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Idet vi fortsetter i kveld fra der vi sluttet denne formiddagen, vi så på hva Jesus 
sa i Johannes 15:7 Hvis dere blir i Meg, og Mine Ord blir i dere, da be om hva 
dere vil; og det skal bli gitt til dere. 
 
Og vi så på at Gud og Hans Ord er den same tingen, for "i begynnelsen var 
Ordet, og Ordet var Gud." Og slik vet vi at når "Gud virker i oss både til å ville 
og å gjøre", da er det "Hans Ord som virker i oss både til å ville og å gjøre. " 
 
Fra hans tale 63-0412M Verdens Faller Fra Hverandre 29. Og Gud er Ordet. "I 
begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud." Og det er 
fortsatt Gud, det er riktig, det er Ordet. Og når vi kommer bort fra Ordet, da er vi 
borte fra Gud. Jesus sa: "Hvis dere blir i Meg ..." Det er deres hemmelighet. Det 
er hemmeligheten. "Hvis dere blir i Meg, og Mine Ord blir i dere, da be om 
hva dere vil; og det skal bli gitt til dere." Skjønner? Hensikten er den at aller 
først så må Guds Ord være nødt til å bli værende her. 
30 Du kan ikke ta trosbekjennelser og ismer, og så videre, og hamre dem inn i 
deg, og ta noen dogmer og blande dem med Guds Ord, og deretter få Gud til å 
ære det. Det er nødt til å være absolutt det rene, det uforfalskede Guds Ord, og 
det er det hele. Det er alt. Gud vil ikke blande Seg med noen ting som er 
fordervet. Han er absolutt Gud, tvers igjennom.  
 
Og fra hans tale 63-0317M Gud I Enkelhet 238. Du ber ikke en sau om å bære 
ull, eller fabrikkere ull, mener jeg. Sauen trenger ikke å fabrikkere ull. Han sier, 
Nå, min mester vil at jeg skal ha litt ull dette året. Jeg må sette i gang. Nei, det 
eneste han trenger å gjøre, er bare å forbli en sau. Det er riktig. Ullen vil 
automatisk… Han vil bære den fordi… 
239 Og vi blir ikke bedt om å fabrikkere frukt. Det er meningen at vi skal 
frembringe frukt, ser dere, bære frukt. Skjønner? Det er meningen at vi skal 
bære frukt. Og så lenge du er et Guds frukttre, med Guds Ord, da vil Guds Ord 
stadfeste Seg Selv. Det vil bære frukt så lenge som Ordet er der inne. Jesus 
sa: Hvis dere blir i Meg, og Mine Ord blir i dere, da be om hva dere vil; og 
det skal bli gitt til dere. Skjønner? Du fabrikkerer det ikke. Du arbeider ikke opp 
deg selv til det. Det er faktisk bare der, og det fortsetter videre og videre. 
 



Og fra hans tale 62-0705 Jehova Jireh del 1, 133. Etter at Abraham adskilte seg 
fra Lot, det var nøyaktig det som Gud ba ham om å gjøre. "Legge av enhver 
byrde og synden som så lett fanger oss. " Ta alt sammen bort! Der, da sa 
Gud: "Abraham, nå er du arving av alle ting. Se østover, se vestover, se 
nordover, se sørover, gå gjennom landet, det er alt sammen ditt! ” Amen. 
134 Du adskiller deg fra dine ting, deg selv fra synd, fra vantro. Det er bare 
én synd, og det er vantro. Å begå utroskap er ikke synd, å drikke brennevin er 
ikke synd, å fortelle løgner er ikke synd. Det er egenskapene til vantro. Hvis du 
trodde, da ville du ikke gjøre disse tingene. Ja visst. Jesus sa i Johannes 5:24: 
"Den som hører Mitt ord og tror Ham som har sendt Meg, han har evig liv." 
Det er Zoe, den Hellige Ånd, fordi han trodde. Riktig. Nå, frem til du mottar 
Det, har du en påtatt tro, du er i den gruppen. Men når du virkelig tror, adskiller 
deg selv, og når du adskiller deg fra all din vantro og tror Gud, vandrer nøyaktig, 
holder budene, gjør alt det som er riktig, da vil Gud si: "Ethvert løfte i Boken er 
ditt.” Amen. “Alt sammen er ditt! Vend deg til det, fra 1. Mosebok til 
Åpenbaringen, det er alt sammen ditt!” Amen. "Hvis dere blir i Meg, og Mine 
Ord blir i dere, da be om hva dere vil; det skal bli gitt til dere." Hvordan? 
Først må du adskille deg fra vantro.  
 
Og fra hans tale 62-0627 Vi Vil Se Jesus 90 Se nå. ”I begynnelsen var Ordet, 
og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Og Ordet ble kjød og bodde iblant 
oss.” Er det riktig? Hebreerne 4 sa: "For Guds Ord er levende og virksomt og 
skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver 
både sjel og ånd, ledd og marg, og skjelner hjertets tanker og 
beslutninger." Er det riktig? Guds Ord ... “Hvis dere blir i Meg, og Mine Ord 
blir i dere…” Ser dere hva jeg mener? Det er Ordet som blir gjort kjød iblant oss. 
(Skjønner?) Ordet. Og det Ordet som var tilbake der som ikke kan forandre seg, 
er det samme Ordet i kveld, som ville erklære den samme Messias (ikke meg, 
men ham), den samme Messias. Jeg tror at denne mannen tror det.  
 
Og fra hans tale 62-0401 Visdom Kontra Tro 335. Jeg snakket med broder 
Evans bak der for ikke lenge siden. Han kom opp hit. Han kjører så langt! Han 
mistet bilen sin. Satte den der borte ved Millers sted, glemte nøklene igjen i den, 
noen kom forbi og stjal den. Han hadde alt han eide i den. Han kom bort. Han, 
ham og broder Fred og broder Tom, noen av dem kom bort til huset. Og sa… 
Vel, han så ut som en liten unge som noen hadde stjålet godteriet fra; han, bare 
helt slått ut, vet dere. Han sa: “Jeg vet rett og slett ikke hva jeg skal gjøre.” Jeg 
sa: “Vel,…” 



336. Nå hva er det? Nå, de kommer, hva er det første? Til Ordet; be Faderen. 
“Dersom dere blir i Meg, og Mine Ord blir i dere, da be om hva dere vil.” Hva 
da? Hold deg til Ordet, bare hold deg rett til Ordet.  
 
Og fra hans tale 62-0121M Din Ætt Skal Innta Porten 128. Visste dere at denne 
sønnen som ble født inn i en familie, hadde en veileder og en etterfølgende 
prøvetid? Hvis han besto testen og ble værende sammen med farens 
oppfordring, da ble den gutten tatt ut, og han ble ikledd et plagg, og så ble det 
avholdt en seremoni. Og den gutten ble deretter plassert inn i den familien som 
han var født inn i. 
129 Det er det som er galt med våre pinsevenner i dag. De hopper bare hit og 
dit, og våre organisasjoner ville trekke dem denne veien og den veien. De holder 
seg ikke sammen med Ordet. 
130 Hvis dere vil stå sammen med Ordet, da ser Gud: "Hvis dere blir i Meg, 
og Mine Ord blir i dere," Han kan ikke benekte det. Det er Hans Ord. Så vil 
det være en tid, en gang, når du blir tatt ut og satt til side, og du blir gitt noe som 
er ekte, halleluja, kraft fra Den Allmektige Gud. 
131 Så Gud venter på Sine barn, men de ønsker bare ikke til å stille opp, når 
de kommer frem til den prøvetiden. Vil dere akseptere det? "Vel, menigheten vil 
kaste meg ut." Ja vel. Der har dere det. Så gå da. Det der er ikke Abrahams 
Sæd. Abrahams Sæd handler ikke slik. 
 
