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Jeg ønsker å fortsette med denne serie angående fordelene av Guds Sønn til oss, 
eller fordelene av åpenbaringen av Jesu Kristi Lære til oss. Som vi oppdaget 
forrige uke at denne serie angår Åpenbaringen av Kristus, som angår 
slektskapet mellom Faderen og Sønnen, fordi vi blir fortalt i 2 Johannes 9: Den 
som blir i Kristi lære, har både Faderen og Sønnen.   
 
Det er grunnen til at vi skal studere diss goder som vi får som et resultat av vår 
tro i dette slektskap. 
 
Vi begynner vår granskning denne formiddagen, med å se på den andre fordelen 
av vår tro i Guds Sønn, og det er at vi blir satt i en slik sektskap med Gud Selv, 
at Han kommer i oss og vi i Ham og vi blir døpt med Guds Ånd som er Hans 
Hellige Ånd, som er Hans Ord blir gjort levende i oss. La oss gå til 1 Joh. 4:15, 
før jeg forklarer alt dette. 
 
1 Joh. 4,15 Hver den som bekjenner at Jesus er Guds Sønn - Gud blir i ham og 
han i Gud. 
 
Mange mennesker forstår ikke hva det betyr å bekjenne at Jesus er Guds Sønn. 
Fundamentalistene plasserer hele sin frelse på sin egen bekjennelse og det er 
grunnen til hvorfor de fundamentalistiske kirker er stappfulle med mennesker 
som ikke er blitt født på nytt. De har gjort en bekjennelse, men ikke i samsvar 
med Skriften.  
 
De tror at det ganske enkelt betyr at de erklærer Jesus til å være Guds Sønn og, 
så ved å si det til dem er som et svar til dette Skriftstedet, og slik tror de at de 
tror at de har oppfullt dette Skriftstedet. Og jeg er redd for at Budskapet også er 
full med denne type tankegang. Folk siterer Br. Branham og de sier at man er 
fult med Den Hellige Ånd ved å tro Budskapet for denne tiden. Og det er sant, 
men hva betyr dette å tro budskapet for denne time? Og slik for vi en del 
spørsmål som trenger svar, fordi mange ikke har søkt etter den nye fødsel fordi 
de tror at de har det i orden siden de tror at Gud har send en profet. Men dette er 
ikke hva Budskapet for denne time er. Ingen Budskap for noen tid noensinne 
var, at Gud har send en profet. Dersom en profet noensinne kom fram og 
erklærte at Gud hadde sent Ham, kunne han bare være en falsk profet, og vi 
kunne ikke tro ham. Jesus sa selv i Joh. 5,31 Dersom Jeg vitner om Meg Selv, 
er Mitt vitnesbyrd ikke sant.  
 
Og dersom en profet kommer på scenen og erklærer seg selv til å være profet, 
da er han en falsk Guds vitne, fordi profetens gjerninger er å erklære saker og 
ting fra Gud. Hans første lydighet som budbærer er å være lydig til Budskapet 



 2

som Gud har gitt ham for å overlevere det til folket. Og aldri er en slik budskap 
gitt for å peke til seg selv, men på Ham som har send ham.    
 
Det er den første feilen som folk gjør når de sier: ”Beviset for å være født på 
nytt er å tro Budskapet for denne timen, fordi de mest sannsynlig ikke forstå 
hva budskapet er. Og vi ser at den samme feilen blir gjort av de 
fundamentalister, om de er Baptister, Statskirke medlemmer, Pinsvenner, eller 
hva de enn er for noe. De plassere det fulle bevis om den nye fødsel på sin egen 
bekjennelse.  
 
Har Gud stadfestet min bekjennelse? 
 
De går til Rom 10:9-10  
9. For dersom du bekjenner Herren Jesus med din munn og tror i ditt hjerte at 
Gud har oppreist Ham fra de døde, skal du bli frelst. 10. For med hjertet tror en 
til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. 
 
Fundamentalisten tar dette Skriftstedet og kombinerer det med: 
 
1 Joh. 4:15 Hver den som bekjenner at Jesus er Guds Sønn - Gud blir i ham og 
han i Gud.  
 
Og de plasserer sin frelse der. Og i sin egen forståelse av disse to Skriftsteder 
tror de at de er fullt med Den Hellige Ånd, og de blir stående stille fordi de 
misforstår hva disse to Skriftsteder sier, de kommer ikke videre med Gud og de 
tror at de har det. De tror at: ”Dersom jeg bare forteller at Gud reiste opp Jesus 
fra de døde, og bekjenner at Jesus er Guds Sønn, da er jeg frelst og fullt med 
Den Hellig Ånd. Og dersom du spør dem om de er født på nytt eller ikke, da 
sier de at du ikke tror Bibelen. Vel dersom jeg ikke tror det på din måte, betyr 
det ikke at jeg ikke tror det. 
 
Hør etter, Jødene hevdet at de trodde hvert eneste ord i Bibelen, og det er 
åpenbart at da den Ene som kom som Bibelen taler om kom til dem, forkastet 
de ham. Hvorfor? Fordi Han ikke kom til dem på den måten som de hadde 
tolket Bibelen, og allikevel kom Han akkurat på den måten Bibelen hadde sagt. 
Du skjønner, at de tror Bibelen, og allikevel tror de det på sin egen måte, og på 
dette viset går de glip av herlighetens Kongene når Han kommer. Og de tror 
dersom jeg bekjenner at Jesus er Guds Sønn, da har jeg det, og allikevel gjør de 
Ham til en tredje person i den treenige gud og som eksisterte sammen med Gud 
og som er lik med faderen og med en annen vesen som de kaller for Den 
Hellige Ånd. For å bevise at man kan bekjenne at Jesus er Guds Sønn uten å 
være fullt med Den Hellige Ånd kan vi bare ta et eksempel fra Bibelen, for 
eksempel den mannen som er omtalt i Skriften og som faktisk var djevel besatt, 
og allikevel bekjente han at Jesus var Guds Sønn, og han var redd for at Jesus 
var kommet for å pine ham. Denne historien er fortalt os tre ganger. Den første 
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gangen i: Matt 8,29  29. Og se, de ropte og sa: "Hva har vi med Deg å gjøre, 
Jesus, Du Guds Sønn? Er Du kommet hit for å pine oss før tiden?"  
 
