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Vi fortsetter med vårt studium angående Bror Branhams tale
kalt: ”MESTERSTYKKE.” fra 05 07 64. Vi leser et stykke fra
Bror Branhams avsluttende bønn i paragraf 214. Herre, helbred
alle de syke mennesker her. Vi hadde stor aktelse for Ham, slått
og plaget. Men Han ble såret for våre overtredelser. Guds
Mesterstykke ble slått. Og Han ble såret for våre overtredelser;
ved hans sår ble vi helbredet. Helbred de syke nå i Dit
Guddommelige Nærvær Herre, mens vi vet at Du er her. Rengjør
våre sjeler; våre hjerter fra all ondskap, alle dårlige tanker, alle
ondskapsfulle forbindelser; alt som er feil, rens oss. Og vi ber
Far, at Du helbreder vår sykdommer og la oss være igjen her
med den følelse at vi er Dine helligjorte barn. Og med Blodet
over oss, vi taler Ordet gjennom Blodet. Bønnhør oss herre. Vi
ber i Jesus Kristi Navn. Amen.
Han taler om det endelige offer som Jesus Kristus, Guds Sønn,
gjorde for 2000 år tilbake, og hvordan blodet i denne timen
fortsatt er virkningsfull.
Siden dette er hva vi kaller, lang fredag og de kristne over hele
verden kommer sammen på denne dagen for å feire dette
endelige offer som Jesus Kristus gjorde for vår skyld. Jeg ønsker
å se i kveld på disse begivenheter som foregikk den dagen og
den natten, og bare å se hva som foregikk i sinnet til vår Eldste
Bror Jesus.
Vi vet, ved å lese våre Bibler og ved å lese alle disse
kommentarene gjennom alle disse årene, om all den lidelse som
Jesus var utsatt for, mellom Getsemane hagen og til korsfestelse,
den natt for 2000 år siden.
Mange av oss har sett filmen som Mel Gibson lagte angående
”Kristi Kjærlighet.” Om vi ikke var klar over om hvor mye Jesus
virkelig ble rammet av i denne døds prosess da Han døde for
våre synder, da blir vi så absolutt klar over det etter og har sett
denne filmen.
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Jeg ønsker derfor ikke å fokusere på selve lidelsen, men på troen
som ga ham styrke til å tåle denne lidelse, og troen som ledet
ham til korset. Det er denne troen som førte ham fra Getsemane
til korset, jeg ønsker å fokusere på det i kveld. Fordi det er ved
denne troen vi nå lever og beveger og har vår eksistens.
7. Paulus sa i Gal 2,20 Jeg har blitt korsfestet sammen med Kristus,
men jeg lever, ikke lenger jeg, men Kristus lever i meg; men det
som jeg nå lever i kjøtt, det lever jeg i tro, den som er av Guds
Sønn, han som har elsket meg, og som har overlevert seg selv
for meg.
8. Således ser dere at det er ved Hans Tro vi lever, fordi vår tro er
ingenting. Du kan si: ”Hva mener du med det forkynner, at vår
tro er ingenting.” Guds Ord forteller oss i Sak 4,6 Så svarte han
og sa til meg: "Dette er Herrens ord til Serubabel: Ikke ved makt
og ikke ved kraft, men ved Min Ånd, sier hærskarenes Herre.”
9. Bror Branham sa at korset ikke var selve seieren, men Jesus fikk
seier ved slaget i Getsemane. Hadde det ikke vært for Troen som
han mottok fra Faderen hadde det muligens ikke vært noen
Golgata opplevelse. Etter og har kjempet denne natten med sitt
eget sinn og med sin egen vilje erklærte han lydig: ”Far det er
min vilje at du tar denne koppen fra meg, men allikevel, ikke
min vilje, men Din vilje skjer.” Og dette her er Seieren, da Jesus
overga sin egen vilje til Faderen.