Og fra hans tale 62-0117 Dristighet 289. Da det Nikea-rådet kom opp der, 
begynte de å argumentere. Mange av dere forkynnere vet hva jeg taler om. De 
som var blitt godt opplært, slik som St. Patrick og de som dro over, og de 
forskjellige, Irenius og de forskjellige, de stod sammen med Ordet. Resten av 
dem tok dogmer og gikk bort fra Ordet, og der er de fremdeles i dag. Men den 
virkelig troende ble stående sammen med Ordet. Takk Gud! Jeg vet det. 
290 La oss ikke ta noen antakelser. Bli stående sammen med det Ordet. Og 
Gud er forpliktet til å gjøre ... 
291 Det Ordet er en sæd, og det Ordet vil bringe frem alt det som Det lovet å 
bringe frem. Det vil gjøre det. Det vil ta verden ut av deg. Det vil hellige deg. 
Det vil få deg til å leve et annet liv. Det vil få deg til å gjøre ting du trodde du ikke 
kunne gjøre, fordi det er Ordet i deg.  
 
Og fra hans tale Tror bare 61-0427 56. Jesus sa: "Bare tro." Tro på hva? Tro 
hva, nå? Hun er død. Tro for det umulige. Ja visst. Ha tro for det umulige. 
"Hvorfor, tro nå, etter at hun er død og balsamert?" "Ja visst, jeg sa til deg at hvis 
du bare vil tro, skal du se Guds herlighet." “Tro hva da?” “Tro på hva som helst...” 
"Sannelig sier Jeg dere: Den som sier til dette fjellet: «Løft deg og kast deg 



i havet!» og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, han 
skal få det som han sier." Det er riktig. "Den som tror på Meg, skal leve, selv 
om han dør. Den som tror på Meg, skal aldri dø. Hvis dere blir i Meg, og 
Mine Ord blir i dere, da be om hva dere vil; det skal bli gitt til dere.” Er det 
riktig? Alle disse løftene ... “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.” Alle disse løftene her ... “Jesus Kristus er den samme i går, i 
dag og for evig. Han ble såret for våre overtredelser (ble såret for vår 
overtredelse), knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi 
skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom."  
 
Og fra hans tale 65-1128M Guds Eneste Tilveiebrakte Sted For Tilbedelse 
109. Se på Marta og Maria. Da Jesus hadde kommet tilbake, etter Han hadde 
lært dem dette Evangeliet (Lyset for Hans tid, at Han var Messias), ble Han 
hatet, forkastet. Åh, fariseerne og menighetene foraktet Ham. Men Lasarus 
hadde dødd, broderen som var en bestevenn av Ham. Han lot ham ligge der; og 
de sendte bud etter Ham, Han kom ikke engang.  
110. Men se på Marta, holdningen hennes. Hun sa, “Herre, hvis Du hadde vært 
her.” Gi Ham Hans rette tittel: Herre, H-E-R-R-E med store bokstaver, Yahweh, 
Jehova. Glory! “Hvis Du hadde vært her, ville min bror ikke vært død.” Liv og 
død kan ikke forenes i den samme kanalen, eller det samme huset. “Ville Du… 
ville han ikke vært død.”  
111. Jesus sa til henne, “Jeg er oppstandelsen og Livet,” sier Gud. Skjønner? 
Da Han først sa: “Din bror skal leve igjen.”  
112. Hun sa, “Ja, Herre, det tror jeg virkelig. Som en jødinne, tror jeg at det vil bli 
en felles oppstandelse av de døde; og jeg tror min bror var like så trofast og 
oppriktig i tilbedelse. Og jeg tror at Du er den Messias, som Bibelen snakker om, 
fordi Gud stadfester Sitt Ord i Deg og viser at Du er budbæreren for denne tid. 
Du er Messias. Jeg tror at Du er den Kristus som skulle komme, fordi Dine 
gjerninger vitner om at Gud har sendt Deg hit for å være Messias.” Åh, du! Følg 
med på brikkene som begynner å falle på plass nå. Skjønner?  
 
Og fra hans tale 63-1201E Bare Én Gang Til, Herre 54. Legg merke til det, 
Samson gir bort sin hemmelighet til Dalila. Hun elsket ham endelig og klappet på 
ham og fortalte ham at han var en hyggelig mann, hvor hun elsket ham, helt til 
hun fant ut hvor hemmeligheten var, da klippet hun bort hemmeligheten. 
55 Og det er nøyaktig slik som gamle moder Jesabel har gjort med den 
protestantiske kirken, har kuttet inn. Og nå går de på kompromiss med noen få 
små doktriner de sa de har, slik at de kan få enhet over hele verden. Og det 
første stedet kirken fikk sine hårlokker klippet av, var i Nikea, og hun kommer til å 



klippe dem igjen etter at hun har vært her. Det er hennes hemmelighet, som er 
Ordet. “Hvis dere blir i Meg, og Mine Ord blir i dere, da be om hva dere vil; 
og det skal bli gitt til dere.” Ser dere, det er der de mister sin hemmelighet. Se 
på dem nå, beseiret, akkurat som Samson var. Forkynnere, i stedet for å bli 
født…  
 
Og fra hans tale 63-0825E Fullkommen Tro 94. Nå, se! Nå, og Han sa til oss 
her i Johannes evangelium: “Hvis dere blir i Meg, og Mine Ord blir i dere, da 
be om hva dere vil; og det skal bli gitt til dere.” Da, gjenkjenn din posisjon i 
Skriften, som en troende. Skjønner? Du må gjenkjenne din posisjon, slik 
Han gjenkjente Sin posisjon.  
95. “Står det ikke skrevet at Kristus skal komme, og alt det Kristus skulle 
gjøre?” Han sa til Kleopas og dem den morgenen: “Står det ikke skrevet i 
Skriften at de vil være nødt til å… at Han må lide og så bli drept og oppreist 
den tredje dagen?” Sa: “Hvorfor er dere så trege til å forstå?”  
96. Og de tenkte: “Du store min, denne mannen taler litt annerledes enn andre 
menn.” De fant ut, da de kom inn på herberget, at det var Ham. Dere forstår, Han 
var skjult for deres øyne. Ser dere, de visste at Han stadig gikk tilbake til 
Skriften, og de visste at Det var Ham.  
 
Og fra hans tale 63-0803B Investeringer 161. Jeg hadde et intervju med en 
prest for ikke lenge siden. Han sa: “Mr. Branham, du prøver å snakke om en 
Bibel. Dette er kirken!” Han sa: "Gud er i Sin kirke." 
Jeg sa: "Vis meg hvor." 
162 Bibelen sa at Gud er i Ordet. Han er Ordet. Og hvis Ordet er i deg, da 
produserer det Gud igjen. Og Han sa: "Ordet er en sæd, og den sæden 
produserer hvilket slag det er." Det vil skape et gudfryktig liv, et fullt innviet liv 
til Jesus Kristus.  
 
Og fra hans tale 63-0803B Investeringer 88. Ikke rart at Jesus sa: "Hvis dere 
blir i Meg, og Mine Ord blir i dere, da be om hva dere vil; det skal bli gitt til 
dere." Skjønner? “De gjerninger jeg gjør”, Johannes 14:12, “den som tror, 
bekjenner og tror på Meg, se, de gjerningene Jeg gjør, skal han også gjøre.” 
Fordi Gud er i den troende akkurat slik som Han var i Kristus. Ikke i den 
fylden som Han var i Kristus, men Han er i deg akkurat slik som han var 
der, fordi du er en sønn av Gud gjennom Jesus Kristus.  
 