Den andre gangen i Mark. 5:7 Og han ropte med høy røst og sa: "Hva har jeg 
med Deg å gjøre, Jesus, Sønn av Den Høyeste Gud? Jeg besverger Deg ved 
Gud at Du ikke må pine meg!" 
 
Som et vitnesbyrd ser vi det for tredje gangen i Lukas 8:28 Da han fikk se 
Jesus, skrek han, falt ned for Ham og sa med høy røst: "Hva har jeg med Deg å 
gjøre, Jesus, Sønn av Den Høyeste Gud? Jeg ber Deg, ikke pin meg!" 
 
Vi går tilbake igjen til Romerne kapittel 10. Feilen som fundamentalistene gjør 
ved å tro at de bare behøver å si noen magiske ord og de blir frelst er hvordan 
de tolker Rom 10:9-10. 9 For dersom du bekjenner Herren Jesus med din munn 
og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist Ham fra de døde, skal du bli frelst. 10 
For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. 
 
Men for å være i stand til å forstå vers 9 og 10 fullt ut må du begynne med vers 
8. Rom 10,8 Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte, - 
det er troens ord som vi forkynner: 
 
Nå ser vi at ikke en hvilken som helst ord er god nok. Paulus sier at det er Ordet 
som vi forkynner, og i Galaterne varsler han oss om at dersom vi forkynner et 
annet Evangelium enn Han har forkynt er vi forbannet med en forbannelse.  
 
Gal 1,6 Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra Ham som 
kalte dere i Kristi nåde, til et annerledes evangelium, 
 
Legg nå merke til at Paulus forteller oss at disse menneskene var kommet bort 
fra evangeliet slik som han hadde lært dem, til et annet evangelium. Ordet ”et 
annet” ble oversatt fra det greske ord ”heteros,” som betyr å være av et annet 
natur. Å kjenne naturen av noe er meget viktig, fordi enhver sæd bringer fram 
av sin natur. Og det som Paulus sier er, at skjønt du bruker mine ord til å si det 
du sier, men likevel kommer det fram et totalt forskjellig natur og det berører på 
den måten du tror det. Fordi, og leg merke til neste vers hvor han sier Gal 1,7 
som slett ikke er et annet. ( Det greske Ord for et annet her er ”allos” og ikke 
”heteros” Ordet allos betyr totalt forskjellig. Og Paulus sier at du er gått over til 
en forskjellig natur, men allikevel ikke totalt forskjellig, og da fortsetter han å 
si.)  Men det er noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium.      
Han sa det samme i 2 Kor 11.4 hvor han snakker om folket som mottar en 
annen ånd. Dette ordet er også ”heteros”, som snakker om en ånd som er av et 
annen natur. For om den som kommer, forkynner en annen (allos) Jesus som vi 
ikke har forkynt, eller om dere får en annen (heteros) ånd som dere ikke har 
fått før, eller et annet (heteros) evangelium som dere ikke har godkjent før, da 
kan dere så gjerne leve med det! 
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Husk: hetero seksual. 
  
I dette tilfelle taler de om en allos Jesus og får en heteros ånd, fordi deres 
forkynnelse er blitt en heteros forkynnelse. På engelsk heter det rett ut sagt: de 
forkynner en annen Jesus, ikke bare en av et annen natur, men en som er totalt 
forskjellig, og fordi de forkynner denne annerledes Jesus, blir ånden som de 
mottar av en annen natur og således forkynnelse, skjønt de bruker samme 
utrykk, blir naturen totalt annerledes.  
 
Slik ser vi at Paulus varsler menneskene at det ikke alt sammen var en 
annerledes budskap de kom til, men det var det samme budskap, bare en annen 
natur, fordi de var blitt forvrengt fra det han opprinnelig forkynte for dem.  
 
Og dersom alfa er blitt omega som Br. Branham varslet oss om, da har samme 
sak funnet sted i denne tidsalder. Budskapet er blitt forvrengt, og er ikke lenger 
av den samme rene ånd slik som William Branham lærte oss., men det er en 
forvrengt natur som har overtatt Budskapet, hvor den største delen av folkene er 
onenes i sine tanker.  
 
Du kan ikke klandre William Branham for det, fordi han blankt avviste disse 
onenes ideen slik den blir lært i dag. Han sa: ”Jesus er ikke sin egen Far.” Og 
han sa: “Jesus var en todelt person, fordi Gud var bosatt i Hans Sønn.”   
 
Før Branham forlot oss, fortalte han en Bror: ”Jeg vet at der finnes allerede 17 
forskjellige utgaver av budskapet som blir forkynt.” Og det var for 40 år siden. 
Så ved å gå tilbake til det Apostel Paul sa:  
 
Gal 1,8-9 Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et 
annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet!  
 
For å være sikkert på at han skulle bli forstått sa han igjen i vers ni:  
9 Som vi har sagt før, sier vi nå igjen: Hvis noen forkynner dere et annet 
evangelium enn det dere har tatt imot, han være forbannet! 
 
Legg nå merke til at Apostel Paulus gjør det meget klar at en hvilken som helst 
evangelium som ikke fremviser den samme natur slik som han forkynte det, er 
en forvrengt forkynnelse. Og i vers 10 sier han hvorfor. 
 
Gal 1,10 Er det nå mennesker eller Gud jeg vil overtale? Eller forsøker jeg å 
gjøre mennesker til lags? For hvis jeg fremdeles gjorde mennesker til lags, var 
jeg ikke Kristi tjener. 
 