10. Nattverden 18 04 57.P:14. Dersom Gud ikke sparte Sin Egen
Sønn fra denne grusomme testen, da sparer Han heller ikke dere
og meg fra denne forferdelige testen. Og Jesus var her og stod
ansikt til ansikt med den største prøve som Han noensinne hadde
møtt. Getsemane, hvor den siste og endelige test må komme,
ligger rett foran Ham, da hele verdens byrde la på Hans
velsignede skuldre. Det fantes ikke en, hverken i himmelen eller
på jorden som kunne klare det. Og å vite at alle synder fra
fortiden, nåtiden og framtiden, hvilte på denne beslutning. Og
dette var en av de største seire som Kristus noensinne skaffet til
veie, og beviste at Han var Messias da Han sa til Gud: ”Ikke
Min vilje, men Din Vilje skjer.” Dette var Hans største seier i
livet. Alle sadistiske demoner var rund omkring han for å friste
Ham og prøve Ham. Og når vi kommer i rett skikk med Gud, når
våre hjerter blir rene og Den Hellige Ånd har inntatt Sin plass i
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våre hjerter, da blir det et vidunderlig ting å bli testet. Bibelen
forteller oss at våre tester og prøvelser er mer kostbar for oss
enn verdens sølv og gull. Vi burde være takknemlig.
Tro er en åpenbart mysterium. Bror Branham sa at tro er en
åpenbaring, noe som er åpenbart. Det kommer ved å høre Guds
Ord. Derfor er Tro Guds åpenbarte Ord til oss. Og dersom det er
Guds åpenbarte Ord til oss da er det ikke lenger en gåte, men
heller noe som er manifestert og åpnet opp for oss.
5 Mos 29,29 De skjulte ting tilhører Herren vår Gud, men de
som er åpenbart, tilhører oss og våre barn til evig tid, for at vi
skal gjøre etter alle ordene i denne loven.
Dersom det er åpenbart til oss, tilhører det oss. Så lenge det er en
skylt hemmelighet tilhører det Gud, men når Gud engang
åpenbarer det oss, da er det vårt. Når det er blitt vårt, ønsker Gud
å vite hva vi gjør med det.
Konferanse 25 11 60. P:43. Moses ropte til Herren, og Herren
sa: ”Stå opp og gå videre.” Moses gikk rett fram og satte sin fot
i vannet, og da åpnede Røde Havet seg, og Israel gikk over til
den andre siden og vant dermed et stor seier. De hadde en møte.
Vi må alltid gjøre det på samme måte, og har en konferanse. Jeg
ønsker å snakke om en til, om et øyeblikk. Et møte fant sted. Det
finnes mange eksempler som jeg kunne tale om, men la oss ikke
hoppe over denne. Det foregikk et møte i Getsemane engang. En
overbevisning måtte komme fram, etter et liv i seier hvor Han
hadde seiret over sykdom, seiret over alle ting i denne verden,
kom Han til Getsemane, og Faderen måtte bli overbevist om
Han virkelig ønsket å gå gjennom dette eller ikke.
Soloppgang. 18 04 65. P:88. Legg nå merke til denne
Forfriskende Kraft: ”Zoe,” som kommer med Ordet, sinnet som
var i Kristus er i deg da. Jeg forsøker å vise deg, at da Gud
oppreiste Jesus fra de døde da reiste han deg opp samtidig og du
fikk et nytt liv sammen med Ham, (Du har fått et nytt liv nå.)
skjønt du ikke var noe annet enn et attributt i Hans tanker, men
Gud hadde sådd alt sammen i Ham ved avslutningen, skjønner?
Da Gud så ned på legemet… (Ånden forlot Ham i Getsemane
Hage, fordi Han måtte død som et menneske.) Husk på dette
venner at Han behøvde ikke å gjøre det. Det var Gud. Gud salvet
dette kjøttet, som var menneskekjøtt, og Han behøvde ikke… Han
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hadde aldri gått av ved døden om Han hadde gått dit op som
Gud, fordi man ikke kan drepe Gud. Men Han behøvde ikke å
gjøre det, men husk at Han gikk opp dit med dere inn i Seg.