Og fra hans tale 63-0630E Er Ditt Liv Verdig 229. Hør nå her. Hvor mange er 
som Lot, her i Amerika, leste sin Bibel i går for å forberede sitt budskap for 
dagen, og de styrer unna vanndåpen i Jesu Kristi Navn? Hvor mange av dem 



styrer unna dåpen i Den Hellige Ånd? “Jesus Kristus er den samme i går, i 
dag og for evig”? Markus 16, “Disse tegn skal følge dem som tror”? 
Johannes 14:12, “Den som tror på Meg, skal også gjøre de gjerninger Jeg 
gjør”? “Dersom dere blir i Meg, og Mine Ord blir i dere, da be om hva dere 
vil og det skal bli gitt dere”? Hvor mange er som Lot, og så Det? Men, på 
grunn av deres unnskyldning, deres denominasjon! Se ut, og se i Bibelen. 
230 Se på forsamlingen deres av kortklipte kvinner, og de vet at Bibelen 
fordømmer det. Mens de går nedover gaten, se på deres egne 
menighetsmedlemmer som går nedover gaten med shorts på seg, og de vet at 
Ordet er imot det. Men de har ikke mot til å rope ut imot det. Men, likevel, en 
mann som bekjenner at han er en kristen, hans sjel inni ham, roper ut imot det, 
men han har ikke mot. Hvis ikke dette er nåtidens Sodoma, hva er det da? Gud, 
gi oss noen som vil rope ut imot det. Det er riktig. Slik som Johannes Døperen 
sa: “Øksen ligger ved roten av treet.” Det er det vi trenger i dag.  
 
Og fra hans tale 63-0304 Et Absolutt 117. Og min tro som jeg har i Gud, det er 
grunnen til at jeg er her i kveld. Det er grunnen til at jeg avlyste noe annet, og 
kom inn hit. Jeg måtte kjøre hundrevis av miles i natt, tilbake til Tucson, Arizona, 
fordi jeg kommer for å legge min tro sammen med deres. Det er en mann. Det er 
en sjel som ligger over på den andre siden. Det er en som har nød. Og vi kristne 
må våkne opp til en realitet, til en virkelig ekte tro. Bind den til Guds Ord, og be 
utholdende over det løftet. Ja visst. Åh, du! "Hvis dere blir i Meg, og Mine 
Ord blir i dere, da be om hva dere vil; det skal bli gitt til dere." 
118 Og igjen: "Hvis Mitt folk som er kalt ved Mitt Navn, skal samle seg 
sammen og be, da vil Jeg høre fra himmelen." Bønnemøte, det er tingen.  
 
Og fra hans tale 62-0705 Jehova Jireh del 1, 49. Og hvis Han ikke ennå har 
omskåret deg ved Den Hellige Ånd, da har Han ennå ikke mottatt din tro. 
Det er riktig. Det er omskjæringen av hjertet og ånden. Gud gir Den Hellige 
Ånd som en bekreftelse på at Han har mottatt din tro. Nå, hvis du stopper 
opp og tror, og snur deg rundt; og bare tror Gud, da vil Gud omskjære det hjertet. 
Og det kutter bort all vantro, omskjærer denne verden og all vantro bort fra deg. 
Og da står du sammen med Ordet alene. Jesus sa: “Hvis dere blir i Meg, og 
Mine Ord blir i dere, da be om hva dere vil; det skal bli gitt til dere." 
 
Og fra hans tale 62-0408 Dristighet 82. Nå, vi har ingen antakelser om noen 
ting. Vi ser det. Vi vet at Gud er her, Den Hellige Ånd, den store, Elias sin Gud, 
Den Hellige Ånd, Vitnet på denne siste dagen, som drar Sin tjeneste rett inn i 
menigheten, den samme tingen som vår Herre gjorde. 



Ypperstepresten stiger ned fra tronen til menigheten. Og menigheten samler seg 
sammen med Ordet, fordi Han kan bare komme til Ordet. Han er Ordet. Ordet 
kan ikke komme til en almanakk. Det passer ikke inn. Så Ordet må komme til 
Ordet. “Hvis dere blir i Meg, og Mine Ord blir i dere, da be om hva dere vil; 
det skal bli gitt til dere.” Mennesket skal leve av hele Guds Ord. Her har dere 
det. Tror dere det? Aksepter det da. La oss be.  
 
Og fra hans tale 56-0428 Guds Pakt Med Abraham 59. Enda en liten stund og 
verden (kirkeverdenen og resten av verden) vil ikke se Meg mer. Men dere 
skal se Meg, for Jeg (personlig pronomen) vil være med dere til verdens 
ende. Og det Jeg gjør, skal også dere gjøre. Jeg er vintreet, dere er 
grenene. Hvis dere blir i Meg, og Mine Ord blir i dere, da be om hva dere vil; 
det skal bli gitt til dere, så be om hva dere vil, og det vil bli gitt dere.” Så 
vidunderlig. Han ble Vintreet, den første som reiste seg fra jorden. Vi er grenene 
som kom ut av Ham. Og vintreet bærer ikke frukt; grenene bærer frukt. Og hvis 
vintreet har et bestemt slags liv i seg, da må det bære den slags frukt. Og 
hvis Jesus var Helbrederen da, ... Uansett hva Han var da, det må Han være i 
dag, helt nøyaktig det som Han var den gang. Så jeg tror det av hele mitt 
hjerte. La oss be. 
 
Og fra hans tale 63-1130E Gå Og Vekk Jesus 183. Den populære troen var: 
"Mannen var gal." Nå, alle sammen vet det, gjør ikke du, at "Mannen var gal. Og 
Han var en spåmann av noe slag, en ond ånd, en Belsebub som kunne lese 
deres tanker; en ond ånd som kunne spå.” 
184 Jesus sa til dem: "Det ville være å spotte Den Hellige Ånd." 
185 Det er blitt skrevet: "Den som tror på Meg, de gjerningene Jeg gjør, skal 
han også gjøre. Hvis dere blir i Meg, og Mine Ord blir i dere, da be om hva 
dere vil; det skal bli gitt til dere." Skjønner? Det er blitt skrevet: "Slik det var i 
Sodomas dager, slik skal det være når Menneskesønnen kommer." Alle 
disse løftene som Han har gitt! Hebreerne 13:8, "Jesus Kristus er den samme 
i går, i dag og for evig." Alle disse løftene som er blitt skrevet. Det er blitt 
skrevet: “Disse tegn skal følge dem som tror. Hvis de legger hendene på de 
syke, skal de bli friske." Det er blitt skrevet. La det nå bli gjort. Amen.  
 
Og fra hans tale 63-0901M Tegnet 337. Nå, hør her, Ordet forsikrer oss om 
løftet. Alle disse er tekster jeg har skrevet ned her. Bare fortsetter å forkynne 
hele dagen, ser det ut som, ser dere, om det. Skjønner? Ordet forsikrer oss om 
løftet, fordi Det er løftet. Ordet er Løftet, og Ordet er Gud, og Ordet er vårt. 
Og vi blir Ordet, og Ordet blir oss. Og hvis dere blir i Meg, og Mine Ord i 
dere, så, ser dere, det blir bare én stor familie. Skjønner? Det forsikrer oss. 



Fordi hvorfor? Vel, det er en del av oss. Skjønner? Skjønner? Ser dere, Det blir 
en del av oss. For en tekst! Ja vel. Forsikrer oss om løftet.  
 