Dette er en meget viktig standpunkt han kommer med her, fordi det går imot 
alle disse som ønsker å bruke talestolen for å oppnå fordeler for seg selv og 
forsøker å tiltrekke seg folk til seg selv, heller enn til Gud. Han sier: ”Dersom 
jeg gjør mennesker til lags, da var jeg ikke en Kristi tjener.”  
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Han sier ikke: ”Jeg er ikke en Krist tjener dersom jeg gjør mennesker til 
lags,” som om det var opp til ham om han skulle eller ikke. Nei det er en dårlig 
oversettelse. Hva Paulus sier er: dersom jeg heller gjør mennesker til lags enn 
Gud, da ville jeg ikke være en Krist tjener, fordi du ikke kan tjene både Gud og 
mennesker. Fordi det aldri har vært vårt Budskap i det hele tatt. Det er enten 
Guds Budskap du forkynner og tror eller det er fra mennesker. Ta ditt valg. 
Fordi det sies i Gal 1, 11.11 Men jeg gjør kjent for dere, brødre, at det 
evangelium som ble forkynt av meg, ikke er fra noe menneske.    
 
12 For jeg har ikke mottatt det, heller ikke har jeg lært det fra noe menneske, 
men ved Jesu Kristi åpenbaring. 
 
Ordet åpenbaring her er apokalypses som betyr: komme til syne, vise seg, bli 
synlig, bli tydelig.  
 
Paulus forteller oss her at Evangeliet som han forkynte, var blitt kjent for ham, 
ikke ved å lese Bibelen, og ikke fra et eller annet menneske, men ved at Jesu 
Kristus viste seg for ham. Og slik var det en stadfestet forståelse som Paulus 
forkynte for folket. Og det bringer oss til Romerne 10 igjen. Husk at 
fundamentalistene tror at det alt han har å gjøre er å komme med en muntlig 
bekjennelse at Jesus er Guds Sønn og han er frelst og fult med Den Hellige 
Ånd. Men legg merke til at de leser Rom. 20 vers 9 og 10, men de går ikke 
tilbake til vers 8 som omtaler den forbannelse som ligger på dem som avviker 
bar en jota fra det opprinnelige, og det produserer en annen natur i den måten de 
legger det fram, det er en forbannelse plassert på ham eller hun. Vi tar nå fram 
vers 9 med denne forståelse. Rom 10,9 For dersom du bekjenner Herren Jesus 
med din munn og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist Ham fra de døde, skal du 
bli frelst.   
 
10 For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til 
frelse.  
 
11 Skriften sier jo: Hver den som tror på Ham, skal ikke bli gjort til skamme. 
 
12 For det er ingen forskjell på jøde og greker, for Han er den samme Herre 
over alle, Han er rik nok for alle som kaller på Ham. 13 For hver den som 
påkaller Herrens navn, skal bli frelst.   
 
Her er det hvor fundamentalistene stopper å lese. Fordi han tror at 
vedkjennelsen som må bli gjort er å påkalle Herren. Men Paulus gjør det klart at 
ingen hva som helst påkallelse er god nok. Fordi i vers står: 14 Hvordan kan de 
da påkalle Ham som de ikke er kommet til tro på? (Vel, det er et godt spørsmål, 
fordi han forteller oss her at de kunne påkalle en som de ikke virkelig trodde 
på.) Og hvordan kan de tro på Ham som de ikke har hørt om? (Nå, hva om de 
hadde hørt det andre Evangelium som er omtalt i Galaterne? Dersom de trodde 
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på det andre Evangelium som hadde en annen natur, hva slags natur tror du de 
mottar? Den rette naturen som er Guds Natur? Jeg tror ikke det. Det er grunnen 
til at han stiller neste spørsmål) Og hvordan kan de høre uten at det er noen 
som forkynner? 
 
Vel, det er et meget godt spørsmål. Hvordan kan de hører dersom det ikke fines 
en taler som kan tale Ordet med den rette natur. Men Paulus er ikke ferdig her, 
han stiller enda et spørsmål. 
 
Heteros husk: heteros seksual to forskjellige naturer. 
 
Rom 10,15 Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke blir utsendt? Som det står 
skrevet: Hvor deres føtter er vakre som forkynner fredens evangelium, som 
forkynner evangeliet om de gode nyheter! 
 
Vi ser her at Paulus stiller et spørsmål her: Og hvordan kan de forkynne hvis de 
ikke blir utsendt?  
 
Og dette er den mest viktigste spørsmål av dem alle, hva om de ikke var sent og 
gikk sin vei? Hvem sin Budskap prediket de da? Dersom Gud ikke har sent 
dem, hvem sendte dem da? Fordi de forkynner budskapet av den personen som 
sendte dem. Og dersom Gud ikke sendte dem da gikk de på egen hånd, og da 
blir det deres eget budskap som de prediker. 
 
Ser dere hvor viktig det er at Gud sender ut en person? Dersom han ikke sender 
ut en person, da hører folket på en man som prediker en budskap som ikke er av 
Gud, men hører på en manns egen forståelse. Når dette skjer, da blir det av en 
annen natur, og da vil menneskene som tror dette, tror på en forvrengt Budskap, 
og på denne måten kaller de på en falsk gud, og dermed tror på en falsk håp, og 
når de kaller på Gud om frelse, da vil Han ikke høre på dem  
 
Rom 10,16-18 
16. Men ikke alle var lydige mot evangeliet. For Jesaja sier: "Herre, hvem 
trodde det budskapet han hørte av oss?”  
 
