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Lukas 8:40 Slik skjedde det at da Jesus vendte tilbake, ønsket 
folkemengden Ham velkommen, for alle var der og ventet på Ham. 
 
La oss be … 
 
Himmelske Far, vi kommer i ærbødighet denne formiddagen, slik vi alltid 
gjør når vi nærmer oss Ditt Hellige Ord. Vi vet, Far, at Du sa: "Som en 
mann tenker i sitt hjerte, slik er han." Og hvis vi skal komme inn i Ditt 
bilde, da må vi først komme inn i Ditt tankesett og i Din doxa. Og Du, Far, 
er Ordet, og Ditt Ord er også "Livet". 
 
Derfor, Far, ber vi om at Du må hjelpe oss denne 1. Juledag, til å komme hit 
denne formiddagen med vår hensikt til å granske våre sinn og hjerter, til å 
se om vårt forventningsnivå oppfyller Ditt forventningsnivå for oss.  
 
Og når vi vet at vi fremdeles befinner oss i denne kroppen av død, som 
trekker så mye i oss, og i så mange retninger, da ber vi deg, Far, om å 
hjelpe oss til å bli det som Du bestemte for oss, at vi skal bli. Og må vi fullt 
ut manifestere i vårt eget liv, den forventningen som Du har til oss. Og vi vet 
at Du som har begynt den gode gjerning i oss, vil fullføre den. For vi 
vet at det er "Du, Far", som virker i oss både til å ville og til å gjøre det 
som er velbehagelig for Deg. Ikke til vårt eget velbehag.  
 
Derfor, Far, hvis vi tenker annerledes i noe, da skal Gud også åpenbare 
dette for oss. Du lovet oss i Ditt Ord, at vi skulle reflektere tilbake de 
forventningene du valgte for oss, slik vi skal leve ut vårt liv i denne tiden når 
"Du som ga løftene, er her for å stadfeste dem til oss." 
 
Og vi ber om alt dette i din Sønns frelsende navn, vår Herre og frelser, 
Jesus Kristus, amen. 
 
Vær så god og sitt. 
 



Denne formiddagen vil jeg fokusere vår tenkning på ett ord, 
"Forventninger". For vi vet at Guds Ord er fullt av forventninger til oss, og 
vi lever med forventninger om at Hans Ord ikke bare skal bli oppfylt til oss, 
men også bli oppfylt gjennom oss. Og vi forventer at Jesu Kristi fulle og 
fullstendige Alfa-tjeneste skal bli oppfylt i denne tiden for Omega, som vi nå 
lever i.  
 
Denne formiddagen er 1. Juledag, og mange barn hjemme i går, lå våken 
nesten hele natten, og ventet på å stå opp tidlig på julemorgenen for å se 
hva som venter på dem når det gjelder julegaver, enten det er nye leker 
eller nye klær, det spiller egentlig ingen rolle.  
 
Spenningen, den fysiske og emosjonelle energien som ble brukt, var ikke 
så mye om hva gavene kunne være, men den utålmodige ventingen for å 
motta alle gavene som ville bli gitt dem.  
 
Det er "forventningen" som bringer spenningen. Hvis vi virkelig tror vi 
kommer til å motta noe, da kan vi knapt vente. Og ventetiden ser ut til å 
bygge noe opp i oss, en spenning som bringer med seg energi. Energier 
som vi vanligvis ikke har. 
 
Som barn skulle vi legge oss rundt klokken åtte hver kveld hele året, 
bortsett fra én gang hvert år, og det var på julaften. Da vi vokste opp som 
katolikker, hadde vi visse ritualer eller tradisjoner, slik som å delta på en 
midnattsgudstjeneste på julaften. Det var den ene gangen hvert år at vi 
kunne være oppe sent. Og jeg tror kanskje at foreldrene mine bare ville at 
vi skulle bli utslitt, for å få tankene våre bort fra det som skulle komme neste 
morgen.  
 
Men vår tro var basert på det vi visste var sant. Hvert år skjedde omtrent 
det samme. Mamma og pappa gikk ut for å handle, og de ville gjemme 
gavene i skapet sitt. Når vi klarte å få dem begge ut av huset samtidig, da 
lurte vi oss inn og smugtittet, for å være sikre på at det skulle bli jul.  
 