Og fra hans tale 63-0112 Innflytelse 161. Disse englene, serafer, kjente aldri til 
synd eller noen ting om synd. De brenner bare offeret, for å lage en vei for 
tilbederen, de hellige. Og de må ha sine ansikter dekket. Hva ville det være, opp 
der ved siden av Ussias? De tildekker sine hellige ansikter, i Guds nærvær, med 
ærbødighet. 
162 Nå finnes det ingen ærbødighet. Det ser ut til at vi bare kan gjøre hva som 
helst i Herrens navn og komme unna med det. Så lenge vi tilhører en viss gruppe 
som har en god sosial status, og de ikke tar våre medlemskap fra oss; prestene 
og biskopene, og så videre, tilbakekaller våre medlemskap. Og vi har fortsatt en 
god innflytelse blant folket. 
163 Men hva slags innflytelse har vi i Guds nærvær? Blir bønnene våre 
liggende ubesvart, eller blir de besvart? “Hvis dere blir i Meg, og Mine Ord blir 
i dere, da be om hva dere vil; det skal bli gitt til dere. Den som tror i Meg, de 
gjerninger som Jeg gjør, skal han også gjøre. Og mer enn dette skal han 
gjøre, for Jeg går til Faderen.” 
 
Og fra hans tale 62-0628 En Større Enn Salomo Er Her 106. Vår religion har en 
Mann som er grunnleggeren av den, kristendommen, og Han er her sammen 
med oss. Ingenting kan drepe Ham. Han lever for alltid, og sa: “De gjerningene 
Jeg gjør ... Hvis dere blir i Meg, og Mine Ord blir i dere, da be om hva dere 
vil; og det skal bli gitt til dere. Den som tror på Meg, de gjerningene som 
Jeg gjør, skal han også gjøre.” 
Nå, hvis Kristus sto her i kveld ikledd denne dressen som Han ga meg, og Han 
sto her, og kvinnen var syk, og hvis Han ville ... Kunne Han helbrede henne? 
Vær forsiktig nå før dere sier "Amen." Kunne Han helbrede henne? Nei. Han vil 
si at Han allerede hadde gjort det. Er det riktig? Ja visst. “Mitt Barn”, ville Han 
sagt: “Jeg har allerede gjort det. Ved Mine sår ble du helbredet. Tror du ikke 
dette? " Skjønner? Det er allerede blitt gjort. Skjønner?  
 
Og fra hans tale 62-0204 Nattverd 120. "Hvis dere blir i Meg, og Mine Ord blir 
i dere, da be om hva dere vil, og det skal bli gitt til dere." Ser dere? Vel, det 
skjer ikke bare én gang, og så, neste gang skjer det ikke. "Hvis dere blir i 
Meg, og Mine Ord blir i dere", det betyr: Bli stående der. Å bli, det betyr: "Å 
hvile der, bli stående rett der." Ja, det er vaksinasjon for syndefulle 
sykdommer.  
 



Og fra hans tale 59-1223 Spørsmål Og Svar COD 49. Ordet død betyr "atskilt." 
Nå, fysisk, vi adskiller oss fra vår fysiske side, fordi det er fortsatt synd. Men vår 
ånd er av Gud, den kan aldri bli adskilt fra Gud, fordi vi er en del av Gud. Vi 
blir ført tilbake inn i Guds tanke. Alt det som Gud gjør er fullkomment og evig. Og 
når Guds egne tanker gikk ut for å få et rike av mennesker som ville tilbe Ham, 
disse tankene er evige. Skjønner? De kan ikke mer gå til grunne. Ethvert Guds 
Ord er Evig. Jesus sa: "Himmel og jord skal forgå, både himmel og jord kan 
forgå, men Mine Ord skal aldri forgå." Skjønner? De er evige sammen med 
Gud. Og “Hvis dere blir i Meg, og Mine Ord blir i dere, da be om hva dere vil; 
det skal bli gitt til dere.” Ser dere? Vi blir en del av Hans Ord, en del av Hans 
Liv, for: Vi er kjød av Hans kjød, og ben av Hans ben og liv i Hans Liv. Da 
kan vi ikke gå til grunne, ikke mer enn Gud selv kunne gå til grunne. Det er 
hva Den Hellige Ånd er. 
 
Og fra hans tale 61-1231E Hvis Gud være med oss 134. Hvordan kan Gud ta 
en synder, en arrogant, en med høyt temperament, en irritabel mann, og 
gjøre ham til en som er hellig? Hvordan kan han ta en kvinne som er så lavt 
nede, at ikke engang hundene vender seg til henne på gaten, og gjøre henne til 
en som er hellig? Jeg kan ikke svare på det. Men Han gjorde det! Det er et 
paradoks. Sannelig er det det! Alle Guds store gjerninger er et paradoks. 
135 "Hvis dere blir i Meg, og Mine Ord blir i dere, da be om hva dere vil; og 
det skal bli gitt til dere. Johannes 15:7. Ja vel.  
 
Vel, det er 19 Skriftsteder i Det Nye Testamente hvor Jesus bruker dette 
uttrykket: "Den som tror på meg, eller i meg", når han taler om den troende. Nå, 
det ordet som blir brukt for på og i , det er det samme greske ordet: eis 
 
Vel, vi skulle vite at Gud har gitt oss visse løfter i Sitt Ord for Sin menighet, og vi 
vet at "Gud er ikke et menneske at Han skulle lyve" angående de løftene som 
Han gir. 
 
Vi har brukt forrige uke og denne uken til å vise at Gud respekterer Sitt Ord i deg. 
Og da, når du tror at Gud skal oppfylle hvert eneste løfte til deg, da burde vi vite 
hva disse løftene er, for de som er i Ham og tror.  
 
Nedenfor har vi listet opp 19 løfter i Skriften til alle de troende, idet vi 
gjennomgår disse versene som angår den troende. Derfor vil jeg ta meg tid her til 
å gå gjennom alle disse 19 løftene hvor hvert enkelt spesifikt omhandler den 
troende, den som er i ham og tror, og hva det Ordet i deg, som du tror, vil 
produsere i deg. Det er likheter i hver av disse 19 Skriftstedene som jeg vil at du 



skal være klar over. Ordet "pas" oversettes noen ganger som "han", og noen 
ganger som "den som". Derfor taler dette ikke om én person i entall, selv om det 
noen ganger er oversatt med "han" i stedet for ordet:"den som". Det taler om 
"hvem som helst". Og det andre ordet jeg vil at dere skal være klar over, er det 
greske ordet "eis". Det er noen ganger oversatt med i og noen ganger med på. 
 
Jeg tror at uoverensstemmelsene i dette er fordi de som arbeidet med 
oversettelsene, ikke var født på ny og fylt med Den Hellige Ånd. Og derfor kunne 
de ikke forstå det som har med Gud å gjøre, slik apostelen Paulus lærte oss i 1 
Korinterbrev 2. Men ordet "eis" betyr i eller inn i, og skulle derfor bli oversatt 
som i.  
 
Det første Skriftstedet jeg ønsker å ta med, er Markus 16:16 "Den som tror" [og 
det blir skrevet på gresk som (ὁ πιστεύων)] og er blitt døpt, skal bli frelst. Men 
den som ikke tror (ὁ πιστεύων) skal bli fordømt. 
 
Vel, hvis vi tror at ordene: "Han som tror" (King James Bibelen bruker han, men norsk 

oversettelse bruker den som), taler om bare én person, siden "han" er et personlig 
pronomen, og taler derfor om bare én person, da må vi også tro at bare én 
person vil bli frelst? Er vi villige til å gamble vår frelse på en slik teologi? 
Forkynner du fra talerstolen at bare én person vil bli frelst? Og den ene personen 
er William Branham? Hvis ikke, da er din bruk av "han" som et entallsord i 
Johannes 14:12, trangsynt, og din teologi er feil. 
(Broder Brian sier dette fordi det er en utbredt oppfatning i Budskapet at Johannes 14:12 kun 
var for William Branham, og ingen andre.) 