17 Så kommer da troen av det en hører og det en hører kommer ved Guds ord. 
 
18 Men jeg sier: Har de ikke hørt? Jo, sannelig: Deres røst har gått ut til hele 
jorden og deres ord til verdens ender. 
 
Men fortsatt gjenstår spørsmålet, hørte de virkelig det som ble sagt, eller bare 
lyden av det som ble sagt. Og slik ser vi i dette vers som vi har tatt denne 
formiddag som tekst, at vi først må se på dette ordet ”bekjenne” som ble sagt 
der. Skriften sier i 1 Joh. 4,15 Hver den som bekjenner at Jesus er Guds Sønn - 
Her ligger det en løfte og en vis fordel som vi skal motta. Og i dette tilfelle er 
det at: Gud blir i ham og han i Gud.   
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Så vi blir nødt til å undersøke hva det betyr: den som bekjenner at Jesus er 
Guds Sønn. Ved å forstå hva denne bekjennelse betyr, kan vi også forstå 
hvorfor Gud kommer inn i den personen som kommer med denne bekjennelse, 
da kan vi unngå denne felle som så mange fundamentalister har ramlet opp i 
ved å tro at denne bekjennelse bare er noen magiske ord som blir sagt av den 
troende.  Ordet ”bekjenne” ble oversatt fra det greske ord ”homo-logeo” eller 
”homo-logos”  og nesten alle Kristne ved at Logos handler om Guds Ord. Vi 
vet at i begynnelsen var Ordet-Logos, og Ordet-Logos var Gud.  Vi ser her at 
ordet for bekjennelse ble satt sammen av to greske ord, og den ene er logos som 
handler om ORDET. Den første delen av denne sammensatte ord ”Homo-
Logea” er ”homo,” og dette betyr ikke homoseksuell. Det betyr: den samme. 
Ordet. Homo er et prefiks og betyr; lik–, like–, samme, som f. e homogen, 
homosentrisk etc.  
 
Vi ser da at ”Homo-Logos” betyr: ”Å ha samme Ordet.” Dersom vi nå leser 
dette verset korrekt da blir det slik: Hver den som har de samme Ord og sier de 
samme Ord at Jesus er Guds Sønn Gud blir i ham og han i Gud. 
 
Nå, det sier, enhver som sier de samme ord, da må vi først vite hvem som sa 
disse ord først, og hva slags liv blir uttrykt i disse ord. Dette fordi Jesus fortalte 
oss: ”Som et menneske tenkeri hans hjerte, slik er han, og munnen taler om det 
som hjerte er fullt av.”  Da er vi virkelig i vårt innerste vesen hva vi tenker i 
vårt sinn eller hjerte. Hva vi gjør må først komme fra hva vi tenker, og når vi så 
gjør hva vi har tenkt, da uttrykker vi våre tanker. Når vi leser denne 
bekjennelse: Hver den som bekjenner at Jesus er Guds Sønn, da er det slikt vi 
sier det: Hver den som skal tenke og så sier de samme Ord (og hva er Ordet vi 
må tenke og si?) at Jesus er Guds Sønn.  
 
William Branham lærte oss at bekjennelse betyr å si de samme ting. Og 
grunnen til at han kunne fortelle oss dette var ikke fordi han var profet, heller 
ikke fordi han bare bestemte seg for det, og slik måtte vi tro det fordi han var en 
stadfestet profet. Men grunnen til at han kunne si det var, fordi det var det 
greske ord ”homologeo som betyr ”samme = homo, ord = logeo”  
 
I talen Kristus 21.02.55, Sier William Branham: ”Du bruker ikke dine egne 
tanker; du bruker Hans Tanker.” Skjønner? Tenk på Hans måte; si hva Han 
sier. “Bekjennelse” betyr å si den samme tingen. Bekjenne er å bekjenne samme 
tingen, si den samme tingen. Bekjenn ikke din egen mentale bekjennelse. Bli 
født på nytt og bekjenn hans Ord, bekjenn hva Han sa, det er bekjennelse. Si: 
”Ved Hans sår ble jeg helbredet.” Jeg har en rett … ved Hans sår, akkurat nå. 
Jeg har krav på å bli frelst. Jeg har krav på den Hellige Ånd. Han lovet meg det. 
Han sa: Det er I deg og dine barn, og dem som bor langt borte, og for så mange 
som Gud kaller.” Jeg tror det. Det gjelder for alle generasjoner. “Jeg er alltid 
med deg, til og med til verdens ende.” Han døde slik at Han kunne stå opp igjen 
og være med Menigheten hele veien til ende, stadfeste Ordet med Tegn som 
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følger med. Hvor lenge skulle det være? “Gå derfor dere…” Endte det med 
Apostlene? Markus 16 sier. 15. Og Han sa til dem: "Gå ut i all verden og 
forkynn evangeliet for hele skapningen.   
 
Det har aldri blitt oppfylt enda, bare ca. en tredje del. Gud er avhengig av oss.   
Og igjen i talen ”Ikke vær redd fra 29.06.62, fortalte William Branham hva det 
betyr å si samme Ord. Han sa: ”Jeg bare tror Ordet og stå rett sammen med 
Ordet. Og en hvilken som helst som kan tenke vet at dette Ordet er riktig. Det 
må være rett. Skjønner? Jeg tolker det ikke. Jeg forsøker å lese det på den måten 
det er skrevet på, si da same tingen. Det er å erkjenne. Erkjenne betyr den same 
tingen, slik som: Han er Ypperste Prest i vår... Vel, KJV oversetter det slik med 
”yrke.” Men, ”erklære” og ”erkjenne/tilstå” er samme tingen. Skjønner? Då er 
det slik: å erkjenne/tilstå, betyr å si samme tingen Han gjorde. Ved Hans sår er 
jeg helbredet. Jeg tilstår, skjønner? Jeg tilstår samme tingen som Han sa. 
Skjønner? Jeg kommer med en tilståelse. Det er hva de kaller det i en rettssak. 
De må si tingen på samme måte til min Ypperste Prest, fordi Han sitter på den 
høyre siden av Majesteten, for å gå i forbønn på min tilståelse. 
 
Altså leter vi etter en løfte fra Gud som er lovet oss, at dersom vi har den 
samme tilståelse/erkjennelse som Gud gav oss, da lovet Han oss å komme i oss 
og bo i oss. 
 
I Lukas 12:8 og Matteus 10:32 leser vi: 
Luk 12,8 Jeg sier dere: Hver den som kjennes ved Meg for menneskene, ham 
skal Menneskesønnen også kjennes ved for Guds engler. 
 
Matt 10,32 Derfor, den som bekjenner Meg for mennesker, ham skal også Jeg 
bekjenne for Min Far som er i himmelen. 
 
Her ser vi at Jesus forteller oss at dersom vi sier de samme Ord om Jesus for 
mennesker, da vil Han si de samme Ord om oss for Faderen. 
 
Og i 1. Joh. 1:9. Hvis vi bekjenner våre synder,(Dersom vi sier de samme Ord 
som Gud sier om våre synder.) er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss 
syndene og renser oss fra all urettferdighet. 
 
