaterne kapittel 4 om vår adopsjon som 
sønner, og det er her Paulus understreker meget klart for oss veien vi må ta for å kunne bli 
adoptert som sønner. Han taler over denne Adopsjonen, hvor vi blir plassert under en 
guvernante eller privatlærer inntil tiden, for å bli adoptert av Faderen, er kommet. 
 
La oss åpne være Bibler i kapittel 3 og da leser vi de siste få vers før vi kommer til selve vårt 
emne i vers 19 … 
 
Gal 3,26-27 For dere er alle Guds barn ved troen på Kristus Jesus. 27 For så mange av 
dere som ble døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. 
La oss gå videre til Galaterne 4:19 for vår tekst i kveld: 
Gal 4,19 Mine små barn, som jeg igjen har fødselsveer med, inntil Kristus får skikkelse i 
dere. 
 
La oss be, Kjære Far, vi ser at vi ikke bare må ikle oss Kristus, men vi er også blitt informert 
om at Kristus blir formet i oss. Det er grunnen til at vi vet at det finnes noe spesielt med 
hensyn til denne befaling, som vi ikke må ta for lett. Vi må bli lik Ham, om vi skal regjere 
sammen med Ham. Hjelp oss da å forstå hva det er som du har til oss som dine barn burde 
vite, når det gjelder å forstå hva det betyr ”å ikle oss Kristus, i denne sene aftens time.” 
Kristus skal ikke bare være synlig på utsiden på den måten vi oppfører oss, kler oss og 
oppfører oss i våre liv, men han sa også, inntil Kristus får skikkelse i dere. Vi trenger å forstå 
Far hva det er som foregår i dag, fordi vi ser at verden faller fra hverandre det er derfor vi ser 
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så mye korrupsjon både i verden gjennom politikk og til og med politikere i menighetens 
verden. Menneskene er så opptatt av hva som foregår i verden at de ikke er oppmerksom på 
hva Du gjør med dine utvalgte på dette tidspunkt. Hjelp oss Far slik at vi kan se og høre hva 
Du hører, fordi vi ber i Jesu Kristi Navn, Amen! 
 
I kveld har vi lest to meget viktige skriftsteder fra Bibelen, fra Galaterne 3:27 og fra 
Galaterne 4:19. Jeg ønsker at dere skriver ned disse to skriftesteder og bevar dem i denne 
avslutningens tid, disse to skriftsteder er det eneste som du må fokusere på nå, siden 
adopteringens ånd må overta de utvalgte om vi skal bli i stand til å bli rede for neste 
fase av bortrykkelsen, som er oppstandelsens Røst. 
 
Vi har allerede mottatt ”Ropet,” som er Budskapet. Paulus forteller oss i Efeserne 1:17-18 at 
visdommens og åpenbaringens ånd om Faderen vill komme inn i oss for å gjøre oss rede til å 
bli adoptert som sønner. 
 
I Efeserne 1:3-4 begynner Paulus å snakke om at vi er i Gud og således er vi en del av Ham 
fra før verdens grunnvoll ble lagt. 
Ef 1,3-4 Lovet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far! Han har velsignet oss med all 
åndelig velsignelse i den himmelske verden 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. 
 
Deretter forteller Paulus oss i vers 5 at vi ikke bare er blitt utvalgt, men vår skjebne er 
forutbestemt til å bli adoptert som barn.             
Ef 1,5 Ved Jesus Kristus har Han forutbestemt oss til barnekår hos Seg, etter Sin viljes gode 
velbehag, 
 
Deretter fortsetter han i vers 10 og 11 med å fortelle oss at vi er blitt invitert til en stor 
familie samling hvor vi kommer til å motta vår arv som sønner. 
Ef 1,10-11 om en husholdning som hører tidenes fylde til; å sammenfatte alt til ett i Kristus, 
både det som er i himlene, og det som er på jorden – i Ham. 11 I Ham har vi også fått en 
arv, ved at vi ble forutbestemt til det etter Hans bestemte hensikt, Han som utfører alle ting 
etter Sin viljes råd,   
 