 
Og husk, fra forrige uke: Du tror ikke i Ham hvis du ikke er i Ham og tror. Så alle 
disse Skriftstedene som taler om den troende som tror, de taler om disse som er 
i Kristus. Og Kristus er Ordet, i dem. Og disse er i Ham, og tror. Og dette første 
Skriftstedet sier at vi vil bli frelst. Så vær så snill å fortell meg: Hvordan kan du 
være redd eller ha frykt, hvis du tror i Ham, og Hans Ord blir værende, eller lever 
i deg? Hva er det da å frykte? Bibelens løfte forteller oss at vi skal bli frelst. 
 
Legg merke til at vi, i disse 19 versene av Skriften, skal se at hvert vers har ett 
eller flere løfter til den troende. Det å endre oversettelsen fra "den som" til "han", 
og gjøre dette til et entallsord, og la dette handle om bare "én" person, det vil 
forkaste oss, det at disse løftene skulle være til alle de som tror. Og i stedet gjør 
de dem til å gjelde for kun "én" person. Så hvorfor er det blitt erklært i 
evangeliene, som er de gode nyhetene? Hvis disse løftene bare er for én, da 



ville de absolutt ikke være noen gode nyheter, men heller noen dårlige nyheter til 
resten av oss. 
 
Hvis vi skal være i samsvar med våre språkregler, hver gang vi ser uttrykket i vår 
engelske Bibel " han som tror på meg", og hvis vi skal tro at det taler om bare én 
person, da må vi også konkludere med at alle disse 19 versene må tale om bare 
ett individ. Og derfor, hvis de ikke taler om mer enn én person, som disse løftene 
er for, da ville hele evangeliet være for bare den ene personen. Og det ville da 
ikke bli ansett som de gode nyhetene for menneskeheten. Dermed kunne vi se at 
alle løftene som er knyttet til disse versene, de må da være for bare én person, 
hvis vi skal være konsekvente. Men takk til Gud, ikke bare for sunn fornuft, men 
også for resonnementet fra Den Hellige Ånd, som forteller oss at disse 19 løftene 
er for alle de som er i Kristus, og tror. 
 
Med dette i tankene, la oss gå gjennom alle de 19 versene i Skriften, hvor dette 
uttrykket, «den som tror på Meg», er blitt brukt. 
 
Det 2. Skriftstedet finner vi i Johannes 3:15 "Hver Den som tror" [igjen ser vi de 
samme greske ordene (ὁ πιστεύων)] "i ham, skal ikke gå fortapt, men ha evig 
liv". King James sier også her: «Han som tror.» Betyr det igjen at det er bare én 
person som ikke vil gå fortapt, at det er bare én som har evig liv, og den 
personen er William Branham? Hvis det ikke stemmer, da er din bruk av "han" 
som et entallsord i Johannes 14:12, trangsynt, og din teologi er feil. Men legg 
merke til at løftet er for den troende som er i Kristus, og tror. Løftet er Evig Liv, og 
det er bare én form for Evig Liv, og det er Guds Liv, og Gud er Ordet. Jesus lærte 
oss: "Mine Ord er Ånd, og De er Liv." Derfor, beviset på at du er fylt med Guds 
Ånd, er at Hans Ord er i deg, og bor i deg." For ingen kan forstå det som er fra 
Gud, uten at Guds Ånd er i ham." 
 
Det 3. løftet til disse som er i Ham, og tror, det finner vi i Johannes 3:16 For slik 
har Gud nemlig elsket verden at Han gav Sin Sønn, Den enbårne, for at "hver 
den som tror" [igjen ser vi det samme greske ordet her (ὁ πιστεύων)] i Ham, 
ikke skal gå fortapt, men ha Evig Liv. Igjen ser vi løftet om Evig Liv, og det er 
ingen tilfeldighet, fordi, hvis Hans Ord er i oss, da er Han i oss, og da er vi i Ham, 
og tror. Så taler ikke dette om at ingen som er i Ham, og tror, vil gå fortapt, 
men de vil manifestere Evig Liv? 
 
Nå finner vi også den samme tingen omtalt i 1 Johannes 5:12 Den som har (gir 
ekko av) Sønnen, har (gir ekko av) livet; og den som ikke har (ikke gir ekko av) 
Guds Sønn, har ikke (gir ikke ekko av) livet. 



 
Derfor, det at vi blir i Ham, og tror, det kan bli sett på som å gi et ekko av Ham, 
og derfor Hans Liv. For Han sa: "Mine Ord er Ånd og De er Liv." Og hvis du har 
Hans Ånd i deg, da er Hans Liv i deg, fordi det er det som Hans Ånd er, det er 
Hans Liv. 
 
Ja vel. Så det bringer oss til det 4. løftet for den personen som er i Ham, og tror. 
Og vi finner det 4. løftet i Johannes 3:18 "Den som tror" [Legg igjen merke til at 
den greske stavemåten her er akkurat som i de andre, (ὁ πιστεύων)] i ham, blir 
ikke dømt. Men den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd, på 
Guds enbårne Sønns navn. Legg merke til at den troende som er i Kristus, og 
tror, er fylt med Ordet, som er Hans Ånd og Hans Liv. Og derfor vil han ikke bli 
fordømt sammen med verden. Det er et løfte bare til de troende, de som er i 
Ham, og tror. For det ikke bare dette at de er i Ham, som er Ordet, og tror. Men 
de blir i Hans Ord. Noe som betyr at de blir værende der, de har gjort Hans Ord 
til sin bolig. 
 
Så profeten David taler om dette i Salme 1:1 Salig er den mann som ikke vandrer 
i ugudelige folks råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete,  
2 men har sin lyst i Herrens lov og grunner i hans lov dag og natt. (Så han 
holder seg til Faderens lære, som ordet tora betyr.) 
3 Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin 
tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til. (Hvorfor? 
Fordi han er blitt plantet ved rennende vann, som representerer Ordet, vasking 
ved vannbadet i Ordet. Han kan dermed absorbere mye vann, eller Ord, fordi 
han er blitt plantet rett inn i det.) 
4 Slik er det ikke med de ugudelige. De er lik agner som vinden blåser bort. 
5 Derfor skal de ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de 
rettferdiges menighet. 
6 For Herren kjenner (yada, som betyr: Å våke over med en årvåken deltagelse) 
de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til undergang. (awbad, som 
betyr: Å bli overlatt til å klare seg selv.) 
 
Det bringer oss til det 5. løftet for dem som er i Kristus, i Ordet, og altså blir 
værende der. Johannes 3:36 "Den som tror" [Vi ser at det er det samme greske 
ordet (ὁ πιστεύων)] i Sønnen, har (gir ekko av) evig liv. Men den som ikke 
adlyder Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Igjen ser vi at 
den som blir i Kristus, i Ordet, er fylt med Guds Liv. Men slik er det ikke med de 
andre. 
 