Men hvor mange mennesker ønsker heller å fornekte det Gud sa og forsøker å 
rettferdiggjøre sine egne handlinger istedenfor å avvise sine egne handlinger 
slik som Gud har avvist dem. Hvor mange ganger har jeg møt folk i dette 
Budskapet som har 2 slags regler for å oppføre seg på. Og jeg har vært 30 år i 
dette Budskapet. De har et sett regler for seg selv og en for alle andre. Men 
Jesus sa at vi må si de samme ting som Gud så om oss og for våre synder. Slik 
som Branham sa: ”Vi forsøker ikke å tolke Ordet for oss selv, vi sier bare det 
som Gud sa, og det betyr at vi må repetere Hans Ord nøyaktig som et ekko.” Og 
dersom du hører et ekko lyder det akkurat som originalen, det bare repeterer seg 
selv om og om igjen. Og når du ekkoer da må du har den samme uttrykksmåte i 
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din ekko som det originale Ord. Paulus sier oss i Romerne 10, at vår 
bekjennelse/tilståelse er uhyre viktig dersom vi setter det ut i handling hva vi 
faktisk tror.   
 
Rom 10,9 For dersom du bekjenner Herren Jesus med din munn og tror i ditt 
hjerte at Gud har oppreist Ham fra de døde, skal du bli frelst. 
 
Vi ser da at frelsen ikke bare avhenger på selve gjerningen at Guds Sønn døde 
på korset, men det avhenger også på din bekjennelse angående denne 
handlingen, og hva Gud har gjort ved å reise Ham opp fra de døde.   
 
Det hendte i borger krigen her i Amerika at en av Nord statssoldater flyktet fra 
krigen, og da han ble tatt skulle han bli henrettet. Vel, han hadde en venn denne 
nye Abraham Lincoln, og han førte hans sak for President Lincoln. Presidenten 
skrev ut en frifinnelse for denne mannen, Men da det ble lagt fram for ham, 
nektet han å ta det imot, fordi han trodde at det var en spøk. Mannen ble 
henrettet, og da saken endte op i retten, kom høyeste retten fram til: ”En 
frifinnelse er ikke en frifinnelse om ikke den blir akseoptert som en frifinnelse.” 
Og det er nøyaktig det Paulus sier. Du er nødt til å bekjenne/tilstå det som Gud 
har gjort gjennom å reise opp Jesus fra korset. Det betyr ikke at du må bekjenne 
at Jesus døde, fordi hele verden tror at Jesus døde på korset. Men bekjennelsen 
som må gjøres ligger i handlingen om hva Gud gjorde for mannen Jesus. Og 
slik sier vi det som Gud sier om det.    
 
En hvilken som helst person som leser historie vet at Jesus døde på korset, men 
det er den troendes bekjennelse som snur denne uselviske akten in i en frelses 
akt. Paulus sier ikke at han som bekjenner Jesus Kristus er en ting og å tro det I 
hjerte er en annen ting. Matt 12,34 Giftslangers avkom! Hvordan kan dere som 
er onde, tale noe godt? For det hjertet flyter over av, det taler munnen.    
 
Dersom du tror I ditt hjerte, da vil munne si det same. Og formelen som Paulus 
taler om her er grunnforutsetning, at vi sier det samme ting om Guds Sønn som 
Gud. 
 
 For dersom du sier de samme ord med din munn angående Herren Jesus, og 
tror i ditt hjerte at Gud har oppreist Ham fra de døde, skal du bli frelst.  
Og ved å gjøre slik, kan du ikke tro eller bekjenne at Han vekket seg selv opp 
fra de døde, fordi da tror du ikke at Gud reiste Ham opp fra de døde, slikt som 
Skriften sier. 
 
Der finnes 18 forskjellige vers i Skriften som sier at Gud reiste opp Hans Sønn 
Jesus fra de døde. 
 
Apgj. 2,24 Ham reiste Gud opp etter å ha løst dødens smerter, for det var ikke 
mulig at Han kunne bli holdt igjen av døden. 
 



 10

Apgj. 2,32 Denne Jesus reiste Gud opp, og dette er vi alle vitner om. 
 
Apgj. 3,26 Etter å ha oppreist Sin Tjener Jesus, sendte Gud Ham først til dere 
for å velsigne dere, idet enhver av dere vender om fra sine misgjerninger. 
 
Apgj 4,10 så la det være kjent for dere alle og for hele Israels folk, at det er ved 
Ham, ved Jesu Kristi, Nasareerens navn, Ham som dere korsfestet, men som 
Gud oppreiste fra de døde, at denne mannen står her frisk foran dere. 
 
Apgj. 5,30 Våre fedres Gud oppreiste Jesus, Ham som dere drepte ved å henge 
Ham på et tre. 
 
Apgj. 10,40 Ham oppreiste Gud på den tredje dag og lot Ham vise seg 
åpenlyst, 
 
Apgj. 13,33 Ved at Han har oppreist Jesus har Gud oppfylt dette for oss som er 
deres barn. Slik er det også skrevet i den andre salmen: Du er Min Sønn, i dag 
har Jeg født Deg. 
 
Rom 4,24 men også for vår skyld, vi som blir tilregnet og som tror på Ham som 
reiste vår Herre Jesus opp fra de døde, 
 
Rom 8,11 Men hvis Hans Ånd som oppreiste Kristus fra de døde, bor i dere, da 
skal Han som oppreiste Kristus fra de døde, også levendegjøre de dødelige 
legemene deres ved Sin Ånd som bor i dere. 
 
Rom 10,9 For dersom du bekjenner Herren Jesus* med din munn og tror i ditt 
hjerte at Gud har oppreist Ham fra de døde, skal du bli frelst. 
 
1 Kor 15,15 Ja, og da blir vi regnet som falske vitner om Gud, fordi vi har 
vitnet om Gud at Han har oppreist Kristus, som Han ikke har oppreist - hvis det 
altså er slik at de døde ikke oppstår. 
 