Deretter forteller han oss at ved den tid, den store familie samlingens tid, da kommer vi, til å 
manifestere verdien, mening/syn og dom av vår Far. 
Ef 1,12 for at vi som tidligere hadde satt vårt håp til Kristus, skulle være til pris for Hans 
herlighet.   
Å prise er noe som du gjør utvendig med dine lepper og handlinger. Vi ønsker da å uttrykke 
denne store Guds Herlighet, Hans ”Doxa,” som er Hans mening, Hans verdier og Hans Dom. 
Deretter forteller han oss selvfølgelig hvordan dette kommer til å skje, fordi i versene 13 og 
14 taler han om å være født på nytt, fordi vi må være en del av familien ved en fødsel før vi i 
det hele tatt kan bli adoptert inn i familien som den rette slags sønn.  
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Ef 1,13-14 I Ham ble også dere, etter at dere fikk høre sannhetens ord, det som er evangeliet 
om deres frelse – i Ham ble også dere, da dere kom til tro, beseglet med Den Hellige Ånd, 
løftets Ånd, 14 som er pantet på vår arv inntil forløsningen av den kjøpte eiendommen, til 
pris for Hans herlighet. 
 
I vers 17 og 18 forteller han oss hvordan. Etter vi har hørt sannhetens ord og etter at vi har 
mottatt og blitt døpt inn i Den Ene Hellige Ånd, først da mottar vi Visdommens og 
Åpenbaringens Ånd om kunnskapen om Faderen.    
 
Ef 1:17-19 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, (Det er Gud til Jesus og vår Gud.) 
herlighetens Far, (Det er Faren til Doxa, Far til Mening/Syn, Verdi og Dom.) må gi dere 
visdoms og åpenbarings Ånd i erkjennelse av Ham,  
Hvem gir oss denne visdommens, og åpenbaringens ånd om kunnskapen om Seg Selv? Gud 
har kommet ned for å gi det til oss, og hvorfor gjør Han det?  
18 og at deres forstands øyne blir opplyst, slik at dere kan forstå hvilket håp dere fikk ved 
Hans kall og hvor rik på herlighet Hans arv er blant de hellige, 19 og forstå hvor 
overveldende stor Hans kraft er for oss som tror, etter virkningen av Hans mektige kraft. 
 
Vi går nå tilbake til vår tekst fra Galaterne 3:27 og Galaterne 4:19, fordi dette er viktig for 
oss å forstå og for å se at Han taler om Barn, for så å gå over til adopsjon av barn. Tross alt; 
presenterte ikke Jakob seg selv til sin Far som den først fødte i den hensikt å få tak i den 
velsignelse som tilhører den først fødte? Kom ikke Jakob på den måten at han så ut som 
Esau og luktet som Esau og gjorde til og med Esaus gjerninger da han lagte denne kjøttsuppe 
som han var så berømt for å lage i leiren. Og da han kom in i teltet til hans far, føltes han da 
ikke som om han var Esau, fordi han hadde lagt noen dyre skinn rund sine armer? Videre 
luktet han som Esau siden han hadde tatt på seg Esaus kler, og han talte som Esau og kom til 
og med i Esaus navn. Det er dette Paulus snakker om når han sier at så mange som var døpt 
inn i Kristus har ikledd seg Kristus. Det betyr at vi må ikler oss Kristus. Allikevel lar Paulus 
oss vite i de neste få vers, at det ikke er bare noe som vi gjør fra utsiden, men at det er på 
innsiden, og dette er forskjellen mellom det som Jakob gjorde og det som vi gjør i denne 
time.  
 
Paulus forteller oss i Gal 3,28-29, at denne adopsjon av barn er noe som foregår over hele 
verden. Han sier: 28 Her er verken jøde eller greker, verken trell eller fri, verken mann eller 
kvinne. For dere er alle én i Kristus Jesus. 29 Og dersom dere tilhører Kristus, da er dere 
Abrahams ætt og arvinger ifølge løftet. 
 
Da ser du at som barn er vi alle like. Det finnes ingen store eller små barn. Vi er alle sammen 
på same alder, mellom 16 og 20 år gammel, eller når vi har nådd toppen i dette dødelige liv.  
 
