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Det Talte Ord #61. 
Han er her for å bekrefte Sine Løfter.  

 Brian Kocourek. 
 

 
Ef 1:3-11 Velsignet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far, Han som har 
velsignet oss med alle åndelige velsignelser i de himmelske steder i Kristus, 4 
ettersom Han har utvalgt oss i Ham før verdens grunnleggelse, for at vi skulle 
være hellige og uten skyld framfor Ham i kjærlighet, 5 ved at Han har 
forutbestemt oss til å bli adoptert som barn hos seg selv ved Jesus Kristus, etter 
Sin viljes velbehag, 6 til lovprisning for Sin nådes herlighet, ved den har Han 
gjort så vi har blitt mottatt i Den Elskede. 7 I Ham har vi forløsningen ved Hans 
blod, nemlig syndenes forlatelse, etter Hans nådes rikdom, 8 som Han lot 
komme rikelig over oss med all visdom og klokskap, 9 etter at Han hadde gjort 
Sin viljes mysterium kjent for oss, etter Hans velbehag som Han hadde besluttet 
hos seg selv, 10 at Han i frelseshusholdningen som hører tidenes fylde til, kan 
samle alt til ett i Kristus, både det som er i himmelen, 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 beslutning, Han som gjør alle ting etter Sin viljes råd, 
 
Ef 1:3-11 Velsignet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far, Han som har 
velsignet oss med alle åndelige velsignelser i de himmelske steder i Kristus,  
4 ettersom Han har (Fortid) utvalgt oss i Ham før verdens grunnleggelse, for at 
vi skulle være hellige og uten skyld framfor Ham (Det betyr i Hans Nærvær) i 
kjærlighet, 
5 ved at Han har (Fortid) forutbestemt oss til å bli adoptert som barn hos seg selv 
ved Jesus Kristus (Det er dette det hele dreier seg om), etter Sin viljes velbehag, 
6 til lovprisning for Sin nådes herlighet, ved den har (Fortid) Han gjort så vi har 
blitt mottatt (Fortid) i Den Elskede. 
7 I Ham har (Legg nå merke til at dette er nåtid) vi forløsningen ved Hans blod, 
nemlig syndenes forlatelse, etter Hans nådes rikdom 
8 som Han lot (Fortid) komme rikelig over oss med all visdom og klokskap, 
9 etter at Han hadde (Fortid) gjort Sin viljes mysterium kjent for oss, etter Hans 
velbehag som Han hadde(Fortid) besluttet hos seg selv,  
10 at Han i frelseshusholdningen som hører tidenes fylde til, kan samle (Hvem 
samler her? Han gjør det. Hvordan gjør Han det? Han kommer med en Budskap) 
alt til ett i Kristus, både det som er i himmelen, og det som er på jorden - i Ham. 
11 I Ham har (Nåtid) vi også fått (Fortid) en arv (Hvorfor nåtid ”har,”? og 
fortid ”fått”? Fordi det som Gud sådde eller plantet før verdens grunnvoll ble 
lagt, er vi nå i ferd med å høste eller sikrer for oss selv.) ), ved at vi ble 
forutbestemt (Fortid) til det etter Hans beslutning, Han som gjør alle ting etter 
Sin viljes råd, 
(Således ser vi at alt har med Hans Vilje å gjøre, ikke vår vilje.) 
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Legg nå merke til at alle Hans løfter hører fortiden til, fordi de allerede er gitt oss. 
Men Han er her nå, nåtid, og arbeider med noe inn i oss med den grunn at vi skal 
skaffe oss det Han allerede har lovet oss. Hva er grunnen til at Han, Gud, kom 
ned i denne time? Fordi at Han som gav oss løfte er her for å bekrefte disse løfter 
til oss.    
 
Fra hans tale: GUDS NÆRVÆR SOM IKKE BLE GJENKJENT. 18.06.64 
P 1. Arbeider for dette ene formål, for deg å kjenne igjen Jesus Kristi Nærvær. 
Skjønner dere? Om Han er tilstede, da er alt lagt til rette. Han skrev Ordet. Han 
er her for å bekrefte Det. Han beviser at Han vil bekrefte Det. Han er den 
samme i går, i dag og i alle evigheter. Han er Gud, om vi bare kunne kjenne det 
igjen, få tak i det …    
 
Således ser vi at den ene hensikt med Budskapet, om vi kan si at det finnes en 
hensikt, og vi må si at det finnes en hensikt fordi Bror Branham sa at han arbeidet 
for en hensikt, og det er for dere å kjenne igjen Han som er her, dette fordi om 
dere gjør det da kjenner dere igjen at Gud er her for å bekrefte det Han har lovet 
for denne time. Arbeider for dette ene formål, for deg å kjenne igjen Jesus Kristi 
Nærvær. Skjønner dere? Om Han er tilstede, da er alt lagt til rette. Han skrev 
Ordet. Han er her for å bekrefte Det.    
 