Og så, vel vitende om at det var gaver der, og til og med å kjenne til hva de 
var, det bidro til å forsikre våre små sinn, at det bare var et spørsmål om å 
vente til det grønne lyset sa: Klart. Og det var en nedsenking til treet og et 
galehus av papir som fløy, og luften var fylt med spenning. 
 
Men du skjønner, den spenningen er der fordi vi gledet oss til den dagen.  



 
Jeg husker også noen veldig lange dager i livet mitt da jeg hadde gjort noe 
galt, og moren min ville si: "Bare vent til faren din kommer hjem." Hun var 
ikke den typen mor som ville gi oss husarrest. Men det var det faren min 
ville gjort.  
 
Nei, i stedet for at jeg fikk husarrest av min mor, så var det heller det 
motsatte: "Ikke kom hjem før faren din kommer hjem." Vel, jeg kan huske 
noen veldig lange dager, gjemte meg i skogen eller ute i åkrene, vel vitende 
om når pappa kom hjem, da kunne jeg få juling. De verste ventetidene var 
da han var utenbys på forretningsreise, og jeg måtte vente i flere dager, vel 
vitende om at når han kom hjem, ville jeg få juling.  
 
Det var ingen glede i slike stunder mens du ventet. Det var ingen 
begeistring for at pappa skulle komme hjem i slike tider. Det var mer en 
angst enn å være i spenning for julen. Så det er to typer forventninger. Den 
ene er for å motta alle Guds løfter, og den andre er for dem som ikke 
tilhører Ham, og deres forventning er om en undergang og dysterhet.  
 
Og det er interessant at en form for forventning gir glede, mens den andre 
bringer angst og bekymring. Og alt dette avhenger av din åpenbaring om 
Gud og hvem du er. Hvis du tror at Han er din Kjærlige Fader, da kan du 
knapt vente på at alle disse løse endene skal bli manifestert, slik at du kan 
komme deg ut herfra. Men hvis du ikke tilhører Ham, da vil du bekymre deg 
og bli engstelig, fylt av angst ut fra hva du ser komme på denne jorden. 
 
Derfor, når vi tenker på de hendelsene som ligger foran oss, da er vi enten i 
en tilstand av en stor angst eller en stor forventning. Og derfor vil jeg spørre 
deg: Hvilken tilstand er du i? 
 
Men, hvis vi ikke tror at vi vil motta en forvandling av kroppen, og en 
invitasjon til oppstandelsesmøtene, og bryllupsmiddagen, da kan jeg 
forestille meg at forventningen din vil være mer en angst og en skrekk. Eller 
hvis vi er slik som de fleste mennesker på jorden, som ikke har noe 
personlig forhold til vår Herre Jesus Kristus, så hva er det som er der til å bli 
begeistret for, når vi vet at dyrets merke og boikotten vil bli oppfylt, og 
massemordet på den menneskelige befolkningen vil bli fullført. Disse 
dagene er ikke det som de fleste ser frem til med glede i sitt hjerte. Og slik 
var det også med Guds Sønns første komme, og slik er det også i dag på 
den store visningen av Hans tilsynekomst. 



 
Du skjønner, Alfa gjentar seg i Omega. Og i alfa, i dagene frem til og med 
fødselen, og i flere år etter Kristi fødsel, var det disse romerske hærene 
som tok over verden, og utryddet all motstand mot dens kontroll. Og 
atmosfæren var ikke annerledes da, enn det vi ser i dag. Men midt i alt 
dette var det bare en håndfull mennesker som ikke fokuserte på alt det 
negative, fordi de så det negative som rammen for det positive som Gud 
hadde lovet dem i Sitt Ord. 
 
Menn som Simeon, en gammel mann. Og Gud hadde gitt ham en sann 
åndelig drøm om at han ville se Messias før han døde. Og Anna, en 
gammel blind profetinne. Og Gud hadde vist henne at hun også ville se 
Herrens Kristus før hun forlot denne verden. Og den tidlige menigheten på 
den dagen bestod ikke av millioner, heller ikke tusenvis, og ikke engang av 
hundrevis, men bare en håndfull individer som hadde et personlig forhold til 
Gud gjennom Hans Hellige Ånd. Og de så med forventning, etter å se 
Herrens Kristus. 
  