Tørst etter liv. 13.06.57.  
P:70. Vi er ikke lenger større enn en annen person. Vi er alle like. Om en person ikke er noe 
annet enn en hjemmeværende hustru, da er hun like mye verd som en apostel eller en profet i 
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Guds Kongerike. Hun er et Guds barn. Det fines ikke noe forskjell i oss. Gud har satt en til 
å gjøre dette, og en annen til å gjøre noe annet. Dette betyr ikke at den ene er høyre i rang 
enn den andre.  
 
Gal 4,1-17 1 Videre sier jeg at arvingen, så lenge han er barn, ikke skiller seg ut fra en trell, 
selv om han er herre over alt.  
Legg merke til hva han sier her. Til og med apostel Paulus forteller oss at vi ikke er 
annerledes enn de andre, bortsett fra at vi er barn av Gud vår Far. Om Guds barn kunne få 
tak i dette, og får det inn i våre tanker da ville vi ikke se små krangling i Den Levende Guds 
Menighet. Det fines så mange anklager og slik, fordi vi ikke forstår fult ut at vi er en stor 
familie av Guds sønner og døtre  
2 Men han er (skjønt vi er sønner og døtre, har vår Far som er Gud satt oss:) under 
formyndere og husholdere inntil det tidspunkt som er fastsatt av faren. 3 Slik er det også 
med oss. Da vi var barn, var vi i trelldom under verdens makter. 4 Men da tidens fylde kom, 
utsendte Gud Sin Sønn, født av en kvinne, født under loven, 5 for å kjøpe fri dem som var 
under loven, for at vi skulle få del i barnekåret/adopsjon. 6 Og fordi dere er sønner, (Gud 
vår Far gjør noe) har Gud sendt Sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, som roper: «Abba, Far!»  
Ikke en annen Ånd, men Ånden til Hans Sønn, en Ånd som gir en sønns forhold, fordi, om 
Guds Sønn var det originale sæd, da må hvert annet sæd komme fram etter bildet av det 
originale sæd. Det er Guds lov fra 12. Mosebok 1:11.   
7 Derfor er du ikke lenger trell, men sønn. Og hvis du er sønn, da er du Guds arving ved 
Kristus. 8 Men den gang, da dere ikke kjente Gud, trellet dere under dem som av natur slett 
ikke er guder. 9 Men nå, etter at dere har lært Gud å kjenne, og enda mer, etter at dere er 
kjent av Gud, hvordan kan dere da igjen vende dere til de svake og ynkelige maktene; vil 
dere på ny trelle under dem? 10 Dere holder nøye rede på dager og måneder og årstider og 
år. 11 Jeg er redd for dere at jeg skulle ha strevd forgjeves med dere.  
Paulus sier med andre ord: ”Hei dere der borte, slutt med å oppføre dere som en gjeng 
uomvendte hedninger, og oppfør dere som Guds Sønner, som dere også er. 
12 Brødre, jeg formaner dere til å bli som meg, for jeg ble som dere. Dere har ikke gjort 
noen urett mot meg. 13 Dere vet at det var på grunn av kjødets skrøpelighet jeg forkynte 
evangeliet for dere den første gangen. 14 Og den prøvelsen som var i mitt kjød, verken 
foraktet eller forkastet dere, men dere tok imot meg som en Guds engel, ja, til og med som 
Kristus Jesus. 15 Hva er det nå blitt av den velsignelsen deres? For det vitner jeg om dere, 
at dersom det var mulig, hadde dere revet ut deres egne øyne og gitt dem til meg. 16 Er jeg 
da blitt deres fiende fordi jeg forteller dere sannheten? 17 De lokker dere med stor iver, men 
det fører ikke til noe godt. Ja, de ønsker å skille dere ut, for at dere skal være ivrige for dem. 
18 Men det er godt å være ivrige for det gode til enhver tid, og ikke bare når jeg er til stede 
hos dere. 
 