Og så kommer vi til Guds 6. løfte for dem som er i Kristus, i Ordet og dermed blir 
i Ham. Johannes 6:47 Sannelig, sannelig sier jeg dere: "Den som tror" [(ὁ 
πιστεύων)] i meg har evig liv. Som broder Branham sa, idet han siterte Jesus: 24 
"Tro i Meg, ikke på Meg, men i Meg.” Å være i Ham, og tro! “Hvis dere blir i 
Meg og Mine Ord blir i dere.” i Ham, og tro! Åh du! Jeg håper Den Hellige Ånd 
får det rett ned til deg. Nå, dere er den lille flokken, det er grunnen til at jeg 
gjennom denne uken, ved å være i bønn til Gud, valgte denne teksten for å vise 
dere hvor vi står. Å tro i Ham. Du kan ikke tro i Ham før du kommer inn i 
Ham, eller Han kommer inn i deg, da tror du, i Ham, da har du Evig Liv. Du 
tror på Ham frem til du mottar Evig Liv, og Evig Liv er Guds Liv inni deg, da 
tror du i Ham. 
25 “Dere i Meg, Jeg i dere. At de kan være ett, Far, på samme måte som Du 
og Jeg er ett.” Gud i Kristus, Kristus i Menigheten. Skjønner? "Akkurat slik 
som vi er ett, slik skal de være ett." Så hvordan kan dere være ett? “Hvis 
dere blir i Meg, er Mine Ord blir i dere.” Ser dere, hold dere der! "Mine Ord i 
dere, da be om hva dere vil." For det er ikke lenger dere. Det er Ordet som 
er i dere, og Ordet er Gud.  
 
Og det 7. løftet til dem som er i Kristus, i Ordet, og blir værende i Hans Ord, det 
finner vi i Johannes 6:35 Og Jesus sa til dem: «Jeg er livets brød. Den som 
kommer inn til Meg, skal aldri sulte. Og den som tror [igjen ser vi de samme 
greske ordene her (ὁ πιστεύων)] på Meg, skal aldri noen gang tørste. 
 
Og den eneste måten hvor dette er mulig, er at Kristus, Ordet, som er en strøm 
av Liv, får flyte fritt inni deg, fordi du er blir plantet med dine røtter dypt inn i 
denne strømmen av Liv og kontinuerlig trekker inn Hans åndelige Ord. 
 
Og det tar oss til Guds 8. løfte for dem som er i Kristus, i Ordet, og blir værende i 
Hans Ord. Vi finner det i Johannes 7:38 «Den som tror» (ὁ πιστεύων) i Meg, 
som Skriften har sagt, ut fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann." 
 
Så jeg håper at dere ser hvordan alle disse løftene er knyttet sammen for den 
troende som er i Kristus, og som tror, og blir værende i Hans Ord.  
 
Og så kommer vi til det 9. løftet fra Gud for dem som er i Kristus, i Ordet, og blir 
værende i Hans Ord. Det står i Johannes 11:25 Jesus sa til henne: «Jeg er 
oppstandelsen og livet. Den som tror (ὁ πιστεύων) i Meg, skal leve, selv om han 
dør.» Legg igjen merke til at det taler om Evig Liv, selv om vårt legeme er 
bestemt til å dø. Men vår sjel er plantet inn i Ordet. Og en dag, når Gud kaller til 



oppbrudd, skal vår sjel komme tilbake og levendegjøre vårt kjød og reise det opp 
av graven. 
 
Det 10. løftet fra Gud for dem som er i Kristus, i Ordet, og blir værende i Hans 

Ord, det finner vi i Johannes 12:44 Jesus ropte og sa: Den som tror (ὁ 

πιστεύων) i meg, tror ikke i Meg, men på Ham som sendte Meg. Legg merke til at 

vår tro ikke er i det redskapet som Gud bruker, men i Gud som bruker det 

redskapet. Det er hva det betyr å bli i Ham, og Hans Ord blir i dere, fordi Gud er 

Ordet. 

 
Og da kommer vi til det 11. løftet fra Gud for dem som er i Kristus, i Ordet, og blir 
værende i Hans Ord. Johannes 12:46 Jeg er kommet som lys til verden, for at 
hver den som tror (ὁ πιστεύων) i Meg, ikke skal bli i mørket. Vel, et mørke, det er 
et fravær av lys. Og når Gud, som er Ordet, lever i deg, og du blir værende i 
Ham, da blir du værende i Lyset av Guds nærvær. 
 
1 Timoteus 6:16 Han alene, har udødelighet, og bor i et lys som er utilgjengelig, 
Han, som ikke noe menneske har sett, og heller ikke kan se, Ham være ære og 
evig makt. Amen. 
 
Salme 104:2 Han hyller seg i lys som i en kappe, han spenner himmelen ut som 
et telt. 
 
Daniel 2:22 Han åpenbarer det dype og skjulte. Han vet hva som er i mørket, og 
hos ham bor lyset. 
 
Det 12. av Guds løfter for dem som er i Kristus, i Ordet, og blir værende i Hans 
Ord, vi finner det i Apostlenes gjerninger 10:43 Om Ham vitner alle profetene 
at hver den som tror [alle de som tror (ὁ πιστεύων)] i Ham, skal få tilgivelse for 
syndene gjennom Hans navn. Nå, dette løftet fra Gud, til dem som er i Ham og 
Hans Ord, knytter seg vakkert sammen med det som vi nettopp leste, om at Gud 
er Lys, og i Ham er det ikke noe mørke. Fordi vi også ser i 1 Johannes 1:7 Men 
hvis vi vandrer i lyset, slik Han Selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, 
og Jesu Kristi, Hans Sønns blod renser oss fra all synd. 
 
Derfor, synd representerer mørket, mens lys representerer rettferdighet.  
 
Det 13. av Guds løfter for dem som er i Kristus, i Ordet, og blir værende i Hans 
Ord, det finner vi i Romerne 9:33 Som det står skrevet: Se, Jeg legger i Sion en 



snublestein og en klippe til anstøt, og hver den som tror (ὁ ιπστεύων) i Ham, skal 
ikke bli gjort til skamme. Nå, det fine med dette skriftstedet her er at det er veldig 
spesifikt. Og det ordet som blir oversatt med i eller på, er det greske ordet (epi). 
Og det betyr: Legge oppå, legge over på, plassere over på, overføre. Så den 
troendes plass for den som tror, i Kristus, er blitt lagt over i den troende. Med 
andre ord, som Paulus sier i Kolosserne 3:3 Dere er nemlig døde, og deres liv 
er skjult sammen med Kristus i Gud. 
 
Derfor er disse som er i Kristus, og som tror, og Hans Ord er i dem, og Det 
fortsetter å bli værende i dem, de er skjult sammen med Kristus. Fordi Hans Liv 
legger seg over vårt liv, og dermed blir vi skult sammen med Ham i Gud, som er 
Ordet. Så Ordet skjuler ditt kjødelige liv, dette legemet. Du ble født i synd og 
dannet i misgjerning, kom til verden og talte løgner. Dette livet er fullstendig skjult 
og tildekket av Blodet, som er Jesu liv, i Gud, Ordet. 
 
Og fordi Hans Liv er blitt lagt over ditt liv, da, når Gud ser på ditt liv, da ser Han 
bare Livet til det blodige lammet som ble slaktet for å forløse ditt liv. 
 
Som David sa i Salme 32:2 Salig er det menneske som Herren ikke tilregner 
misgjerning, og som er uten svik i sin ånd.  
Og vi ser apostelen Paulus forklare dette i de neste skriftstedene. 
 
Titus 2:14 Han som gav Seg Selv for oss, for at Han skulle kjøpe oss fri fra all 
urettferdighet, og rense for Seg Selv et utvalgt folk, som har iver etter å gjøre 
gode gjerninger. 
 
Hebreerne 10:15 Men Den Hellige Ånd vitner også om dette for oss. For etter at 
Han tidligere hadde sagt: 
16 «Dette er pakten som Jeg vil opprette med dem etter de dager, sier Herren: 
Jeg vil gi Mine lover i deres hjerter, og i deres sinn vil Jeg skrive dem.» 
17 Og: «Deres synder og deres lovbrudd skal Jeg aldri minnes mer.» 
 