Skjønner? Gud hadde aldri separert Bruden fra Brudgom enda.
Da Gud så på Jesus Kristi legemet, så han både mann og kvinne.
Alt ble gjenløst i dette ene legemet. Skjønner? De er en, det
samme, samme Ord, det samme Ord som taler om Brudgom taler
om Bruden.
Legg merke til at Bror Branham forteller oss her at Gud hadde
åpenbart det til Moses først, men det ble forventet av Moses at
han skulle gå framover, før det ble materialisert, om han ikke
hadde gått framover ville denne delen av Ordet ikke kunne gå i
oppfyllelse. Tro har derfor å gjøre med dette usynlige vesen som
blir sett med denne sjette sansen som vi kaller Tro. Ja denne
sjette sansen blir kalt Tro. Denne sansen kan se det som øyene
ikke kan se. Og Gud åpenbarte det til Jesus hva Han måtte gjøre,
men det ble ikke en realitet før Jesus handlet på det. Tro har
derfor å gjøre med det usynlige Ord som blir åpenbart og da
handler man deretter og da blir handlingen den uttrykte
åpenbaring og når dette skjer da får ordet kler på seg slikt at alle
kan se det.
Det er grunnen til at Tro kommer ved å høre og ikke ved å se,
fordi etter det er blitt hørt, kan det hente at vi ser når vi engang
handler i tro. Og det er dette Skriften lærer oss.
Gal 3,2 Bare dette vil jeg lære fra dere: Tok dere imot Ånden ut
fra lovens gjerninger eller ut fra troens hørelse?
Gal 3,5 Han som derfor fortsetter med å utruste dere med
Ånden, og som aktivt fortsetter med å virke kraftgjerninger
blant dere, er det ut fra lovens gjerninger eller ut fra troens
hørelse?
Rom 10,13-17 For enhver, hvem som helst, som påkaller
Herrens Navn, skal bli reddet. 14 Hvordan skal de da gjøre
påkallelse til hvem de ikke trodde? Men hvordan skal de tro på
hvem de ikke hørte? Men hvordan skal de høre atskilt fra de som
roper det ut? 15 Men hvordan skal de rope det ut hvis ikke de
blir utsendt? Likesom det har blitt skrevet: "Hvor vakre føttene
av dem er som bringer godt budskap om fred; av dem som
bringer godt budskap om de gode ting". 16 Men ikke alle ble
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hørevillig mot det gode budskap. For Esaias sier: "Herre, hvem
trodde vår rapport?" 17 Så kommer da troen av det en hører og
det en hører kommer ved Guds ord.
Så er det ikke bare å høre, men det er å høre Guds Ord som gir
tro eller utløser Guds Tro til oss. 2 Kor 4,13 Men idet vi har den
samme troens Ånd, i samsvar med det som har blitt skrevet: "Jeg
trodde, derfor talte jeg"; også vi tror, derfor taler vi også; Da
Gud altså trodde på Seg selv, Hans plan, da talte Han og da ble
Hans tro manifestert i materie eller realisert.
Dersom tro er noe som var skult, men er blitt åpenbart, da er Tro
noe slikt som en reise, du vet ikke hvor du går, men du vet med
Hvem du går sammen med.
Hebr 11,8 forteller oss: Ved tro var Abraham hørevillig, idet
han ble kalt, til å gå ut til det sted som han var i ferd med å ta
imot til en arv, og han gikk ut, idet han ikke visste hvor han
gikk.
Og dersom du vandrer i lyset som Han er i Lyset, da vandrer du
sammen med Ham, og det skulle ikke gjøre noe forskjell hvor du
går. Det er alt troen dreier seg om, det er å vandre sammen med
Ham, og stole på Ham. Selve beviset at du tror det som Han har
åpenbart til deg er faktisk din vandring i denne åpenbaring.