Om vi nå leser fra Efeserne kapittel én, kan vi se at forutbestemmelsen og mer 
spesifikk vår egen forutbestemmelse kommer fra Guds eget formål. 5 ved at 
Han har forutbestemt oss til å bli adoptert som barn hos seg selv ved Jesus 
Kristus, etter Sin viljes velbehag 11 I Ham har vi også fått en arv, ved at vi ble 
forutbestemt til det etter Hans beslutning, Han som gjør alle ting etter Sin viljes 
råd, 
Guds egen hensikt. Og ordet ”gjør” er oversatt fra det greske ord ”energeo” eller 
Guds energi. Det betyr å vise frem seg selv. Og er derfor tilkjennegivelsen av 
den Ene Som gjør arbeidet.  Det er en effektiv, lidenskapelig virksomhet på 
vegne av den ene det er rettet mot. Det er for din understøttelse og også for min 
slik som vi ser i: 1 Kor 12,6 Og de er forskjeller angående aktive energi-
virkninger, men det er Den samme Gud, Han som aktivt virker alle ting i alle. 
Og hva er nytten av all den energi som Gud anvender for deg og meg? Paulus 
forteller oss i vers 7 Men til hver enkelt leveres Åndens manifestasjon til det 
som er til nytte. 
Det er altså til vår fordel at Gud er kommet ned i denne time. Han gjorde det ikke 
for Seg Selv men for oss, slik at Han kan samle oss og gjøre oss rede til å bli 
adoptert som barn. 
 
Gal 5,6 For i Kristus Jesus har hverken omskjærelse eller forhud styrke til noe, 
men derimot tro, idet den virker aktivt gjennom kjærlighet. 
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Her igjen er det greske ord for ”å virke” ”energeo,” og således ser vi at TRO, som 
er en åpenbaring, blir aktivisert av kjærlighet. Leg merke til at Paulus forteller 
oss at vår TRO virker gjennom Kjærlighet. Ordet ”virker” ble oversatt fra det 
greske ord ”energeo” som betyr ”å aktivisere.” Altså sier Paulus: vår Tro blir 
aktivisert av Kjærlighet.  
 
1 Tess 2,13 På grunn av dette gir vi også ustanselig takk til Gud, fordi, da dere 
tok imot det Guds Ord som dere hørte fra oss, da aksepterte dere det ikke som et 
ord av mennesker, men som det i sannheten er: Guds Ord! Hvilket også aktivt 
virker i dere som er de som fortsetter med å tro. 
 
VISDOM KONTRA TRO. 01-04-62.  
73-2. Det ble sådd inn i disiplene, deretter kom Den Hellige Ånd for å gi Ordet 
energi. Skjønner dere? ”Ikke ved kraft, ikke ved makt ikke ved å forstå, ikke ved 
ditt eller datt men ved Min Ånd skal jeg aktivisere Mine Ord. Ved Mon Ånd, sier 
Herren. Det er vannet ved Troens Ord som gir energi til Guds Ord og får Det til 
å virke.   
 
Siste uke talte vi om hvordan man må så ordet i den rette jord, deretter vanner 
man det. Denne uke ønsker jeg å vise dere hvordan dette ordet blir fult med 
energi, det er på samme vis som når vi sår et frø inn i åkeren, vanner det, solen 
varmer opp jorden og sæden som er blitt sådd aktiviserer livet som er på innsiden 
av sæden. 
 
HØR HAM. 11.07.62. 
P 68. Dette er grunnen til at han kunne smile her. Jesus hadde oppfylt hele Ordet. 
Det var det. Han hadde nøyaktig oppfylt Ordet, fordi han var den perfekte Sønn. 
Og Han er den samme, og Han døde for å bli Vintreet og for at vi kunne bli 
grenen, så at Han kunne gi oss energi med det samme Liv som Han hadde, og 
leve i oss. Da gjør vi de samme ting. Jesus sa i Joh 14,12 Den som tror på Meg, 
han skal også gjøre de gjerningene Jeg gjør.  
 
DØREN TIL HJERTE. 12-03-60. 
p-49. Han er vintreet. Han har ingen lepper unntatt våre, ingen øyer unntatt våre 
for å virke her på jorden. Hans Hellige Ånd er her for å aktivisere Hans grener 
slik at de gjør de samme gjerninger.   
 
JESUS KRISTUS DEN SAMME. 12-03-58. 
P-30. Johannes sa i: Joh 15,5 ”Jeg er vintreet, dere er grenene.” Dette sa Han 
om Hans Menighet. Han måtte gå bort og være Vintreet. Selve treet produserer 
ikke fruktene. Treet gir energi til grenene og grenene produserer frukten. Slik er 
det. Legg merke til, om selve treet ikke kan produsere, da er han avhengig av sine 
grener. Selve grenene kan ikke produsere frukter om ikke de blir aktivisert av 
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vintreet. Om dere mennesker som bor her ser en gresskar, da produserer rankene 
gresskarer om livet til disse gresskarer er i rankene. Om det er en ranke til en 
vannmelon, da produserer den vannmeloner om det finnes vannmelon liv i det. 
Om det er et vintre, da produserer den druer, fordi det finnes drue liv i treet, og 
dette gir energi til rankene og det er disse som produserer druer.      
 