Vel, på den dagen, slik som i denne, var Israel og hele verden under 
romersk dominans, og som sådan var de midt i en global tilbakestilling. Den 
store Dragen, Satan, brukte kraften i dyrets system under Roma, til å 
pålegge en ny tilbakestilling over hele verden på den tiden. Atmosfæren 
besto av soldater i gatene, en overtakelse av regjeringen var blitt pålagt, og 
alle friheter ble fjernet, med portforbud satt opp for å kontrollere folket. All 
massesamling av folket var begrenset, og du måtte ha 
identifikasjonspapirer for å reise. Og på toppen av det ble det pålagt et nytt 
skattesystem på folket for å kontrollere alle befolkninger. Derfor måtte hver 
enkelt returnere til sitt fødested for å bli registrert i det nye skattesystemet.  
 
Åpenbaringen 12:1 Nå viste det seg et stort tegn i himmelen: En kvinne 
som var kledd i solen, med månen under føttene sine, og på hodet hadde 
hun en krone av tolv stjerner. 
2 Fordi hun var med barn, ropte hun i rier og i fødselsveer. 
3 Og et annet tegn viste seg i himmelen: Se, en stor, flammende rød drage 
som hadde syv hoder og ti horn og syv kroner på hodene sine. 
4 Og hans hale (historien han fortalte, som er Jesaja 9:15 Eldste og aktet 
mann er hodet, og en profet som lærer løgn, er halen.) dro med seg en 
tredjedel av himmelens stjerner ...  
 



Det er hva William Branham lærte oss i 57-1006 Spørsmål og Svar 
Hebreerne del 3, 624. Nå, over i Åpenbaringen det 12. kapitlet. Han gir et 
bilde her av kvinnen som står der; solen ved hodet hennes og månen under 
hennes føtter. Og den røde dragen stod der for å sluke Barnet så snart 
Han var født, og halen hans dro med seg en tredjedel av Himmelens 
stjerner og kastet dem ned på jorden. La dere merke til det? Nå, det 
betyr ikke at satan har en lang hale som han hekter rundt mennesker, 
men at “løgnen som han fortalte”, dro med seg en tredjedel av stjernene. 
De stjernene var Abrahams ætt. 
625 Abraham sa: “Åh …” 
626 Gud sa til Abraham: “Se opp på himlene og tell stjernene om du kan.” 
627 Han sa: “Jeg kan ikke gjøre det.” 
628 Han sa: “Heller ikke vil du kunne telle din ætt”, stjernene. 
 
Altså, den historien som han fortalte: 4 Og halen (historien) hans drog med 
seg en tredjedel av himmelens stjerner og kastet dem ned på jorden. Og 
dragen stod foran kvinnen som var ferdig til å føde, for å sluke Barnet 
hennes så snart hun hadde født det. 
5 Hun fødte et Guttebarn som skulle herske over alle folkeslagene med 
jernstav. Og Barnet hennes ble tatt opp til Gud og Hans trone.  
6 Da flyktet kvinnen ut i ørkenen, hvor hun har et sted som er gjort i stand 
av Gud, for at de skulle gi henne mat der i ett tusen to hundre og seksti 
dager. 
 
Og akkurat da Satan arrangerte sin tilbakestilling, startet Gud sin egen 
tilbakestilling, som skulle gjøre nøyaktig det motsatte. Bringe Frihet for å 
sette fangene fri, og Frihet for alle, fred mot hele meg, som er essensen av 
sann kjærlighet. 
 
Nå, denne formiddagen vil jeg gjerne tale om dette emnet: Forventninger. 
Og forhåpentligvis vil dette hjelpe oss å få en bedre forståelse av det sanne 
julebudskapet.  
 
Nå, denne formiddagen, jeg vil gjerne kalle dette julebudskapet: 
"FORVENTNINGER". Og jeg vil vise hva som skjedde før Han kom for å 
sette atmosfæren for Hans komme. 
 
For å begynne leksjonen denne formiddagen, vil jeg gjerne lese for en tekst 
fra Lukas Evangelium. 
 