Romerne 4:4 For den som arbeider blir ikke lønnen regnet som nåde, men som 
fortjeneste. 
5 Men den som ikke arbeider, men tror på Ham som rettferdiggjør den ugudelige, 
ham blir hans tro tilregnet som rettferdighet, 
6 slik også David uttaler saligprisningen over det menneske som Gud tilregner 
rettferdighet uten gjerninger: 
7 «Salige er de som har fått sine lovbrudd tilgitt, og som har fått sine synder 



dekket over. 
8 Salig er det menneske som Herren ikke tilregner synd.» 
 
Det 14. av Guds løfter for dem som er i Kristus, i Ordet, og blir værende i Hans 
Ord, det finner vi i Romerne 10:11 Skriften sier nemlig: Hver den som tror (ὁ 
πιστεύων) på (Epi, lagt over) Ham, skal ikke bli gjort til skamme. Der er det Livet 
som er blitt lagt over og blandet sammen med vårt liv, og faktisk skjuler oss 
sammen med Kristi Liv i Gud, Ordet. 
 
Så uansett hva du gjør, lille brud, kom inn i Kristus, i Ordet, og sett opp din bolig i 
det Ordet, og mediter over det Ordet dag og natt. Det var det Gud kom ned for å 
gjøre ved å bringe oss Sitt Rop. Det er hva Budskapet handler om. Å bli værende 
i Ham, og Han er Ordet. Den mengden av Hans Ord som du mottar inn i ditt 
hjerte, er den mengden av Hans Ånd, og dermed Hans Liv, som du vil ha i din 
sjel. 
 
Det 15. av Guds løfter for dem som er i Kristus, i Ordet, og som blir værende i 
Hans Ord, er i: 1 Peter 2:6 Derfor står det også i Skriften: Se, Jeg legger i Sion 
en hovedhjørnestein, utvalgt, dyrebar, og den som tror (ὁ πιστεύων) på (Epi, lagt 
over) Ham, skal slett ikke bli gjort til skamme. (Engelsk oversettelse bruker et ord 
som betyr forvirret i stedet for til skamme.) Nå, hvordan kan du bli forvirret når 
du blir værende i Ham, og Hans Ord blir værende i deg. Du er så innpakket i 
Hans Ord at du bor daglig i Hans nærvær. 
 
Vi vet at vi lever i den aller siste timen, når alt er løgner og forfalskninger. Men 
David sa i Salme 27:1 Herren er mitt lys og min frelse, hvem skulle jeg frykte? 
Herren er mitt livs vern, hvem skulle jeg engstes for? 
2 Når ugjerningsmenn kommer imot meg for å sluke meg - mine motstandere og 
mine fiender, så snubler og faller de selv. 
3 Om en hær leirer seg imot meg, frykter ikke mitt hjerte. Om krig reiser seg imot 
meg, enda er jeg trygg.  
4 Én ting har jeg bedt Herren om, det stunder jeg etter: At jeg må bo i Herrens 
hus alle mitt livs dager for å skue Herrens liflighet og grunne i hans tempel. 
5 For han gjemmer meg i sin paviljong på den onde dag, han skjuler meg i sitt 
hemmelige tabernakel. Han skal sette meg på en klippe. 
 
Og hva er Guds hemmelige tabernakel? Han forteller oss i Salme 31:20 Du skal 
skjule dem i ditt hemmelige nærvær fra menneskers stolthet. Du skal i 
hemmelighet holde dem skjult i en paviljong, fra trettekjære tunger. 
 



Det 16. av Guds løfter for dem som er i Kristus, i Ordet, og som blir værende i 
Hans Ord, er i 1 Johannes 5:1 Hver den som tror (ὁ πιστεύων) at Jesus er 
Kristus, er født av Gud. Og hver den som elsker Faderen, elsker også den som 
er født av Ham. Er dere klar over at når dere ser på det greske ordet her, at det 
er helt identisk i alle de 19 løftene fra Gud til den troende. Og likevel blir det her i 
King James Bibelen brukt ordet "han", og ikke "den som", selv om det er det 
samme greske ordet? Tror dere at det bare er William Branham som ble født av 
Gud? Derfor, skal vi da tro at det er bare William Branham som kunne bli født av 
Gud, og at det derfor ikke finnes noen andre personer som kan bli født av Gud? 
Hvis det ikke stemmer, da er din bruk av "han" i Johannes 14:12 som et 
entallsord, trangsynt, og din teologi er feil. 
 
Men legg merke til hva dette løftet vil være, for den som er i Ham og tror. Det er 
en ny fødsel. Det er løftet om å bli født av Gud, og Gud er Ordet. 
 
Legg merke til at det han siterer, er et løfte av Gud, funnet i Guds Ord. Men 
broder Branham stopper opp her. Og legg merke til at han siterer Jesus veldig 
definitivt. Han sa, idet han siterer Jesus: 24 "Tro i Meg, ikke på Meg, men i 
Meg.” Å være i Ham, og tro! “Hvis dere blir i Meg og Mine Ord blir i dere.” i 
Ham, og tro! Åh du! Jeg håper Den Hellige Ånd får det rett ned til deg. Nå, dere 
er den lille flokken, det er grunnen til at jeg gjennom denne uken, ved å være i 
bønn til Gud, valgte denne teksten for å vise dere hvor vi står. Å tro i Ham. Du 
kan ikke tro i Ham før du kommer inn i Ham, eller Han kommer inn i deg, da 
tror du, i Ham, da har du Evig Liv. Du tror på Ham frem til du mottar Evig 
Liv, og Evig Liv er Guds Liv inni deg, da tror du i Ham. 
25 “Dere i Meg, Jeg i dere. At de kan være ett, Far, på samme måte som Du 
og Jeg er ett.” Gud i Kristus, Kristus i Menigheten. Skjønner? "Akkurat slik 
som vi er ett, slik skal de være ett." Så hvordan kan dere være ett? “Hvis 
dere blir i Meg, er Mine Ord blir i dere.” Ser dere, hold dere der! "Mine Ord i 
dere, da be om hva dere vil." For det er ikke lenger dere. Det er Ordet som 
er i dere, og Ordet er Gud. 
 
Det 17. av Guds løfter for dem som er i Kristus, i Ordet, og som blir værende i 
Hans Ord: 1 Johannes 5:5 Hvem er den som seirer over verden, om ikke den 
som tror (ὁ πιστεύων) at Jesus er Guds Sønn? Dette Løftet fra Gud, til dem som 
er i Ham, og som tror, det er at vi er ordinert til å seire over verden. Hvorfor? 
Fordi vi er skjult sammen med Kristus, og Hans Liv er blitt lagt over vårt eget. Og 
da er vi blitt skjult sammen med Ham i Gud, som er Ordet. Dette ordet, å seire 
over, betyr å overvinne, å overvelde og overmanne. Så dere ser at når Hans 
Liv er blitt lagt over vårt liv, da har vi denne overvinnende kraften. 



 
Hebreerne 7:16 Og det er En som ikke er kommet etter noen lov om kjødelig 
avstamning, men etter kraften av et uforgjengelig liv. 
Og når dette uforgjengelige Livet legger seg selv over ditt liv, da er du blitt skjult 
sammen med Kristus, det salvede Livet i Gud, som er Ordet. da kan du se 
hvordan dette livet, det uforgjengelige Livet som bare kan være Hans Evige Liv, 
hvordan det legger seg over ditt eget liv. Og da blir du skjult med det salvede 
Livet i Ordet. Da kommer dynamikken over mekanikken, og gir Ordet liv igjen, 
inni deg. 
 