Ja de ønsker å skille dere ut, men slikt er det alltid. Når en sønn er på vei til å bli adoptert, 
blir han alltid utskilt, og forkastet av sine brødre fordi ingen skjønner hva Gud holder på 
med deg, unntatt deg selv. De får derfor alle slags ideer og de forsøker å bruke sine egne 
motiver for det som du gjør, mens den ene motiv du har er å bli en lydig sønn. Husker dere 
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talen angående “veien til adopsjon”? Hvordan Josef kom til å forstå sin posisjon i familien. 
Det var sjalusi som var årsaken til hans forkastelse. Ikke bare atskillelse men total 
forkastelse. 
 
SHALOM. 19.01.64. 
173 078. ”Dere har ikke lengre felleskap med oss, fordi jeg tror Bibelen. Vi kan ikke 
akseptere dere fordi dere tror slik og slik.” Og dere vet at det er nøyaktig slik det er skrevet i 
Ordet. Gud er forpliktet til å bakke deg opp da. Det er Han så absolutt. Ikke bry deg om hva 
de sier for å gjøre narr av oss. Gud er en sjalus Gud. Husk da, når dere lider på grunn av 
Guds Sak da betyr det at du har vekst smerter, at Hans Nåde vokser i deg. Dette er bare 
vekst smerter. Dere vet hvordan en liten gutt, rundt 12 år gammel, får smerter. Han 
kommer inn og sier: ”Mamma, mine armer gjør vond, eller mine bein gjør vond,” og så 
videre. Det er vekst smerter. Dette beviser at han får de rette vitaminer. Han blir voksen.       
 
Ikke bare å bli ekskludert, men totalt forkastet. Vi så det med David, Daniel, Moses, Paulus, 
Jesus og William Branham. Men enhver sønn som kommer til Gud må først bli testet og 
prøvd, det er Guds måte å oppdra Hans barn, så det er best å bli vant med det.  
 
SMYRNA MENIGHETS TID. 06.12.60. 
057.  I orden, nå selve forfølgelse i det 9. vers: Åp 2,9 Jeg vet om gjerningene dine, 
trengselen din og fattigdommen din – men du er rik –, (Han snakker om menigheten, den 
sanne Menighet, ikke de andre, de hatet disse gjerninger fra Nikaloittene.) Jeg kjenner til 
denne blasfemi av disse som sier at de er Jøder men de er ikke det, men de tilhører Satans 
synagoge. De klaget. De var fattig. De har tatt alt de hadde. De hadde byget opp sin lille 
kirke, og ved å bygge opp denne lille kirke med denne lille gruppe, ble de skjøvet ut, denne 
store kirke hadde akkurat kvelt dem. Og han sa: ”Jeg vet. Jeg vet at dere må møte 
hverandre der nede ved hjørnet. Dere møtes i bakgater eller hvor dere har en mulighet.” 
(Jeg har vært i katakombene hvor de var nødt til å møte hverandre, den gikk ned under 
jorden og der hadde de møter.) Jeg kjenner til deres trengsel og jeg kjenner til deres 
vanskeligheter og så videre, men dere er blitt rike gjennom deres trengsel.” Å du og du. 
Hver gang denne forfølgelse kommer over menigheten da blir den, på grunn av dette, 
styrket. Forfølgelse gjør det hver gang. Jeg kjenner til deres forfølgelse, men dere er rike. 
Hvorfor? ”Fordi dere har holdt fast til MEG! Derfor er dere rike! Men deres trengsel 
kommer ikke til å skade dere.”       
 
Vel, la oss gå videre med vers 19 i Galaterne, fordi det er her hvor jeg ønsker å fokusere på 
resten av talen. 
Gal 4,19 Mine små barn, som jeg igjen har fødselsveer med, inntil Kristus får skikkelse i 
dere. 
 
Legg nå merke til at Paulus forteller oss at Kristus blir formet i oss. Dette ord ”formet” ble 
oversatt fra det greske ord ”moorphoo,” som betyr: å forme, å gi fasong eller å skulptere. 
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Ordet å forme betyr: 1. A, å gi form, å gi det et mønster. B. Å utvikle i sinnet, å tenke ut. 2 
A. Å utforme det til et hvis fasong. D. Å gi det et mønster, trene opp, eller å utvikle ved 
instruksjoner eller formaning: forme et barns sinn. 3. Å få engang; utvikle eller erverve seg: 
å utvikle en måte å leve på.    
 