JESUS KRISTUS DEN SAMME. 14-02-58. 
P 53. Herre vår Gud, jeg er så takknemlig i kveld for den mulighet jeg har til å si 
til hundrevis av troende her at Ditt Nærvær aldri har forlatt oss. Du er fortsatt 
Den Ånd som beveger Seg gjennom våre kropper og utfører Dine Gjerninger, og 
Menigheten er på vei framover. Jeg ber i kveld Far at Du aktiviserer enhver 
person som er i Ditt Nærvær her; at Du vil komme i vår midte Herre Jesus og 
gjør akkurat det som Du gjorde før Din død, begravelse og oppstandelse.     
 
TRO. 15-08-56. 
P 94. Jesus sa: ”De ting som jeg gjør, skal også dere gjøre.” Er da Hans pakt 
sannferdig? Er Hans pakt som Han har bekreftet med ed sannferdig? Hva skal vi 
da bekymre oss for? Jesus er her. Hans Ånd er her. Vi er inn i … Hva skjedde 
akkurat nå? Jeg gikk inn i en annen verden. Det er en verden som ikke er sett. Vi 
blir så bevist av å se på hverandre på denne måten. Men det finnes en verden 
som ikke kan sees. Og dere, det er mer fremstående enn noe annet … Og her er 
Kristus. Det finnes onde ånder i verden også i denne bygning her og det finnes 
krig. Og Herrens Engler er leiret rund omkring de salvede Kristne og de forsøker 
å gi dem energi/aktivisere dem. Og her står jeg og utleverer meg og den Hellige 
Ånd beveger seg og dette er det som man kaller Himmelske steder i Kristus Jesus. 
Men husk, satan alltid … ved Guds sønner. Dere vet at han alltid gjør det. Noen 
med en skeptisk ide, når de gjør det, da forsøker han å forstyrre. Men Kristne 
klarer alltid å få seir.        
 
GUDS PIL SOM GIR OSS FRIHET. 01-08-56. 
P 19. Grunnen til at Moses feilet første gangen … Her har du grunnen. Det var 
mangelen av det som den brennende busk hadde. Det er helt rett. Og hva er det 
som feiler oss i dag? Det er det som Den hellige Ånd har. Og Den hellige Ånd 
har alt god for oss. Og om vi mottar Den hellige Ånd, da er all ting mulig, og 
ikke bare mulig, men Den er lovet oss. Jesus sa: ”Be Faderen om hva som helst 
i Mitt Navn, da gjør jeg det.” Om dere forblir i Meg og Mine Ord i dere, da ber 
om det du vill og det skal bli gitt dere.” Når vi går inn i Lyset av Guds Ord, og 
Den hellige Ånds Salvelse lar Sitt Lys skinne på Det, da bror, blir det umulige 
bare en smal sak. Gud ber oss å tro Hans Ord. Han sender Den Hellige Ånd for 
å gi energi til dette Ordet når Han kommer inn i Det. Når Ordet blir prediket og 
Den Hellige Ånd kommer med Ordet, da fyller Han Det med energi som gjør at 
Lyset av Guds velsignede løfter begynner å blinke. Gud sa: ”Jeg har kommet 
Mine Løfter til Abraham, Isak og Jakob i hu, og jeg sender deg ditt for å gjøre 
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det.” Skjønner? Når så Guds Ord, Hans løfter blir opplyst av Herrens Engels 
Nærvær, stopp da Moses. Han er på vei. Gud holder alltid Sine løfter.        
 
TROENS FUNDAMENTALE GRUNNVOLL. 13-01-55. 
P 56. Å, vi ber, Far, at du vil gi oss energi eller aktivisere oss i kveld med Ditt 
Hellige Nærvær, og sender oss Din Sønn, Herren Jesus Kristus, Han som gav 
oss dette løfte om at verden ikke skulle se Ham mer, men allikevel skulle vi se 
Ham, fordi Han ville være med oss, til og med inn i oss inntil verdens ende, og da 
tro Ham i kveld. Denne elskverdige forsamling sitter her i dette rommet og tror at 
Herren Jesus Selv står her i nærheten, vel vitende om at ikke en spurv kan falle til 
jorden uten at Han vet om det. Vi vet at Han er her for å oppfylle det som Han 
har lovet. Det er grunnen til Far at jeg overgir meg selv til Deg som en uverdig 
kar, jeg er så skrøpelig Herre. Jeg ber om at Du åpner alle sluser i meg i kveld, 
ikke bare mine, men også av disse personer som er her i dette bygning i kveld. At 
deres hjerter åpner seg. At Den Hellige Ånd strømmer inn, bølge etter bølge av 
Hans Herlighet. Og at folket våkner opp for dette faktum at Jesus er oppstått fra 
de døde og står her i vår midte i kveld.  
 
TROENS FUNDAMENTALE GRUNNVOLL. 13-01-55. 
Mange av dere pastorer som er tilstede her, ville ikke si at dere akkurat nå 
forkastet en tale stod opp og gikk deres vei. Dere ville ikke si at det var inspirert, 
og jeg tror det. Jeg tror det så absolutt. Vel, det må komme fra Den Hellige Ånd 
som gir deg den styrke for å tale dette budskapet. Om det ikke er slik får du aldri 
suksess. Dette er Charles Finney og mange andre, og folk som kopierte deres 
taler og ga dem ut, og da Han kom ditt og prediket under Den Hellige Ånds 
salvelse … den samme tale som han prediket dagen i forveien; hundrevis kom 
fram til alteret. Skjønner? Det er et stor forskjell. Det er nødt til å være inspirert. 
Den Hellige Ånds Salvelse må til. Slik er det også med helbredelse. Noe må skje 
gjennom en Guddommelige gave som aktiviserer folket, med Den Hellige Ånd, 
til å tro.      
 