Spesielt når ingen andre vet at du er lydig mot Guds skylte
stemme til deg. Ikke skylt for deg, men åpenbart til deg det som
er skylt for dem.
Og vi vet at det finnes kun en Gud og derfor En Tro. Dette er: Ef
4,5 én Herre, én tro, én neddypping; Dette er grunnen til at
Troen er substansen av en person og ikke en ting.
Vi ser i: Hebr 11,1 Men tro er et tilgrunnliggende materiale for
ting som håpes, et bevismateriale for ting som ikke sees. Vi ser
da at Troen er både en substans og et bevis. Selve substansen er
ikke beviset, men Substansen er personen, Gud Selv som har
åpenbart Hans plan til deg, og beviset er når du stepper inn i
denne planen som Gud har åpenbart til deg ved Hans Personlige
Nærvær.
Legg nå merke til at Paulus sa: Troen er Substansen og ikke en
substans, og ordet Substansen forandrer dette fra å være en ting
til å være en person, Gud Selv. Når Skriften taler om Ånden, da
taler Skriften om en person om Gud Selv, men når Det taler om
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en ånd da taler Skriften om den innerste natur eller liv. Det er
grunnen til at det er meget viktig å se forskjellen mellom
Substansen og en substans, dette for å forstå hva Skriften taler
om. Det er grunnen til at Paul ikke snakker om en substans men
SUBSTANSEN.
Dette ordet substans ble oversatt fra det greske ord: ”hupostasis.”
Dette ordet ble også oversatt i Hebreerne 1:3 som Personen Gud.
Hebr 1,3 Han er avglansen av Hans herlighet og det uttrykte
bildet av Hans vesen. (”hupostasis,” person, selve substansen
som er Gud.), Og Han holder alle ting oppe ved Sin krafts ord.
Da Han ved Seg Selv hadde gjort renselse for våre synder, satte
Han Seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.
Og vi ser igjen at ordet hupostasis blir oversatt med tillit. Ikke
tillit som et adverb, men tillit som en person. Hebr 3,14 For vi
har blitt Kristi medeiere, så sant vi holder urokkelig fast på
forsikringens/tillittens (hupostasis, person, selve substansen som
er Gud.), opphav inntil enden.
Vi holder ikke fast til vår egen tillit eller forsikring, men vår tillit
i Ham og hva Han har gjort. Det er denne tillitten dette taler om.
Forsikringen eller tillitten i en person, Kristus.
Som jeg har sagt før, Troen har en tillit i Personen, ikke en ting.
Abraham begynte å vandre fordi Gud fortalte ham å gå. Vi
vandrer i lyset fra dag til dag og fra uke til uke og vi vet ikke
nøyaktig hvor vi går, men vi vet med Hvem vi går. Og dette
gjorde Abraham, også Enok gjorde det. Han vandret med Gud.
Og gjør det noe hvor hen Han leder deg, når du har full tillit til
Ham? Jeg tror ikke det.
Jesus sa at vi må være som små barn når vi går inn i Guds
Kongerike. Og små barn stoler fult ut på sine foreldre, så lenge
foreldre er tilstede.
En annen ting om denne Tro vi snakker om i kveld er, at det
finnes kun ”EN TRO,” fordi det finnes kun ”EN HERRE.” Og
denne Troen er ”HERRENS TRO:”
Dette fordi i begynnelsen fantes det kun Gud, og i Ham fantes
mange tanker om hvordan Han ønsket at alt skulle bli. Tingen nå
er, at Gud måtte ha tro i Seg Selv for å frambringe hele Hans
plan. Og denne Tro som Han uttrykket ved å materialisere Hans
tanker er den samme Tro som Jesus måtte ha for å være i stand
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til å ta denne rollen som Offer Lam. Og Jesus gav uttrykk for Sin
Tro i Faderens plan da Han forlot Getsemane, og var fast
bestemt til å fullføre Guds vilje.