Det betyr at Apostel Paulus forteller oss at en prosess er i gang akkurat nå, at Kristus er i 
gang med å bli formet i oss. Men problemet er at noen har sittet rund dette Budskapet 
og har ikke blitt forandret noe i de siste 20 eller 30 år siden de har fått adgang til 
Budskapet, og det betyr at noe er meget, meget galt med dette bildet. Bror Branham sa 
i hans tale: 
De salvede i endetiden: 25.07.65. 
P 168.  Du tror at livet ville gå tilbake til belgen etter den er tørket ut? Det gjør det aldri. 
”For dem som en gang har blitt opplyst og ikke gikk videre med Ordet slik det utviklet seg 
…” De er død, ferdig. Torner og tistler som snart blir forkastet, og enden av dem er å bli 
brent …” 
 
Paulus sier videre i Ef 3,14-21 Av denne grunn bøyer jeg mine knær for vår Herre Jesu 
Kristi Far, 15 - fra Ham som ethvert farsforhold i himmelen og på jorden har fått sitt navn -, 
16 og jeg ber om at Han vil gi dere å bli styrket med kraft ved Sin Ånd i det indre menneske, 
etter Hans herlighets store rikdom, 17 det vil si at Kristus får bo i hjertene deres ved troen, 
idet dere er rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, 18 for at dere skal være i stand til å fatte, 
sammen med alle de hellige, hvor stor bredden og lengden og dybden og høyden er, 19 og å 
kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, for at dere kan bli fylt til hele Guds 
fylde. 20 Han som er i stand til å gjøre langt mer enn alt det vi ber om eller forstår, etter 
den kraft som virker i oss, 21 Ham være æren i menigheten som er i Kristus Jesus, gjennom 
alle slekter i evigheters evighet! Amen. 
 
Fra Hans tale: Guddommelig helbredelse 19.12.54. 
P 59. Vel, dere har lagt merke til disse mennesker som sier: ”Jeg aksepterer Herren.” Du 
tar dem på Ordet. Det ville jeg også. Jeg kan ikke dømme, men Gud gjør det. Men om ti år 
fra nå har de ikke gjort noe framskritt i det hele tatt, de står fortsatt fast på samme 
flekken, skjønner dere? Vi vokser daglig. Vårt hjerte er daglig sulten, og fortsetter 
videre. Noe på innsiden av deg vokser. Amen. Du vokser og vokser og kan ta imot mer. 
Paulus sa til Korinterne (Hebreerne? Oversetter) Hebr 5,12 For selv om dere på denne tiden 
burde vært lærere, trenger dere igjen at noen lærer dere hva som er de første 
grunnsannhetene i Guds ord. Og dere er blitt slike som trenger melk og ikke fast føde. 
(Stemmer det?), når man skulle har vært en lærer. Noe inn i deg vokser ut, presser seg 
fram, blir større og større, Den Hellige Ånd vokser. Den nye fødsel … Om en fødsel har 
funnet sted, da vokser barnet, om det er  i livet. 
 
Ikke sikkert på oversettelsen, oversetter. 
(If a birth is born from the outside, from the inside out, the child, it grows if it lives.) 
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Om det ikke er slik, da fortsetter det å være slik som det var fra før av. Stemmer det? Skulle 
det ikke vokse når noe blir født på innsiden av deg? Skulle ikke Kristus, som er på 
innsiden av ditt hjerte, vokse daglig? Skulle bli større og større, mektigere og mektigere og 
forstår saker og ting bedre og bedre, og vandre videre slik som Gud ønsker det, inntil 
Kristus, vår håp og glorie, blir formet inn i deg? 
 
2 Kor 13,5 Ransak dere selv om dere er i troen! Prøv dere selv! Kjenner dere ikke dere 
selv, at Jesus Kristus er i dere? Det måtte da være at dere ikke består prøven. 
 