GÅ UTENFOR LEIREN. 19-07-64.  
P 43. Vi fant ut at Han oppholdte seg blant Hans profeter. Deretter ble han en 
fremmet for dem, fordi Han bare bosetter Seg Selv i Sitt Eget Ord for å stadfeste 
Det. Bibelen sa at Han vokter Sitt Ord for å stadfeste Det. Han forsøker å finne 
en … Om Han bare kan få tak i et halvhjertet menneske som Samson … Samson 
overga sin styrke til Gud, men han ga sitt hjerte til Dalila. Slik er det også mange 
ganger med oss i dag, vi gir bare noe til Gud, men ikke alt, men Gud ønsker hele 
oss. 
 
UTHOLDENDE. 05-03-64. 
P 78. Kom Herre og stadfest at jeg har fortalt sannheten. Du er den samme i går, 
i dag og i alle evigheter. Du er Ordet. Du er Ordet som var i Noah. Du er Ordet 
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som var i Moses. Du er Ordet som var i Elias. Du var Ordet som var i David. Du 
er Ordet som ble kjøtt og er i blant oss i kveld. Du er her for å stadfeste alle 
løfter som Du gav oss for denne time. ”Slik som det var i Sodomas dager,” alle 
disse løfter som Du gav, Du er her for å bekrefte det.  Bønnhør oss i kveld Far. 
Vi holder øye med å se Deg her. Og må menigheten vokse i tro og få makt og 
sier: ”Jeg holder ut Far. Jeg står her på samme måte som det skjedde med den 
urettferdige dommer som denne enke hadde makt over.” Og om denne 
urettferdige dommer gå etter for hennes ønsker for å bli kvitt henne, hvor mye 
mer vill da ikke vår Himmelske Far gi til dem som Han regner med vil omfavner 
Ham i kveld? Gi oss det, i Jesus Navn vi ber, amen. Velsignet være Herre.      
 
Således ser man at det er ved kunnskapen om Han at vi er blitt gitt Liv til å leve 
selveste Faderens natur og faktisk er det også til oss gitt adgang til Faderen. Og 
således kan vi se hvordan Ordet omformer hvert enkelt individ fra en zombi uten 
liv slik som skapelser uten håp eller framtid i forhold til de som har beveget seg 
og er blitt motivert av selveste Guddommelig natur i sitt eget liv. Apg 17,28 For i 
Ham er det vi lever og beveger oss og er til, slik også noen av deres egne diktere 
har sagt: "For vi er også Hans slekt."  
Dette forteller dere at fordi dere er Hans Sæd eller Hans avkom og det er grunnen 
til at vi lever og beveger oss. Fordi det er Han som gir oss energi.  
 
Rom 7,5-6 For da vi levde etter kjødet, virket de syndige lystene, de som ble 
vekket (her er det greske ord ”energeo” brukt, som betyr; å aktivisere, forsyne 
med energi.) ved loven, i våre lemmer, slik at vi bar frukt for døden. 6 Men nå er 
vi frigjort fra loven, siden vi er døde fra det som holdt oss fanget, slik at vi tjener 
i Åndens nye vesen og ikke i bokstavens gamle vesen. 
 
Dette ordet ”å aktivisere” med energi her; ble oversatt fra det greske ord 
”energeo” som er energi. Faktumet er, om ikke Gud plasserer Hans eget Ord inn i 
våre sjeler, da forblir vi uten liv og håp. Således ser vi at Ordet er en energi som 
mater våre sjeler og gir oss kraft og Selve Livet.  
 
1 Tess 2,13 Av denne grunn takker vi også Gud alltid, for da dere tok imot det 
Guds ord som dere hørte av oss, så tok dere imot det, ikke som menneskers ord, 
men som det i sannhet er: Guds ord, det som også aktivt virker i dere som tror. 
 
KJEMPE FOR TROEN. 03.02-55. 
Han er den samme Herre Jesus. Du legger merke til i Hans tjeneste, at Han bare 
oppvekte tre mennesker fra de døde i Hans tjeneste her på jorden. Han vekket op 
datteren til Jairus, og sønnen til kvinnen som var gravlagt, og Lasarus. Tre er en 
stadfestelse. Han kunne ha gjort flere, dersom Faderen hadde vist Ham det. La 
oss være ærbødig nå og inntar den rette holdning imot Herren Jesus. For, vær 
sikkert på at din holdning mot enhver gave bestemmer resultatet om det du får.   
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Jakob 5:16 Bekjenn deres feiltrinn for hverandre, og be for hverandre, så dere 
kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes ivrige bønn utretter mye. 
Og hva er det som gir dine bønner for hverandre energi? Kjærlighet er den energi 
som kommer fra Gud. Og det er ved Kjærlighet at dine bønner blir fult med 
energi som er Guds kraft bak det hele.   
 