1 Kor 6,14 Og Gud reiste opp Herren og skal også reise opp oss ved Sin kraft. 
 
2 Kor 4,14 For vi vet at Han som reiste opp Herren Jesus, skal også reise oss 
opp med Jesus og framstille oss sammen med dere. 
 
Gal 1,1 Paulus, apostel, ikke av mennesker eller ved noe menneske, men ved 
Jesus Kristus og Gud Fader, som oppreiste Ham fra de døde, 
 
Ef 2,6 Og Han oppreiste oss sammen med Ham og satte oss sammen med Ham 
i den himmelske verden i Kristus Jesus, 
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1 Pet 1,3 Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Far, Han som etter sin rike 
miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de 
døde, 
 
1 Pet 1,21 dere som ved Ham tror på Gud, som oppreiste Ham fra de døde og 
gav Ham herlighet, slik at deres tro og deres håp er rettet mot Gud. 
 
Hebr. 13,20 Må nå fredens Gud, Han som i kraft av en evig pakts blod førte vår 
Herre Jesus Kristus, sauenes store Hyrde, opp fra de døde, 
 
Nå har vi akkurat lest gjennom 18 vers fra Guds Egen Ord at som taler om Gud 
som reiser opp Hans Sønn fra de døde. Og dersom du ikke kan si det slik som 
Gud Selv sa det med Sin Egne Ord, da fornekter du Gud. Og ved å fornekte 
Ham gjør du Ham til en løgner. 
 
1 Joh. 5,10 Den som tror på Guds Sønn, har 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.  
 
Gud har et arkivdokument, og dette dokumentet erklærer oss at Gud har reist 
opp Hans Sønn. Og dersom du ikke tror at 2 personer er involvert her: En som 
er Guds Sønn som trengte å bli reist opp fra de døde, og den andre personen er 
Gud Selv som gjorde selve gjerningen, da tror du ikke ”arkivdokumentet.” Og 
jeg har vist dere ”arkivdokumentet” hvor det fantes 18 individuelle 
Skriftesteder som taler om Gud som reiste opp Hans Sønn. Og dersom du ikke 
tror Guds Arkiv da gjør du Ham til en løgner i dine egne øyne. Paul sa: ”Han 
som ikke tror Gud har gjort Ham til en løgner.” Og vi er blitt atvart av Apostel 
Johannes i 2 Joh. 1:7 For mange forførere er gått ut i verden, som ikke 
bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjød. Han er forføreren og Antikristen. 
 
Vi ser derfor at det er bedrageren som ikke vil tilstå, og husk å tilstå betyr å si 
det samme som Gud sa. Det er altså disse som ikke vi si det samme som Gud 
sa. Hva sier de da dersom de ikke sier det samme som Gud sa? De må si sine 
egne ord istedenfor Guds Ord. Du ser nå hvor viktig det er å gjøre den rette 
bekjennelse og den rette bekjennelse er å si det samme om Guds Sønn som Gud 
Selv sier om Ham. 
Rom 10,10 For med hjertet tror en til rettferdighet,(Dette gjør du med ditt 
hjerte.) og med munnen bekjenner en til frelse. 
 
Dette fordi man bare kan si, det som ligger en på hjerte. For det hjertet flyter 
over av, det taler munnen.   
 
Nå, har vi fastslått at bekjennelse/tilståelse er en den viktigste troes akt for Gud 
ved å tro Hans beretning angående Hans Sønn. La oss nå se på den andre 
halvdelen av vår tekst, hvor vi blir fortalt at dersom vi har den rette bekjennelse 
angående Hans Sønn, at Han vil komme i oss og vi i Ham.   
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1 Joh. 4,15 Hver den som bekjenner at Jesus er Guds Sønn - Gud blir i ham og 
han i Gud. 
 
Legg nå merke til at løfte er: ”Dersom vi gjør denne riktige bekjennelse, dersom 
vi sier hva Gud Selv sa angående Hans Sønn, da kommer Gud Selv i oss, og 
bosetter Seg i oss.” 
 
Dette tar oss til Johanne kapittel 17, hvor vi finner Jesus som ber i Getsemane 
før Han blir tatt bort for å avslutte den gjerning Han ble sendt for å gjøre, bli 
korsfestet.   
 
Joh. 17,1-22   
1. Disse ordene talte Jesus, løftet blikket mot himmelen og sa: "Far, timen er 
kommet. Herliggjør Din Sønn, for at Din Sønn også kan herliggjøre Deg, 
 
Om Jesus og Gud var et som din finger er ett, da blir dette en latterlig bønn, 
hvorfor skulle Han be om noe som Han allerede hadde, og hvor skulle Han be 
om det i det hele tatt. Hvorfor be om noe som du allerede har? Og hvorfor spør, 
dersom du taler til deg selv?   
 
2 slik Du har gitt Ham makt over alt kjød, for at Han skulle gi evig liv til alle 
dem som Du har gitt Ham. 
3 Og dette er det evige livet, at de kjenner Deg, Den eneste sanne Gud, og 
Jesus Kristus, Ham som Du har utsendt. 
 
Dersom Jesus erklærer her at Gud har gitt Ham kraft, da hadde Han den ikke 
forenn Gud gav Ham den. Og legg merke til at Han viser oss her hva evig liv er, 
å kjenne Gud og Hans Sønn. 
 
4. Jeg har herliggjort Deg på jorden; Jeg har fullført det verk Du har gitt Meg 
å gjøre.  
 
Hvorfor skulle Gud gi Ham en gjerning å gjøre, dersom Han og Faderen var en 
som din finger er et.  
5 Og nå, Far, herliggjør Meg hos Deg Selv med den herlighet som Jeg hadde 
hos Deg før verden ble til.  
 
6 Jeg har åpenbart Ditt navn for de menneskene som Du har gitt Meg av 
verden. De var Dine, og Du gav dem til Meg, og de har holdt Ditt ord.  
 
Legg nå merke til at Han ikke sier at de har hold mitt ord, men de har hold Ditt 
Ord. Det viser seg at Gud er Ordet, og det er Hans Ord som Jesus kom med og 
talte til dem, ikke sine egne ord.    
 