Lukas 1:1-18 Ettersom mange har satt seg fore å skrive ned i 
sammenheng en gjennomgang av de hendelser som er blitt oppfylt blant 
oss,  
2 slik de overgav dem til oss, de som fra begynnelsen var øyenvitner og 
ordets tjenere,  
3 så fant også jeg det rett, etter at jeg har etterfulgt alle disse 
begivenhetene fra begynnelsen av, å skrive det ned for deg i nøyaktig rett 
rekkefølge, høyst ærede Teofilus,  
4 for at du kan få pålitelig kjennskap til de lærdommer som du er blitt 
opplært i. 
5 I de dager da Herodes var konge i Judea, levde det en prest som hette 
Sakarja, som hørte til Abias avdeling. Hans hustru var av Arons døtre, og 
hennes navn var Elisabet. 
6 Og de var begge rettferdige for Gud, og de vandret ulastelig i alle 
Herrens bud og forskrifter. 
7 Men de hadde ingen barn, for Elisabet var ufruktbar, og de var begge 
høyt oppe i årene. 
 
Legg merke til når vi fortsetter med denne tanken om Rettferdighet og 
Urettferdighet, at både Sakarja og Elisabeth begge var rettferdige, noe 
som betyr at de hadde en rett forståelse. De forsto den dagen og tiden som 
de levde i. 
 
6 Og de var begge rettferdige (dikaios {dik'-ah-yos} 1c) blir brukt den som 
har en måte å tenke, føle og handle på, som er fullstendig i 
overensstemmelse med Guds vilje, og som derfor ikke trenger noen 
utbedring i hjertet eller livet; 1d) godkjent eller akseptert av Gud.) 
6 Og de var begge rettferdige for Gud (i Guds nærvær), og de vandret 
(De hadde innrettet sitt liv, eller skjøttet sitt liv på en slik måte, at de var) 
ulastelig i alle Herrens bud og forskrifter. 
 
Dette paret hadde gjort det til en samvittighetssak å vandre, tale, å leve et 
liv som hedret og plasserte Guds Ord og Hans Bud over alt annet i sitt liv, 
og gitt Gud all overlegenhet. De hadde gjort Guds Ord og påbud til det 
høyeste mål og ambisjon i sitt liv.  
 
Jeg liker det som broder Branham sa om dette ekteparet.  
 
50-0813A Oppstandelsen av Lasarus 20. Før Gud gjør noen ting her på 
jorden … Jeg ønsker at du grundig skal få tak i dette. Før Gud gjør noen 



ting på jorden, sender han alltid et vitnesbyrd fra himmelen for å 
erklære det. Nå, før Jesus ble født, sendte Gud et vitnesbyrd om dette. 
Tegn og under begynner å vise seg om Hans komme, akkurat slik som 
det blir vist frem av vitner i dag, om Hans 2. komme. Skjønner? Tegn og 
mirakler … Dette er en dag som … Det har aldri vært en tid gjennom alle 
menighetstidene som noen gang har produsert det som denne tiden 
produserer akkurat nå, for det er Herrens komme som nærmer seg. Tror 
du ikke på det? Den nærmer seg … Og vi nærmer oss tidspunktet for 
avslutningen av denne verdens historie, når Jesus skal komme. Legg 
merke til at tegn begynner å bli vist frem. "Det var en mann ved navn 
Sakarja og hans hustru Elisabeth, rettferdige, hellige mennesker, som 
holdt Guds bud og vandret i alle Guds bud og forskrifter, ulastelig. – 
Det er den slags hjem vi trenger i dag. Tror du ikke det? I stedet for den 
tilstanden som er i kirken i dag. Vi har alt annet enn hellighet og 
rettferdighet. Men de var rettferdige mennesker, gudfryktige 
mennesker, som vandret i Herrens bud, og holdt alle forskrifter, 
ulastelige. Sakarja var prest i templet. Og hans tjeneste var å brenne 
røkelse mens det ble gjort bønn. Og en dag, mens han var i tempelet og 
brant røkelse, da kom Gabriel ned, en engel fra Gud, og sto ved 
røkelses-alteret og sa: "Sakarja, frykt ikke. Dine bønner er blitt hørt." Åh, 
jeg elsker det. De … Hans kone var ufruktbar. Hun hadde ikke fått barn. 
Hun var forbi den alderen da en kan få barn. Men han levde rett for Gud 
og trodde på Gud. Og etter alle hans store, mørke, lange bekymringstimer, 
da kommer til slutt engelen og sier: "Gud har hørt din bønn." Hvis du vil 
at Gud skal høre din bønn, sende en engel til ditt hjem, lev da rett, gjør 
rett, behandle alle rett, vær rett framfor Gud, og Gud vil gi det til deg. 
 