FORVENTNING 01-10-55. 
84. jeg ønsker å tale et øyeblikk til denne dame. Deretter er det opp til deg, hva 
du tror om det. Du er nødt til å forstå at det er overnaturlig. Jeg er lei av å si det; 
noen av dere tror ikke det, men det er slik allikevel. Skjønner? Dere klarer ikke 
å skjule dere allikevel, skjønner? Han har salvet meg nå. Skjønner dere? Men det 
er akkurat nå, men dere ser da at det er deres holdning mot Det som bestemmer 
din destinasjon. Det stemmer.   
 
 
Ef 3,20 Men til Ham som over alle ting er i stand til å utføre mer enn ut fra det 
som er overflødig, av hvilke ting vi gjør krav på eller forstår, i samsvar med den 
kraft som fortsetter med å virke aktivt i oss, 
 
Rom 7,5 For da vi var i kjøttet, virket de syndenes lidenskaper som eksisterte 
gjennom loven, i våre kroppsdeler, til det å bære frem frukt for døden; 
 
1 Kor 12,6 Og de er forskjeller angående aktive energi virkninger, men det er 
Den samme Gud, Han som aktivt virker de alt i alle. 
 
Gal 5,6 For i Kristus Jesus har hverken omskjærelse eller forhud styrke til noe, 
men derimot tro, idet den virker aktivt gjennom kjærlighet. 
 
Ef 1,11 i ham, i hvem vi også ble arvet, etter at vi på forhånd hadde blitt bestemt 
til det i overensstemmelse med en planlegging av Ham som aktivt virker de alle 
ting i samsvar med rådslutningen av Sin vilje, 
  
HVEM ER DENNE MELKISEDEK?  
Her sier bror Branham: ”Ser dere at dette kaster bort saken angående deres 
legemer. Det er ikke nødvendig med å si: ”Om jeg bare kunne slutte å drikke, om 
jeg bare kunne …” Bare kom i Kristus, da er alt bort. Skjønner? Fordi deres 
legemer er underlagt Ånden, da er de ikke lenger underlagt verdens ting; de er 
død. De er døde; deres synder er gravlagt i dåpen; og du er blitt et nyt skapelse i 
Kristus. Og ditt legeme blir underlagt Ånden, forsøk å leve et rettferdig liv …     
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Sist uke talte vi om å vite Guds Vilje i vårt liv, ved å se og kjenne igjen Hans 
Vilje i Hans Ord. Og når vi ber, når vi vet og forstår Guds Vilje for oss, da blir 
vår bønn fult med energi. Det er nødvendig at det finnes en type energi bak våre 
bønner, og vi ved, ifølge 1 Tess 1,1, at det som gir våre bønner og vår tro kraft, er 
Kjærlighet. 
 
Ingenting kan sammenlignes med Kjærlighet for å bygge opp en energi i en ung 
mann eller kvinne. Bare se på hva det gjør med dem. De kunne være så doven og 
uhøflig som ingen andre, men når de blir forelsket da begynner de å gjøre ting 
som du aldri trodde de ville gjøre. De begynner med å gjøre seg selv rene, de 
begynner å trene for å gå ned i vekt, og de oppfører seg for å gi et bedre inntrykk. 
Om den som de har forelsket seg i går til kirken, begynner vedkommende å gå til 
kirken, selv om han aldri har gjort det før. Det var slik Gud fikk tak i Branham, 
gjennom Hope, hans kjæreste og ble til slutt hans hustru. Gud hadde talt til ham 
mange ganger før, gjennom visjoner og til og med ansikt til ansikt i en virvel vind 
i treet, men fikk det Hans oppmerksomhet? Ikke så mye som da han forsøkte å 
gjøre inntrykk på sin kjæreste.   
 
Men han som ikke brydde seg om hvordan hans hår så ut, begynte å klippe og 
vaske og stelle det, til og med fant tid til å pusse sine tenner. Begynne å kamme 
håret, og kjøper til og med nye produkter som gir pusten en bedre lukt, og så 
videre. De forsøker med nye ting for å se bedre ut. La kjærligheten gå sin gang og 
disse energiene bygger seg opp mer og mer og til slutt setter denne energien den 
latskapen i aksjon.  
 
Vi ser da at Kjærligheten er en stor kraft felt og i 1 Kor 13,13 Men nå forblir tro, 
håp, kjærlighet; disse de tre, men den større av disse er kjærligheten. 
 
Paulus sier her; når alt er sagt og gjort da forblir disse tre ting; tro som er en 
åpenbaring, håp som er en alvorlig forventning og Kjærlighet som er en ytre 
tilkjennegivelse om denne åpenbaring og forventing. Åpenbaring er det første led 
i denne energi syklus. Dette er ”på knappen”, da begynner denne alvorlige 
forventning til å bygge seg opp med energi og til slutt er kjærlighet den ytre 
tilkjennegivelse om hva denne åpenbaring dreier seg om. 
 