Som jeg har undervist dere: ”Jesus Kristus døde for dere for at dere kunne leve, det er 
grunnen til at Faderen ønsker at du må dø i deg selv for at Kristus kan leve igjen i 
deg.” Det er DETTE Faderen ønsker å se i alle sine sønner som kommer til Ham. Han 
ønsker å se Hans først fødte Sønn som lever igjen i deg. Og som br. Branham sa, når Kristus 
begynner å leve i deg, da kommer verden til å hate deg for det. Maria led aldri før Kristus 
begynte å ta form i henne, og du aner ikke hva det betyr å lide før Kristus tar form i deg.   
 
Rom 8,14-19 For så mange som blir ledet av Guds Ånd, de er Guds barn. 15 For dere fikk 
ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle bli ført inn i frykt, men dere fikk barnekårets 
Ånd, og i Ånden roper vi: «Abba, Far!» 16 Ånden Selv vitner med vår ånd at vi er Guds 
barn, 17 og hvis vi er barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så 
sant vi lider med Ham, for at vi også skal bli herliggjort sammen med Ham. 18 For jeg er 
overbevist om at lidelsene i den nåværende tid er for ingenting å regne sammenlignet med 
den herligheten som skal bli åpenbart på oss. 19 For skapningens inderlige lengsel venter 
og stunder etter åpenbaringen av Guds barn. 
 
Hele skapelsen venter på at Guds barn manifesterer Guds Sønn i dem. Dette fordi Guds Sønn 
manifesterte Seg Selv som Guds enestående fødte sønn gjennom Hans lydighet. Hebr 5,8 
Enda han var Sønn, lærte han lydighet av det han led. 
 
Brødre og Søstere; det betyr at å lide er en prosess for å bli sønner, om du liker det eller ei. 
Hver sønn som kommer til Gud må først bli prøvd og testet.  
 
Josef ble ikke forkastet før Gud vitnet med Hans Ånd at han var en sønn. David var bare et 
barn som var overlatt til seg selv helt til Gud vitnet med Hans Ånd at han var en sønn. 
Daniel, Paulus, Jesus, William Branham. Enhver sønn som kommer til Gud må bli testet og 
satt på prøve gjennom lidelse. Dette er veien til adopsjon og det er slik at Gud skiller dere at 
fra resten.  
 
La meg dele noen sitater her som br. Joar sendte til meg. De passert så fint in med det som 
jeg har undervist. Jeg tror at dere liker dem. Bror Branham sa i hans tale: 
VI HAR SETT HANS STJERNE. 16..12.63. 
109 052. Vær nå oppmerksom mens vi går videre. Jeg forsøker ikke til å ta for lang tid. Leg 
nå merke til da Jesus … De små barn her kommer ikke til å forstå det, men jeg må si noe slik 
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at de voksne … Det var da Jesus Kristus ble formet i Maria at forfølgelsen begynte. Det 
stemmer det. Det var da forfølgelsen begynte. Og det er det samme med dere. Gal 4,19 
Mine barn, som jeg igjen må føde med smerte, inntil Kristus vinner skikkelse i dere! Kristus 
blir formet i dere, når dere dør og Kristus kommer til Liv. Legg nå merke til at forfølgelsen 
setter in. Legg merke til at vanskeligheter setter in på alle kanter. Se da hvordan Djevelen 
farer fram som en villmann, så absolutt; når Kristus blir formet i dere.   
 
La meg lese det igjen, fordi det er dette som jeg har undervist de siste tre år, og vi får nå en 
større forståelse om dette Liv som er født in i oss mens vi kommer oss videre på veien til vår 
adopsjon.  
 
Gal 4,19 Mine barn, som jeg igjen må føde med smerte, inntil Kristus vinner skikkelse i 
dere! Når dere dør og Kristus kommer til Liv. Legg nå merke til at forfølgelsen setter in. 
Legg merke til at vanskeligheter setter in på alle kanter. Se da hvordan Djevelen farer fram 
som en villmann, så absolutt; når Kristus blir formet i dere.   
Det er dette, slaget dreier seg om venner. Det er her vi kommer til å få mer og mer av. 
 