Romerne 8:10 Og dersom Kristus er i dere, er legemet dødt på grunn av synd, 
men Ånden er liv, på grunn av rettferdighet. 
11 Men hvis Hans Ånd som oppreiste Kristus fra de døde, bor i dere, da skal 
Han som oppreiste Kristus fra de døde, også gi liv til de dødelige legemene 
deres, gjennom dette at Hans Ånd bor inni dere. 
 
Og så kommer vi til det 18. Løftet fra Guds for dem som er i Kristus, i Ordet, og 
som blir værende i Hans Ord. Vi finner det i: 1 Johannes 5:10 Den som tror (ὁ 
πιστεύων) i Guds Sønn (Den som er i Guds Sønn, og tror), har (gir et ekko av) 
vitnesbyrdet i seg selv. Den som ikke tror Gud, har gjort Ham til en løgner, fordi 
han ikke har trodd det vitnesbyrdet som Gud har vitnet om Sin Sønn. 
 
Dette er så underfullt, fordi det forteller oss at den som er i Kristus, og som tror, 
og blir værende i Hans Ord, han vil gi et ekko av det vitnesbyrdet som er i ham. 
Nå vet vi at vitnesbyrdet som Johannes taler om her, er den Hellige Ånd. Og vi 
vet at den Hellige Ånd er Guds Ånd. Og selvfølgelig, siden Gud er Ordet, da er 
vitnesbyrdet også Guds Ord. Og det forteller oss at vi vil gi et ekko av det 
vitnesbyrdet, som er Selve Ordet. 
 
Brødre og søstre, vi er her. Vi står ved terskelen til evigheten her i kveld. Vi sitter 
nå i himmelske steder i Kristus, Ordet. 
 
62-0318E Det Talte Ordet Er Den Originale Sæd 420. Her er hemmeligheten: 
Ordet er i Bruden, og Kristi sinn, til å vite hva Han vil skal bli gjort med 
Ordet. Og hun gjør det i Hans Navn. Hun har SÅ SIER HERREN. Da begynner 
det å spire. Og Den Hellige Ånd vanner det til det er vokst opp, og tjener sin 
hensikt. De vil bare gjøre Hans vilje. (Amen. Jeg tror det.) Ingen kan overtale 
dem til noe annet. De har SÅ SIER HERREN, eller så tier de stille. Altså, de vil 
gjøre Guds gjerninger. For det er Ham Selv inni dem, som fortsetter med å 



oppfylle Sitt Ord, det som Han fullfører i Sin tid. Alle ting, da Han var her. Han 
fullførte ikke alt da Han var her, for tiden var ikke der ennå. 
 
Og hvem er Han som er i oss? Ordet, Ham Selv.  
 
Og til slutt kommer vi til det 19. løftet fra Gud for dem som er i Kristus, i Ordet, og 
som blir værende i Hans Ord: Johannes 14:12 Sannelig, sannelig sier jeg dere: 
"Den som tror (ὁ πιστεύων) i Meg, (den som er i Meg og tror) de gjerninger jeg 
gjør, skal han også gjøre. Og større gjerninger enn disse skal han gjøre, fordi jeg 
går til min Far." Nå er vi kommet frem til det Skriftstedet som brakte oss inn i 
dette studiet. Og det er ordet "han" som er blitt feilaktig brukt i King James 
oversettelsen i stedet for ordet "den som". Kan dere nå se at løftet om å gjøre de 
samme tingene som Jesus gjorde, vil bli gjort gjennom alle de som tror i Ham?  
1 Mosebok 1:11 "Hver sæd må bringe frem frukt etter sitt slag." Har dette 
skriftstedet noen mening for deg? Hvis ikke, da er din bruk av "han" i Johannes 
14:12 som et entallsord, trangsynt, og din teologi er feil. 
 
Denne tanken at "han" er "entall", blir bare talt av noen individer. Og de tror at 
hele dette verset i Johannes 14:12 kun taler om William Branham. Men William 
Branham har benektet denne begrunnelsen tusenvis av ganger, som vi vil se ved 
å lese hans egne sitater. Og fordi Gud tolker Sitt Ord ved å få det til å skje, da 
kan vi se gjennom menighetens historie, at de troende virkelig har gjort de 
samme gjerningene som Jesus gjorde. De helbredet de syke, forandret 
naturens gang og reiste opp de døde. 
 
Nå, det er sant at William Branham manifesterte «større gjerninger» eller «flere 
gjerninger» enn Jesus gjorde i sin tjeneste. Og vi vet dette på grunn av 
erfaringsmessige bevis. 
 
Men selv om William Branham identifiserte sin tjeneste med "større gjerninger", 
er det hundrevis av sitater der William Branham identifiserte "gjerningene" som 
en type av bevis på at Guds nærvær er sammen med Sin menighet, og Han 
utfører Sine gjerninger i dem, slik han gjorde i sin egen Sønn. Han virket iblant 
Sitt folk, de som er fylt med Hans Ånd. 
 
William Branham lærte oss fra 1 Mosebok 1:11 at hvis vi har Kristi Ånd i oss, da 
vil vi gjøre det som Han gjorde. Fordi: "Hver sæd må bringe frem frukt etter 
sitt slag". 
 



William Branham gjorde aldri krav på at Kristi gjerninger bare tilhørte hans 
tjeneste. Gjør et søk i hele databasen av hans taler, og du vil ikke finne at han 
sier dette. Faktisk vil du finne det motsatte, at Kristi gjerninger må være tydelig 
vist frem i dette legemet av de troende. Ikke at ethvert individ vil utføre eller 
manifestere disse gjerningene, men i Kristi legeme vil Kristi gjerninger være 
tydelig vist frem, fordi Kristi Ånd bor sammen med Guds ætt, og Han er den 
samme i går, i dag og for evig. Både i den første menighetstiden, i middelalderen 
og i menighetstiden nå i endetiden, har Kristi gjerninger blitt vist frem. Det er 1 
Mosebok 1:11 " hver sæd må bringe frem frukt etter sitt slag." 
 
Derfor, hvis vi lærer at han som tror på meg, eller han som er i meg, og tror, 
at det bare taler om én person som er alene om å tro, da må vi også finne den 
samme tanken hver gang når de samme ordene: "han som tror i meg", brukes i 
Skriften. Og nå, vi har bare gått gjennom dem. Og vi fant ut at alle sammen er 
knyttet til et Guddommelig løfte fra Gud, og er til alle dem som er i Ham, og tror.  
 
Derfor taler Johannes 14:12 om de troende som er i Ham, og tror. Og de vil alle 
manifestere det samme livet, den samme naturen, den samme karakteren, 
de samme fruktene og derfor de samme gjerningene som Jesus gjorde. Det er 
slik fordi det er hva reproduksjonsloven i 1 Mosebok 1:11 handler om. Hvis ikke, 
da er ikke Livet og naturen den samme i går, i dag og for evig. Og livets lov, 
slik den blir omtalt i 1 Mosebok 1:11, har da absolutt ingen mening. Derfor er 
bestemmelsen om hvem denne personen er, helt avhengig av den støtten som 
beviset gir i dette verset, enten gjerninger eller større gjerninger. 
 
Men det er grundig blitt vist til dere at disse Guddommelige løftene fra Gud, er for 
dem som er i Ham, og tror. Og selvfølgelig, Han er Ordet. Og Han gjorde det 
klart da Han sa: "… og Mitt Ord blir i dere, da be om hva dere vil.  
 
Vel, dere har løftene. Nå er det opp til dere når dere går til Gud i bønn, å gjenta 
disse løftene til Ham, og følg da med på hva som skjer i ditt liv. 
 
La oss bøye våre hoder i bønn, idet vi går over til å ha nattverd.  
 