1 Pet 3,8 Til slutt: Dere skal alle ha ett sinn, ha medlidenhet med hverandre, vis 
broderkjærlighet, vær ømhjertet og vennlige, 
 
TROENS BRAGDER. 13-12-53.  
49. Om vi er i Gud, da er vi aktivisert av Hans Ånd. Og mine hender er Hans 
hender. 
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1 Johannes 3:13-23. Undre dere ikke, mine brødre, hvis verden hater dere. 14 
Vi vet at vi har gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene. Den som 
ikke elsker sin bror, forblir i døden. 15 Hver den som hater sin bror, er en 
morder, og dere vet at ingen morder har evig liv værende i seg. 16 På dette har 
vi sett Guds kjærlighet, fordi Han la ned Sitt liv for oss. Også vi bør legge ned 
våre liv for brødrene. 17 Men hver den som har denne verdens goder, og ser sin 
bror i nød, og lukker sitt hjerte for ham, hvordan kan Guds kjærlighet bo i ham? 
18 Mine små barn, la oss ikke elske med ord, og heller ikke med tunge, men i 
gjerning og i sannhet. 19 Og på dette vet vi at vi er av sannheten, og det skal 
forsikre våre hjerter framfor Ham. 20 For dersom vårt hjerte fordømmer oss, er 
Gud større enn vårt hjerte og kjenner alt. 21 Elskede, hvis vårt hjerte ikke for-
dømmer oss, da har vi tillit overfor Gud. 22 Og hva vi enn ber om, det får vi av 
Ham, fordi vi holder Hans bud og gjør det som er behagelig i Hans øyne. 23 Og 
dette er Hans bud: at vi skal tro på Hans Sønn Jesu Kristi navn og elske 
hverandre, slik Han gav oss befaling om. 
 
GJERNINGER SOM JEG GJØR VITNER OM MEG. 13-04-51.  
22. Og ikke minst, jeg ønsker heller Guddommelig Kjærlighet forankret i mitt 
hjerte enn alle gaver som finnes i Bibelen. Det er helt sant. 
 
HVOR PINSEVENNER TOK FEIL. 11-11-55. 
65. Når du virkelig er forseglet med Den Hellige Ånd, kommer Guddommelig 
Kjærlighet til å følge etter. Sist kveld så vi i vår granskning at Jesus profeterte: 
”fordi ondskapen tar overhånd, kommer kjærligheten av mange til å dø.”    
 
TROR DERE DETTE? 16-07-50. 
47. Slik pleide det å være for lenge siden, når naboen ble syk eller en annen 
person, da gikk vi til ham og høstet in mais for ham, høgde ved om det var vinter. 
Men i dag dør naboen uten at vi vet noe om det før vi har lest det i avisen. Slik er 
det. Ingen vennskap iblant hverandre lenger. Det er forferdelig. Kjærlighet … ” 
Jesus sa i: Matt 24,12 ”Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli 
kald hos mange.” Dette stemmer.  
 
SPØRSMÅL OG SVAR. 03-01-54.  
176-87. Jeg kan huske fra mange år siden at de stadig snakket om denne 
sagmugg og andre ting som de hadde inn i tabernakelet den gangen. Det gjorde 
dem ikke bedre i det hele tatt. Men det var kjøtt den gangen; Gud kalte Sin 
Menighet. Jeg så dem hikse og gråte og de la på alteret natten gjennom. Jeg 
gikk hjem til de og jeg kunne høre dem da jeg kom inn, de var i sine soverom og 
gråt både mann og kvinne: ”Å, Gud …” Du så dem da de gikk in i kirken, jeg så 
at pianoet begynte å spille: ”Jesus hold meg tett inn til korset,” og tårene rant 
ned over kinnene skjønner?(Bror Branham snufser) De gikk inn i denne kirke og 
deretter gikk de til en annen kirke, for å høre på de andre. ”Det finnes en 
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dyrebare Kilde ... ” Å, Gud frels min gutt. Frels min datter: hun er fortapt, 
Herre. Vær så snill.” Du finner det ikke lengre. Hva er i veien? Guds Ånd har 
trukket Seg tilbake. Jesus sa, forutsa dette at kjærligheten... fordi kjærligheten til 
mange … kjærligheten skulle mislykkes. ”dette fordi lovløsheten tar overhånd 
skal kjærligheten bli kald.” Skjønner? Du skjønner att det blir kalt, det 
forsvinner … Kjærligheten dør. Og det eneste de har igjen er en formalitet, bare 
en form.  
 
Vi snakker om hva som gir energi til en person, og vi er klar over at det er 
kjærlighet. Kjærlighet for en ny bil kan gi energi til denne personen slik at han 
går til arbeid for å være i stand til å betale det. Kjærlighet til ting får mennesker 
til å ta alle slags jobber og når som helst på døgn, for å være i stand til å ha disse 
ting. Og vi hørte akkurat nå at bror Branham sa at det pleide å være kjærlighet 
for hverandre i våre liv, men denne type kjærlighet dør ut. Vår kjærlighet til 
hverandre er blitt erstattet med kjærlighet for ting. Dette er Laodikeas innflytelse 
på menneskeheten om de er klar over det eller ikke. Og den ekte Kilde til 
Kjærlighet, ren Kjærlighet, Kjærlighet til alle, oppriktig Kjærlighet er Gud. 
Fordi Gud er Kjærlighet. Grunnen til at Guds Broderkjærlighet forlater 
menneskeheten er at Gud Selv er på vei ut. Han begynner å bakke ut. Han 
begynner å forlate denne jord.  
 