Kol 3,1-25 Er dere da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter 
ved Guds høyre hånd. 2 La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som 
er på jorden. 3 Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. 4 Når Kristus, vårt 
liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet. 5 Så død da deres jordiske 
lemmer: Utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst og pengegriskhet, som er avgudsdyrkelse. 
6 På grunn av disse ting kommer Guds vrede over vantroens barn. 7 Blant dem vandret også 
dere før, da dere levde i disse ting. 8 Men nå skal dere legge av alt slikt: vrede, hissighet, 
ondskap, spott, skammelig snakk fra deres munn. 9 Lyv ikke på hverandre! Dere har jo 
avkledd dere det gamle menneske med dets gjerninger, 10 og har ikledd dere det nye 
menneske, det som blir fornyet til kunnskap etter sin Skapers bilde. 11 Her er ikke greker 
eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, trell, fri – Kristus er alt og i alle. 12 
Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede! Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, 
ydmykhet, saktmodighet og tålmodighet, 13 så dere tåler hverandre og tilgir hverandre 
dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Likesom Kristus har tilgitt dere, skal også 
dere tilgi hverandre. 14 Men over alt dette, ikle dere kjærligheten, som er fullkommenhetens 
samband. 15 La Kristi fred råde i hjertene deres! Til den ble dere jo kalt i det ene legeme. 
Og vær takknemlige! 16 La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer og formaner 
hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger med 
takknemlighet i deres hjerter for Gud. 17 Og alt dere gjør, i ord eller gjerning, gjør det alt i 
Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham! 18 Dere hustruer: Underordne dere 
under deres egne menn, som det sømmer seg i Herren. 19 Dere menn: Elsk deres hustruer, 
og vær ikke bitre mot dem. 20 Dere barn: Vær lydige mot deres foreldre i alle ting, for det er 
til behag for Herren. 21 Dere fedre: Gjør ikke barna deres bitre, slik at de mister motet. 22 
Dere tjenere: Vær lydige mot deres jordiske herrer i alle ting, ikke med øyentjeneste for å 
gjøre mennesker til lags, men av et oppriktig hjerte, i ærefrykt for Herren. 23 Det dere gjør, 
gjør det av hjertet, som for Herren og ikke for mennesker. 24 For dere vet at dere skal få 
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arven til vederlag av Herren. Tjen Herren Kristus! 25 For den som gjør urett, skal få igjen 
for den urett han gjorde, og det blir ikke gjort forskjell på folk. 
 
PAULUS EN JESU KRISTI FANGENE. 17.07.63. 
22-6 068.  Moses ble til en fangne, innrømmet til og med at han ikke engang kunne snakke. 
Og til slutt, da Gud fikk tak i ham, kunne han bare gå ditt hvor Gud ønsket å ha ham … hvor 
… Han fortalte ham Ordet. Deretter underlag han seg Ordet og Den hellige Ånd, Gud 
temmet Moses til Guds Vilje. Det samme gjorde Han med Paulus. Stemmer det? Han 
temmet Paulus, han hadde en krum bøyd nese og var en sarkastisk Jøde. Paulus som 
hadde sin Ph, Drs og Dr. grader og skulte det ikke og Han sa: ”Jeg skal vise ham hva han 
kommer til å lide på grunn av Guds Ord.”    
 
PAULUS EN JESU KRISTI FANGENE. 17.07.63. 
P 82. Hør etter nå, vi er i endens tid og jeg ønsker å si dette med ærbødighet og respekt i 
disse siste minutter som vi har til rådighet. Se hva Gud, etter mitt syn, kommer til å gjøre og 
må gjøre i disse siste dager, og det er å finne et redskap til innhøsting. Han må finne et 
redskap til å treske med. Så sant, så sant. Han er nødt til å ha et skarp sigd eller noe slik, og 
et instrument til å treske med slik at hvete korn kommer ut av skolmen. Videre er avlingen 
moden. Gud tar oss i dine hender. Gjør oss underlagt Din Kjærlighet. Gjør oss om til Dine 
redskaper for å la denne syndefulle og forbannede jord, som vi lever i nå, vite at Jesus 
Kristus er den samme i går, i dag og i alle evigheter. Når det gjelder meg Far, la meg være 
en fangne av Deg. Om alle mine venner snur meg ryggen til, da ønsker jeg å være en 
fangne til Jesus Kristus og Hans Ord, slik at jeg blir festet til Hans Ord gjennom Den 
Hellige Ånd, for så på dette vis å se at Den Hellige Ånd stadfester Guds Ord ved å gjøre 
det samme som Han sa Han skulle gjøre. Jeg ønsker å være en Jesu Kristi fangne.        
 