Skjønt Tro ikke er synlig, blir det likevel synlig når Troen blir
aktiv, da er denne aktive uttrykk; Tro materialisert.
Det er grunnen til at Tro på en måte er som elektrisitet. Den
samme elektrisitet som får denne mikrofonen til å fungere er den
samme elektrisitet som får disse lyspærer til å virke slik at vi kan
se, og den samme elektrisiteten som får ovnen til å gi fra seg
varme og klimaanlegg til å gi oss kald luft. Bror Branham
demonstrerte dette for en søster i New Albany jeg tror det var
Edith Wright som var meget syk. Han gikk til henne for å bed,
men hennes tro var meget lite. Han sa til henne at han skulle få
snøre til lampens av og på knappen, til å svinge rund, og deretter
skulle den gå rund i motsatt retning. Vel, dette var ikke en knep.
Det han fortalte henne var at den tro som han brukte for å få
snøre til å gå rund i en sirkel, er den samme troe som er
nødvendig for å få hennes helbredelse.
Vel, elektrisiteten er ikke ulik fra den ene ledning til den andre
her i dette rom, men tilkjennegivelsen av denne elektrisiteten kan
være forskjellig fra apparat til apparat.
Dette er grunnen til at den samme Tro som er nødvendig for å
helbrede de syke er den samme Tro som er nødvendig for å tilgi
synder. Og den samme Tro er nødvendig for å flytte fjell, eller
for å skape ekorn. Det er ikke et annerledes tro, fordi det finnes
kun En Tro, altså ligger ikke forskjellen i Troen, men i karen
som Troen virker i.
Det er med andre ord som med elektrisiteten, det er den samme
elektrisitet som får alle disse apparater som vi snakket om til å
virke, og enhver av disse apparater har sin egen måte å
tilkjennegi denne kraften.
På samme måte er det med Gud. Den samme dynamikken
arbeider i hver kar og virker i samsvar med gaven som ligger inn
i dette kar. Det er grunnen til at den samme Tro som vi har for
helbredelse er den samme tro som vi har for våre finanser,
sikkerhet, etc.
Paulus gjør det klart for oss da han skriver i: Kol 2,12 etter at
dere hadde blitt begravet sammen med ham i neddyppelsen, i
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hvilken dere også ble oppvekket sammen gjennom troen som
kom av Guds aktive energi som har oppvekket ham ut fra de
døde.
Apostel Paulus gjør det end klarere i 1 Kor 12,6 Og de er
forskjeller angående aktive energi-virkninger, men det er Den
samme Gud, Han som aktivt virker de alle ting i alle.
Kol 2,12 etter at dere hadde blitt begravet sammen med ham i
neddyppelsen, i hvilken dere også ble oppvekket sammen
gjennom troen som kom av Guds aktive energi som har
oppvekket ham ut fra de døde. Dette ordet energi blev oversatt
fra det greske ord ”energia” som betyr: virksomhet (effektiv,
virksom.) Og i arbeid.
Apostel Paulus taler også om det i Ef 1,19 og hva den
overgående storhet er av Hans kraft til oss, vi som er de som
fortsetter med å tro i samsvar med den aktive energi av makten
av Hans styrke,
Ef 3,7 [til fordel] for hvilket gode budskap jeg ble til en tjener i
samsvar med gaven som kom fra Guds nåde, den gave som ble
levert til meg, i overensstemmelse med den aktive energi av
Hans kraft.
Så ser vi at den virkning av Guds kraft virker eller opererer
gjennom gaver, og med en spesiell gave følger en spesiell
virksomhet eller manifestering av den samme energi som
kommer fra Gud. Og ved hver gave er der et forskjellig mål om
hvorledes denne energi av Gud virker, akkurat som med disse
elektriske apparater som får forskjellige ampere eller volt, men
de bruker den samme elektrisitet.