7 Nå har de erkjent at alt det som Du har gitt Meg, er fra Deg.  
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8 For Jeg har gitt dem de ord som Du har gitt Meg. Og de har tatt imot dem, og 
de har i sannhet erkjent at Jeg er utgått fra Deg. Og de har trodd at Du har 
utsendt Meg.  
 
Dersom du tror at Jesus og Gud er lik du og din finger er ett, eller tror at Guds 
Sønn er sin egen fader, da kan du ikke tro at Gud sendte Ham. Da er det sikkert 
at du ikke har mottatt De Ord som Jesus gav oss, de samme ord som ble gitt av 
faderen til Jesus. 
 
9 Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som Du har gitt Meg, 
for de er Dine.  
 
10 Og alle Mine er Dine, og Dine er Mine, og Jeg er herliggjort i dem.  
 
11 Nå er Jeg ikke lenger i verden, men disse er i verden, og Jeg kommer til 
Deg. Hellige Far, bevar dem i Ditt navn, dem som Du har gitt Meg, så de kan 
være ett, slik som Vi er ett.  
 
Her igjen ser vi at Jesus ber Faderen å gjøre oss i ett med Faderen, på samme 
måte som Han og Faderen er ett. Dersom du ikke er en skinnhellig person, da 
må du tro at Gud har gjort oss i et med Gud Selv på samme vis som Han har 
gjort Seg Selv i ett med Jesus. Og dersom du tro det annerledes, da bekjenner 
du ikke de samme ting som Jesus bekjenner her.  
 
12 Mens Jeg var sammen med dem i verden, bevarte Jeg dem i Ditt navn. Dem 
Du gav Meg har Jeg bevart, og ingen av dem gikk fortapt, bortsett fra 
fortapelsens sønn, for at Skriften skulle bli oppfylt. 13 Men nå kommer Jeg til 
Deg, og dette taler Jeg i verden, for at de skal ha Min glede fullkommen i seg.  
 
14 Jeg har gitt dem Ditt ord. Og verden har hatet dem, fordi de ikke er av 
verden, slik som Jeg ikke er av verden.  
 
15 Jeg ber ikke om at Du skal ta dem ut av verden, men at Du skal bevare dem 
fra det onde.  
 
16 De er ikke av verden, slik som Jeg ikke er av verden.  
17 Hellige dem i Din sannhet! Ditt ord er sannhet.  
Han sier her at det er Ordet som helliger de troende. 
 
18 Slik som Du har utsendt Meg til verden, har også Jeg utsendt dem til verden.  
 
19 For deres skyld helliger Jeg Meg, for at også de skal være helliget i 
sannheten.  
 
Husk at Ditt Ord er Sannhet, da er det Guds Ord som helliggjør oss 
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20 Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som kommer til å tro på Meg 
ved deres ord.  
 
Det er du og meg som tror at Guds Ord var skrevet for råd. 
Her er den skarp bemerkning om hva bekjennelse dreier seg om. Det kommer 
inn i samme sinn slik at vi kan bli i ett gjennom det samme Sinn. Hør nå hva 
Jesus ber Faderen om: 
 
21 Jeg ber at de alle må være ett, slik som Du, Far, er i Meg og Jeg i Deg, at 
også de må være ett i Oss, for at verden skal tro at Du har utsendt Meg.  
 
Legg nå merke til at bakgrunnen for bønnen er at Gud gir oss enhet slik som 
Han gjorde med Hans Sønn og det på akkurat samme måte som Han gjorde med 
Hans Sønn. Og i neste vers forteller oss hvordan det er blitt gjort mulig. 
 
22 Og den herlighet som Du gav Meg, har Jeg gitt dem, så de skal være ett, slik 
som Vi er ett: 
 
Nå vil jeg at dere nøye merke til hva Jesus her sier. Han sier: ”Den herlighet 
som Du gav Meg, har jeg ditt dem...”  Da er der noe med denne herlighet som 
vi skulle vite om, fordi den samme herlighet som Gud gav Ham har Han gitt 
oss. Og hva betyr denne herligheten? Leg merke til at han fortsetter slik: ”At de 
skal være ett, slik som vi er ett:”  
 
Ut ifra dette ser vi at det er herligheten som var gitt Jesus fra Gud som gjorde 
Han ett med Ham. Og på samme vis har Han gitt oss denne herligheten slik at vi 
kan bli ett med Gud og ett med Ham. Og den herlighet som Du gav Meg, har 
Jeg gitt dem, så de skal være ett, slik som Vi er ett: For å gjøre den samme 
tilståelse, eller å si den samme tingen, må vi vite hva denne herligheten er som 
vi deler med hverandre, som vi har mottatt fra Jesus og Han fra sin egen Fader, 
Gud. Og når vi engang vet hva denne herligheten er, da skulle vi være i stand til 
å se hvordan vi blir ett med Gud, slik også Guds Sønn var ett med Gud. Ordet 
herlighet er oversatt fra det greske ordet Doxa, som betyr: mening, dom eller 
taksering av... Og ordet taksering betyr dommen av verdien. Således, dersom vi 
skal få den samme mening Jesus har, og Han fikk den samme mening som Gud 
hadde, og det er det som gjør oss ett. Vi for derfor ikke bare den samme mening 
som Gud hadde, men den samme dommen, og den samme taksering/vurdering 
eller betydning som Gud eier. Og den samme verdien, mening og dommen som 
Han gav til Sin Sønn. Jesus sa her i sin bønn til Faderen at Han hadde gitt dem 
videre til oss, slik at vi kan bli ett med Faderen slik som Han og Faderen var ett. 
Følgelig er det samme Guds Sinn som kommer inn i den troende det som gjør 
oss ett Faderen på samme måte som Jesus var med Faderen. 
 