PAULUS EN JESU KRISTI FANGENE. 17.07.63. 
P 70. Han iførte seg rustningen og gikk ned. Gud fikk til slutt en man som var underlagt 
Ham, bundet fast til Ham og kunne ikke bevege seg inntil Guds Ord førte ham videre. Om 
folket kunne gjøre det i dag … en Kjærlighetens fangne, festet til Gud med et 
kjærlighetens bånd. På samme vis var Paulus festet til Gud med et kjærlighetens bånd. 
Begge ble trent på samme vis. Moses ble trent opp til å frigjøre Israels barn ved militær 
makt. Paulus ble trent opp til å føre dem ut av Romernes makt og å frigjøre dem med stor 
kirkelig makt som finnes i verden i dag. En stor utdannings sentre under Gamaliel. Begge 
gikk ut i ørkenen og kom tilbake som helt andre mennesker. Begge to så Ildstøtten og begge 
var profeter. Stemmer ikke det? Begge var profeter, og begge talte med Ildstøtten. Det er 
helt korrekt, og begge kom for å frigjøre … Her var de; gikk ut i ørkenen. Gikk hjemmefra 
og ut i ørkenen for å finne ut av det. Forlot sitt hjem og alt annet for å finne Guds Vilje. 
Skjønner dere? De var trent annerledes, men Gud forandret dette. Og de ble overgitte 
fanger, ved ikke å handle på den måten de selv ønsket, men handlet på den måten som 
Gud ønsket de skulle gjøre. Han er den samme i går, i dag og i alle evigheter.    
 
PAULUS EN JESU KRISTI FANGENE. 17.07.63. 
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 P 69. Og da Paulus satt der og så Ordet og så at det var Jesus, da løftet han sine hender og 
ble iført rustningen. Guds kjærlighet bandt ham fast til Ordet. ”Han kommer til å forkynne 
Mitt Navn for hedningene.” Der gikk han. ”Moses. Jeg Er, dine forfedres Gud; Jeg er 
Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Jeg husker, Jeg lovet dem, og løftenes tid er nær. 
Jeg ser Mitt folks lidelse, og jeg husker Mitt løfte. Jeg tar deg i bruk for å sende deg ditt, jeg 
utruster deg med kraft for at du kan gå ditt for å utfri Mitt folk. Ta denne stokk i dine 
hender som et vitne, fordi du har sett at et mirakel er gjort ved den.” Akkurat på samme 
måte som med David og slyngen.     
 
PAULUS EN JESU KRISTI FANGENE. 17.07.63. 
P 41. Og i dag, som Guds barn blir vi tatt i bruk og bundet fast. Vi kan ikke gå noen 
plasser uten at Det er med oss, bundet fast til Ordet. Uansett hva andre sier, er du bundet 
fast til Det. Det er noe med Det, du kan bare ikke løsrive deg fra Det. Du er koblet sammen 
med Det ved Den Hellige Ånd og bundet fast til Ordet. Og uansett hva alle andre sier, da er 
det Ordet som teller. Koblet fast til Ordet ved Den Hellige Ånd. Han var bundet fast. Han 
hadde lært det på baksiden av ørkenen, da alt som han hadde lært før og alle erfaringer og 
ambisjoner som han hadde fra før, ble tatt fra ham. Nå oppdager vi at vi må bli fratatt alle 
disse ting, men vi mennesker ønsker ikke at noe bli tatt fra oss. Metodistene ønsker å holde 
fast til sin Metodist lære. Baptistene ønsker å holde seg fast til sin Baptist lære. Men dere er 
nødt til å bli fratatt alt og bli født på nytt, og så gå videre slik som Den Hellige Ånd leder 
deg.    
 
      
La oss be.  