Ef 4,16 ut fra hvem hele kroppen, mens den føyes sammen og
knyttes sammen ved ethvert hjelpeledd, i samsvar med en aktiv
energi i et mål av hver og ens del, utfører kroppens vekst frem
til en oppbygging av seg selv i kjærlighet.
Rom 12,3 For jeg sier - gjennom den nåden som har blitt levert
til meg -, til hver den som er blant dere: Å ikke tenke for høyt,
mer enn hva som er bindende å tenke; men derimot å tenke til
det nivå å ha et sunt sinn; som Gud fordelte til hver enkelt et mål
av tro. 6 Men idet vi har forskjellige nådegaver i samsvar med
den nåden som har blitt levert til oss; enten profeti: Fungerer
den i samsvar med troens regel;
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48. Slik ser vi at denne troen arbeider i oss i den størrelse som vi har
fått den, og den arbeider for den totale nytte til Kristi legemet.
Liksom alt elektrisk utstyr her gjør livet noe bedre for oss som
kommer her for og tilber i denne bygning. Mikrofonene gjør det
mulig for oss til å oppta lyden og overfører det til computeren,
som deretter bruker samme elektrisiteten for å oppta talen, og
lyset bruker elektrisiteten for å gi lys og noe varme, og ovnen
bruker elektrisiteten for å gi oss enda mer varme eller for å kjøle
oss ned, slik at vi kan få det mer komfortable, slik at vi kan
bruke vår menneskelige energi på å høre Guds Ord.
49. Den samme Tro som jeg sa, som får hver gave til å virke er den
samme tro som helbreder, som frelser, som skaper legemlige
deler, som skaper ekorns. Vi trenger ikke et annet tro for å
forandre våre legemer, men en tillatelse til at denne Ene Tro,
Guds Tro har første plassen i vårt liv.
50. Rom 4,16 På grunn av dette er det ut fra tro, for at det kunne
være ifølge nåde, for den hensikt at løftes budskapet skulle være
urokkelig for hele ætten, ikke bare for den som er ut fra loven,
men også for den som er ut fra Abrahams tro, han som er en far
for alle av oss,
51. Jeg vet at vi snakker om ikke og ha nok tro for å motta vår
helbredelse og enda mindre for å motta vår forandring i legemet,
men det er ikke troens størrelse vi har, heller ikke en annen Tro,
fordi det finnes kun en Tro, og Jesus seier i Getsemane var ikke
for å få mer tro, men for å komme seg selv ut av veien slik at
Guds Tro kunne være virksom i Hans legeme.
52. Og det var det Apostel Paulus sa i Fil 3,21 han som skal
omdanne vår fornedrings kropp, til den hensikt at den skal bli
sammenformet med hans herlighets kropp, i samsvar med den
aktive energi som kommer fra det at han selv også er i stand til å
underordne de alle ting under seg selv.
53. Man ser at det er ikke deg som skal underlegge dit legeme, men
der er Gud som skal underlegge seg ditt legeme ved Hans Tro.
Og dersom du har en Gud som ikke har nok Tro til å forandre
ditt legeme, da har du ikke Abrahams Gud, fordi Gud forandret
Hans legeme tilbake igjen til en ungdom igjen for å være i stand
til å frambringe Isak.
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54. Kol 1,29 Inn i hvilket jeg også arbeider hardt, idet jeg strider i
samsvar med Hans aktive energi, som fortsetter med å virke
aktivt i meg med kraft. Legg merke til hva Paulus sier her: hans
strid er å tillate Hans Energi å være virksom i han. Da er det ikke
Tro vi mangler, fordi vi har nok tro til å flytte fjell om vi har
Krist Tro, Hans Tro. Men det vi mangler er et kar som er så
fokusert på Kristus at vi tillater ham til å gjøre alt Han ønsket
med våre legemer.
55. Kol 2,12 etter at dere hadde blitt begravet sammen med ham i
neddyppelsen, i hvilken dere også ble oppvekket sammen
gjennom troen som kom av Guds aktive energi som har
oppvekket ham ut fra de døde.