Legg nå merke til at han sa at det pleide å være slik Kjærlig Gud, slik at folk 
ropte ut til Gud dag og natt for sine kjære, men vi ser det ikke lenger. Han sa: for 
”Det var fersk for en del år siden. Gud kalte Sin Menighet. Jeg sa dem gråte og 
hikse og de lå på alteret natten lang. Jeg gikk hjem til de og jeg kunne høre dem 
da de kom inn, de var i sine soverom både mann og kvinne og gråt: ”Å, Gud …” 
Du så dem da de gikk in i kirken, jeg så at pianoet begynte å spille: ”Jesus hold 
meg tett inn til korset,” og tårene rant ned over kinnene skjønner?(Bror 
Branham snufser) De gikk inn i denne kirke og deretter gikk de til en annen 
kirke, for å høre på de andre. ”Det finnes en dyrebare Kilde ... ” Å, Gud frels 
min gutt. Frels min datter: hun er fortapt, Herre. Vår så snill.” Du finner dette 
ikke lengre. Hva er i veien? Guds Ånd har trukket Seg tilbake.  
 
SPØRSMÅL OG SVAR 03-01-54.  
Du finner det ikke lengre. Hva er i veien? Guds Ånd har trukket Seg tilbake. 
Jesus sa, forutsa dette at kjærligheten... fordi kjærligheten til mange … 
kjærligheten skulle mislykkes. ”dette fordi lovløsheten tar overhånd skal 
kjærligheten bli kald.” Skjønner? Du skjønner att det blir kalt, det forsvinner … 
Kjærligheten dør. Og det eneste de har igjen er en formalitet, bare en form.  
 
TØRSTE ETTER LIV. 04-03-60. 
36. Å, Gud om vi må ta ethvert mirakel ut av menigheten, om vi må ta alle orgler 
ut og plysj stoler; gi oss tilbake denne guddommelige broderkjærligheten blant 
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folket og fellesskapet. Om vi må gjøre alt dette, da før oss tilbake ditt igjen. Liv, 
å du og du, Liv … 
 
HAN HAR OMSORG HAR DU? 21-07-63. 
56. Du vet at Bibelen taler om det, at det ikke finnes kjærlighet i de siste dager 
men kun iblant de utvalgte mennesker. Det er riktig. Skriften omtaler det, at 
mannen skal være mot hustruen og hustruen mot mannen, barna mot foreldre.  
Det er bare iblant de utvalgte at det finnes kjærlighet igjen.  
 
1 Tess 1,3 mens vi ustanselig gjenkaller i minnet deres gjerning av troen, og det 
anstrengende arbeid av kjærligheten, og utholdenheten av håpet i vår Herre 
Jesus Kristus, fremfor Gud og vår Far; 
 
Legg nå merke til hvordan Paulus ordlegger seg sine tanker her. Han sier: 
Gjerning AV tro, og Anstrengende Arbeid AV Kjærlighet og Utholdenhet AV 
Håpet. Vi skjønner alle at ordet AV betyr ut fra, eller har sitt utspring fra og det 
er grunnen til at vi kan lese disse Pauli ord slik; deres gjerning springer ut av 
troen/åpenbaring, og det anstrengende arbeid som har sitt utspring eller er et 
resultat ut av kjærligheten, og utholdenheten av håpet i vår Herre Jesus Kristus, 
fremfor Gud og vår Far; Det er Kjærlighet som produserer det. Kjærlighet er en 
aktiviserende kraft.  
 
Paulus sier i Gal 5,6 For i Kristus Jesus har hverken omskjærelse eller forhud 
styrke til noe, men derimot tro, idet den arbeider aktivt ved kjærlighet. 
Legg nå merke til at Paulus igjen forteller oss her at vår Kjærlighet virker ved tro. 
Ordet ”arbeider” kommer fra det greske ord ”energeo” og betyr ”å forsyne med 
energi.” Paulus sier: ”Vår Tro blir forsynt med energi av Kjærlighet.” 
 
1 Tess 2,13 På grunn av dette gir vi også takk til Gud ustanselig, fordi, da dere 
mottok et Ord av en hørelse [av en rapport] av Gud fra oss, aksepterte dere ikke 
et ord av mennesker, men derimot likesom det virkelig er: Guds Ord! Hvilket 
også aktivt virker (Forsynt med energi) i dere som er de som fortsetter med å tro. 
 
VISDOM KONTRA TRO. 01-04-62.  
73-2 Det ble sådd inn i disiplene, deretter kom Ånden for å forsyne Ordet med 
energi. Skjønner? Ikke ved kraft, ikke ved makt, ikke ved visdom, ikke ved 
forståelse, ikke ved ditt, ikke ved dette, men ved Min Ånd skal jeg forsyne Mine 
Ord. Ved Min Ånd, sier Herren. Det er vannet ved Toens Ord som gir energi til 
Guds Ord og får Det til å virke.  
 