Fra talen Innhøstnings Tid. 12.12.64. Her sa William Branham: Jesus sa: “At de 
kan bli ett, Fader, slik som Duo g jeg er ett.” Ikke slik at noen er større enn 
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andre, det går ikke. Den ene kirkesamfunn ønsker å ta over den andre, og den 
ene man høyre enn en annen. Men at dere kan bli ett med Gud, slik som 
Kristus og Gud var ett. Slik var bønnen. Han var Ordet og Jesus ba at vi 
kunne bli Ordet ved å reflektere Ham. Dette er bønnen som må bli besvart. 
Skjønner dere hvordan Satan sår tvil i vårt kjødelige sinn? Men det var ikke 
Jesus sin bønn i det hele tatt at vi skulle samles alle sammen og alle har en egen 
trosbekjennelse og så videre. De kommer seg lengre vek fra Gud for hver gang 
de gjør det. Han ønsker oss til å være en med Gud, og Gud er Ordet. Hvert 
individ må være slik i sitt hjerte med Gud. Vi ser her med Branham sine egne 
ord at enheten som Jesus hadde med sin Far og som han ba om at vi skulle få 
det, er at vi kunne bli ett med Ordet slik som Jesus var ett med Guds Ord. Fordi 
Gud er Ordet. Og det er slik som Gud kommer i oss når vi sier samme tingen. 
Når vår tilståelse er Hans tilståelse. Når våre tanker er Hans tanker. La dette sin 
som var i Kristus være i deg. Hva mer kan en man be om enn at hans kone har 
samme tanker som deg med hensyn til familien og barn oppdragelse. Hva er en 
større enhet enn å dele samme verdiene, meninger og vurderinger. Og hva mer 
kan en Far ber sine barn en å dele hans verdier, meninger og vurderinger. Og 
det var det Jesus ba om.   
 
Gaver 17.12.56.  Legg nå nøye merke til. Gud som bodde i Kristus brukte Hans 
stemme til å tale med. Jesus sa i Hans under: ”Sannelig, sannelig sier jeg dere, 
Sønnen kan ikke gjøre noe i seg selv, men hva Han ser det som Faderen gjør, 
det gjør Sønnen på like måte.” Stemmer det? Johannes 5:19. Da gjorde Han 
ingenting selv. Ingen profet gjorde noe av seg selv, inntil Gud viste dem hva de 
skulle gjøre. Hva en tabbe gjorde Moses da han gikk uten visjon fra Gud og 
drepte en Egypter. Skjønt han frigjorde dem med sine hender, fordi han trodde 
fordi han trodde at han hadde en masse tro og kunne gjøre det, fordi han var kalt 
for å gjøre det. Uansett hvor mye Gud har kalt deg, er det Gud som må lede 
deg. Skjønner? Han feilet, med all hans skolering og hele hans militære sinn og 
utdanning for å bli en stor egyptisk leder. Men allikevel feilet han, fordi Gud 
hadde en program og vi må arbeide etter den. Uansett hva vi gjør, hvor kloke vi 
er, blir vi nødt til å ydmyke oss selv og arbeider etter Guds program. Amen. 
Han feilet og Gud matte holde han i førti år til for å utdanne ham.  Så hva var 
det? Han måtte glemme seg selv, fordi det var ikke ham, men det var Gud. 
 
Og hvorfor tror du at vi måtte vente i nesten 40 år siden Gud tok hjem Hans 
Profet. Han venter på oss slik at vi kan få oss selv ut av veien, slik at Gud kan få 
første plassen, og at vi på denne måten kan få Guds tanker, og gjøre Hans 
gjerninger, og tale Hans Ord. Det er det Han venter på. Og adopsjonen kommer 
ikke før enn sønnen har Faderens sinn. Fra talen: Vis oss faderen og det vil 
tilfredsstille 31.0760.  
 
Her sa Broder Branham: ”Gjerningen som jeg gjør, skal dere også gjøre.” Og 
ved å se de samme resultatene ved menneskelige vesener som er så underlagt 
Gud, inntil Den Hellige Ånd kan virke gjennom disse menneskelige vesener 
akkurat slik som Den Helleige Ånd arbeidet gjennom Jesus. Som akkurat har 



 16

tilstått at: ”Jeg og min Fader er et. Min Far bor i meg. Han gjør de gjerninger. 
Det er ikke mine ord, det er Hans.” Skjønner? Han var så underlagt Gud. Og fra 
talen Avdekking av Gud 14.0664. § 257. Her sa Broder Branham: “Jesus sa 
engang: “Når dere ser Meg ser dere Faderen.” Skjønner. Gud og Hans Ord er 
Ett. Forstår dere det nå? Hva er det når Ordet blir manifestert? Riktig. 
Skjønner? § 260. Jesus sa: “Gransk Skriften, dere tror dere har… Du tror Gud, 
tror også Meg. Dersom jeg ikke gjør Faderens gjerninger, da tro ikke Meg. Men 
dersom Jeg gjør Faderens gjerninger, er Jeg og in Fader Ett. Når du ser meg, har 
du sett Faderen.” Og når du ser Ordet som blir manifestert, da ser du Faderen, 
fordi Ordet er Faderen; Ordet er Gud. Og Ordet som blir manifestert er Gud 
som Selv ta Hans Eget Ord og manifesterer Det blant de troende. Ingen andre 
kan gi Det Liv enn de troende, bare de troende. 
 
Ved å komme tilbake igjen til Joh. 17:23-26. Jesus fortsetter bønnen. 
 
23 Jeg i dem og Du i Meg, for at de kan bli gjort fullkomment til ett, og for at 
verden kan forstå at Du har utsendt Meg, og at Du har elsket dem, slik som Du 
har elsket Meg.  
 
24 Far, Jeg vil at også de som Du har gitt Meg, skal være hos Meg der Jeg er, 
(Ser dere? Det er et ønske om å være tilstede/nærvær.) og at de kan se Min 
herlighet, den som Du har gitt Meg. For Du elsket Meg før verdens 
grunnleggelse.  
 
25 Rettferdige Far! Verden har ikke kjent Deg, men Jeg har kjent Deg. Og disse 
har erkjent at Du sendte Meg.  
 
26 Jeg har kunngjort Ditt navn for dem og skal kunngjøre det, for at den 
kjærlighet som Du elsket Meg med, skal være i dem og Jeg i dem."     
 
Og slik har Han gitt oss det samme sinn som slik som vi kan gi oss den samme 
Kjærlighet.        
 
Halleluja, Bønn.     
 