56. Ser dere at det er Guds Tro som virker i oss. Slepp deg selv og la
Gud overta, eller kom deg selv ut av veien, og la Gud overta dit
kar.
57. Dere ser at det er ikke deres Tro, men Hans Tro fordi det finnes
kun en Tro, og denne Tro er av Gud som Jesus mottok og som
Gud ventet på for å bli bekreftet i Getsemane Hagen. Og
gjennom hans store kamp kapitulerte Han til slutt og kom seg
selv ut av veien og Gud overtok: ”Ikke Min vilje, men Din vilje
skjer.”
58. Gal 2,16 idet vi har forstått at et menneske ikke blir gjort
rettferdig ut fra lovens gjerninger, unntatt gjennom Jesu Kristi
tro, plasserte også vi vår tro inn i Kristus Jesus, for at vi skulle
bli gjort rettferdige ut fra Kristi tro, og ikke ut fra lovens
gjerninger; fordi alt kjøtt ikke skal bli gjort rettferdig ut fra
lovens gjerninger.
59. Tenk nå på hva Paul sier her. Vår rettferdighet kommer ikke fra
hva vi gjør, men ved tro. Da er det ikke vår tro men Hans Tro
som rettferdiggjør oss. Da er rettferdiggjørelse en Nådens
gjerning, noe som er totalt ut av dine hender, og er en gave fra
Gud. Fordi det er vha Tro er. Det er noe som er åpenbart.
60. Rom 4,16 På grunn av dette er det ut fra tro, for at det kunne
være ifølge nåde, for den hensikt at løftesbudskapet skulle være
urokkelig for hele ætten, ikke bare for den som er ut fra loven,
men også for den som er ut fra Abrahams tro, han som er en far
for alle av oss,
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61. Fil 3,9 og forat jeg kan bli funnet i ham, idet jeg ikke har min
egen rettferdighet, den som kom ut fra loven, men derimot den
rettferdighet som kommer gjennom Kristi tro, det vil si den
rettferdighet om kommer fra Gud basert på troen;
62. Rom 3,22 Men det er Guds rettferdighet gjennom Jesu Kristi
tro, inn i alle og på alle dem som tror; for det er ikke forskjell.
63. Problemet som vi har med Gud er ikke at vi ikke har det, eller
har adgang til det, men at vi ikke kjenner igjen hva vi må gjøre
med det. Egentlig er Tro en Åpenbaring av Guds Ord og Hans
vilje. Og det er svart på hvit dersom vi bare ville lese våre
Bibler. Og den andre tingen som begrenser vår tro er at vi ikke
tro det som Gud har sagt om oss. Oss er blitt sagt av vi har fått
adgang til Gud ved Jesus Kristi Tro.
64. Rom 10,8 Men hva sier den? "Ordet er nær deg, i din munn og i
ditt hjerte". Dette er troens Ord, hvilket vi roper ut:
65. Se på det som Paulus sier i: Ef 3,12 i hvem vi har talefriheten og
tilgangen med overbevisning gjennom hans tro.
Hva mer
kan vi si enn at vi har adgang til Gud ved Jesus Kristi Tro.
66. Og til denne adgangen har du ingen kontroll. Det er en avgjort
sak. Rom 3,3 For hva om noen ble vantro? Skal deres vantro
gjøre Guds tro inaktiv?
67. Til og med vår rettferdighet kommer fra Hans Tro. Rom 4,13
For ikke gjennom lov kom løftesbudskapet til Abraham eller
hans ætt, det at han skulle være arving av verden, men derimot
gjennom en rettferdighet av tro. Og vi vet at vi er arvinger ikke
på grunn av hva vi gjør, men på grunn av hva vi var i Ham før
verdens grunnvoll ble lagt.
68. Rom 9,30 Hva skal vi da si? At hedningefolk som ikke følger
etter rettferdighet, tok imot rettferdighet; men dette var den
rettferdighet som kommer ut fra tro.