1 Kor 12,1-11 Men angående de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke at dere skal 
være uvitende. 2 Dere vet at dere var hedninger, som ble ført av sted til disse 
stumme avgudene, slik som dere var ledet. 3 Derfor vil jeg at dere skal forstå at 
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ingen som taler ved Guds Ånd, kaller Jesus forbannet, og at ingen kan si at 
Jesus er Herren, uten ved Den Hellige Ånd. 4 Nå er det forskjellige gaver, men 
den samme Ånd. 5 Og det er forskjellige tildelinger, men den samme Herre. 6 
Og det er forskjellige virkemåter (energi-virkninger), men det er den samme 
Gud som virker alt i alle. 7 Men Åndens manifestasjon blir gitt til hver enkelt, 
etter hva som er gagnlig for alle: 8 for til en blir det gitt visdoms ord ved Ånden, 
til en annen kunnskaps ord ved den samme Ånd, 9 til en annen tro ved den 
samme Ånd, til en annen gaver til å helbrede ved den samme Ånd, 10 til en 
annen kraft til å gjøre mirakler, til en annen å profetere, til en annen å skjelne 
mellom ånder, til en annen forskjellige slags tunger, til en annen tydningen av 
tunger. 11 Men alt dette virker ved den ene og samme And, ved at Han deler ut 
til hvert enkelt menneske, slik Han vil. 
 
Fil 2,13 for Gud er Den som er i ferd med å virke aktivt i dere, både til det å 
ville og det å aktivt virke for velbehaget. 
 
Jak 5,16 Bekjenn overtredelsene for hverandre og be for hverandre, så dere kan 
bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn virker med stor kraft. Og hva er det 
som gir energi til dine bønner? Kjærlighet er Guds energi. Og det er ved 
Kjærlighet at dine bønner blir fult med Guds energi, som bakker dem opp. 
 
HØR HAM. 01-03-58. 
112. Om nå Jesus er den samme i går i dag og i alle evigheter, om Han da 
kommer … Og Han kjenner deg. Og Han kan fortelle meg, på samme måte som 
Han viste til Guds Sønn.  Om Han er den samme, må Han … Skjønner, Jesus … 
Vi er hva? Grenene. Han er vinstokken. Stemmer det? Dere som leser i Bibelen 
vet det. Er det vinstokken som bærer fruktene? Vær forsiktig, nei, grenene bærer 
fruktene. Vinstokken gir kun energi til grenene. Således har Jesus ingen øyer på 
denne jord uten mine og dine. Han har ingen hender uten mine og dine. Han har 
ingen stemme uten min og din. Og Han er Ånden i oss, og vi er grenene som 
bærer frukt mens Han gir oss energi. Er det riktig? Dette er da måten å gjøre det 
på her.  
 
1 Kor 12,5-6 Og det er forskjellige tildelinger, men den samme Herre. 6 Og det 
er forskjellige virkemåter aktive (energi-virkninger), men det er den samme Gud 
som virker alt i alle. 
 
DYPET KALLER PÅ DYPET. 15-04-56. 
54. Vinstokken gir kun energi til grenene. Vinstokken i seg selv gir ingen frukter. 
Grenene bærer fruktene. Hvor mange er klar over det? Du plukker ikke fra selve 
stammen, du plukker fruktene fra grenene. Og hvem er grenene? Menigheten er 
grenene.     
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HVORFOR? 25-01-25. 
70. Å, du og du, hvordan Guds Sønn ga sitt eget Liv og sprøytet Det inn i mitt liv, 
og i ditt liv, og så kommer ned for å gi energi til Det med Hans Nærvær. Å, du og 
du.  
 
Ef 1,11 i ham, i hvem vi også har arvet, etter at vi på forhånd hadde blitt 
forutbestemt til det i overensstemmelse med en planlegging av Ham som aktivt 
bevirker alle ting i samsvar med rådslutningen av Sin vilje, 
 
 
DET TALTE ORD ER DET ORIGINALE SÆD.  18-03-62.  
124-5. Gud plasserte aldri noen tegn foran Hans Ord. Amen, dette er en 
fulltreffer. Gud plasserte aldri noen tegn foran Hans Ord. De blev føyet til for å 
bevise/stadfeste Ordet, men Ordet kom først. For å bevise det, sa Elias til 
kvinnen; ”Bak først et brød til meg.” Og se deretter miraklet som skjedde. Kom 
til Ordet først og se da etter miraklet. Det er Ord Sæden selv som Den hellige 
Ånd gir energi til. Hvordan kan en Gud sendt Budbærer bare tro noe av Skriften 
og ikke Hele Skriften? Fornekte noe av Det …   
 
Ef 1,19-20 og hva den overgående storhet av Hans kraft til oss er, vi som er de 
som fortsetter med å tro i samsvar med den aktive energi av makten av Hans 
styrke, 20 hvilken Han aktivt virket i Kristus da Han oppvekket ham ut fra de 
døde og plasserte ham ved Sin høyre side i de himmelske steder, 
 
IDET JEG TENKTE PÅ VEIEN. 14-08-59. 
70. Han er vinstokken og vi er grenene. Vinstokken i seg selv bærer ingen 
frukter, det er grenene som bærer frukt. Er ikke det riktig? Du får ingen frukter 
fra stammen, du plukker dem fra grenene. Om vi så er grenene og Han er 
Vinstokken da forsyner Han oss med energi, som er den Hellige Ånd. Og om 
Den Helleige Ånd er av Gud da oppfører vi oss som Han.  
 
 
 