69. Rom 10,6 Men den rettferdighet som kommer ut fra tro, taler
slik: "Du skulle ikke si i ditt hjerte: Hvem skal stige opp inn i
himmelen?" Dette er: Å føre Kristus ned.
70. Gal 3,22 men Skriften innestengte derimot de alle under synd,
for at løftesbudskapet ut fra Jesu Kristi tro, skulle bli gitt til
dem som tror.
71. Rom 10,3-10 For idet de var uvitende om Guds rettferdighet, og
idet de kontinuerlig søkte å etablere sin egen rettferdighet, ble de
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72.

73.

74.

75.
76.

ikke underordnet Guds rettferdighet. 4 For Kristus er en ende av
loven inn i rettferdighet for hver den som tror. 5 For Moses
skriver om den rettferdigheten som er ut fra loven, at: "Det
menneske som har gjort disse ting, skal leve i dem". 6 Men den
rettferdighet som kommer ut fra tro, taler slik: "Du skulle ikke si
i ditt hjerte: Hvem skal stige opp inn i himmelen?" Dette er: Å
føre Kristus ned. 7 Eller: "Hvem skal stige ned inn i
avgrunnen?" Dette er: Å føre Kristus opp fra de døde. 8 Men
hva sier den? "Ordet er nær deg, i din munn og i ditt hjerte".
Dette er troens Ord, hvilket vi roper ut: 9 At, hvis du bekjenner
med din munn Herren Jesus, og hvis du tror med ditt hjerte at
Gud oppvekket ham ut fra de døde, da skal du bli reddet. 10 For
med ens hjerte tror man inn i rettferdighet, men med ens munn
bekjenner man inn i redning.
2 Tess 1,11 Med hensyn til hvilket vi også alltid ber angående
dere, for at vår Gud kan anse dere som verdige for innbydelsen,
og for at Han kan oppfylle ethvert velbehag av godhet, og
enhver gjerning av tro, i kraft,
1 Tess 1,3 mens vi ustanselig gjenkaller i minnet deres gjerning
av troen, og det anstrengende arbeid av kjærligheten, og
utholdenheten av håpet av vår Herre Jesus Kristus, fremfor vår
Gud og Far;
Rom 14,23 Men den som tviler, hvis han eter, har blitt fordømt,
fordi det ikke var ut fra tro; men enhver ting som ikke er ut fra
tro, er synd.
Jak 5,15 Og troens bønn skal frelse den syke, og Herren skal
reise ham opp. Og hvis han har gjort synder, skal han bli tilgitt.
Som dere kan se kommer vår Rettferdighet fra Hans Tro. Rom
3,22-27 Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til
alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell, 23 for alle
har syndet og har mistet* Guds ære. 24 Men de blir
rettferdiggjort ufortjent av Hans nåde ved forløsningen, den som
er i Kristus Jesus. 25 Ham stilte Gud fram som nådestol*, ved
troen, i Hans blod, for å vise Sin rettferdighet, fordi Gud i Sin
langmodighet hadde båret over med de synder som var gjort
tidligere. 26 Slik ville Han vise Sin rettferdighet i den tiden som
er nå, så Han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som
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har troen på Jesus. 27 Hvor er så rosen? Den er utelukket. Ved
hvilken lov*? Gjerningenes? Nei, ved troens lov.
77. Hebr 10,22 kan vi komme frem med et sannferdig hjerte, i
fullvisshet av tro, siden vi har blitt renset i hjertene fra en ond
medvitenhet, og siden kroppen har blitt vasket i rent vann.
78. 2 Kor 5,21 For, ham som ikke har kjent til synd, gjorde Han [til]
synd på vegne av oss, for at vi skulle bli til Guds rettferdighet i
ham.
79. Rom 1,17 For Guds rettferdighet avdekkes i ham ut fra tro inn i
tro; likesom det har blitt skrevet: "Men den rettferdige skal leve
ut fra tro!"