Vi kunne avslutte rett der. Lytt igjen til hva broder Branham, en stadfestet 
Guds profet, sa: "Hvis du vil at Gud skal høre din bønn, sende en engel 
til ditt hjem, lev da rett, gjør rett, behandle alle rett, vær rett framfor 
Gud, og Gud vil gi det til deg." 
 
Derfor møtte Sakarja en engel fra Herren, Hans navn var Gabriel, og han 
fortalte Sakarja alt det som ville finne sted angående ham og hans hustru, 
og hvordan de ville få et barn. Og dette barnet ville gå foran, og berede 
veien for Guds Sønn å komme. Og hva gjorde Sakarja? Han avsluttet sine 
plikter og dro deretter hjem til sin hustru. Og han begynte å forberede seg til 
at profetbudbæreren skulle komme, han som skulle introdusere Messias for 
verden. Deres lille gutt som Gud hadde lovet skulle bli født. 
 



Lukas 1:21 Og folket ventet på Sakarja, og de undret seg over at han ble 
så lenge i templet. 
22 Men da han kom ut, kunne han ikke snakke til dem. Og de forstod at han 
hadde sett et syn i templet, for han gjorde tegn til dem og kunne fortsatt 
ikke snakke. 
23 Og det ble slik at så snart tjenestedagene hans var fullført, drog han til 
sitt eget hus. 
24 Etter at disse dagene var gått, ble hans hustru Elisabet med barn. Og 
hun skjulte seg i fem måneder og sa:  
 
FORVENTNINGER! Kan du forestille deg hva som foregikk i Sakarja og 
hans kone Elisabets sinn? Her var de veldig gamle og høyt oppe i årene, 
slik som Skriftene forteller oss. Og likevel, det første vi hører fra Guds Ord, 
er at han knapt kunne vente med å fullføre sin jobb. Og deretter, som en bie 
til bikube, dro han rett hjem for å gi sin kone de gode nyhetene. Og hvilke 
nyheter det må ha vært for henne, som hadde vært ufruktbar i alle disse 
årene. 
 
Vel, jeg kan bare forestille meg hva hun må ha tenkt. Her er mannen min. 
Han har vært borte i omtrent 2 uker, og han kommer hjem med denne 
historien om å få et barn. Et løfte fra en engel av alle ting. Og hvordan skal 
vi få denne babyen? Det må bli gjort en forberedelse. Jeg vet hva som må 
være i hans sinn. Tross alt, det må være ensomt der oppe i templet. Men 
egentlig, Zacharias, du trenger ikke å fortelle meg at en engel ba deg om å 
gjøre dette. Jeg mener, tross alt, jeg elsker deg fortsatt, mannen min. Og alt 
du trenger å gjøre, er å spørre, og jeg er din. Men en engel?  
 
Vel, babyer kommer ikke bare gjennom en spontan forbrenning. De 
kommer heller ikke ved å snakke om dem, heller ikke ved en 
ønsketenkning. Engelen ga Sakarja et løftet om en sønn. Men Sakarja var 
nødt til å handle på dette løftesordet for at oppfyllelsen skulle finne sted. 
Akkurat slik som William Branham måtte gjøre handlingen, for at hans sønn 
Joseph skulle bli født. Det har bare vært født ett barn ut fra Det Talte Ord, 
og det var Jesus. Alle andre var barn som det var gitt et løfte om, men ikke 
barn ut fra Det Talte Ord. Og det er en stor forskjell. Maria trengte ikke å 
handle. Og hun trengte heller ikke å få Joseph til å gjøre noen ting, for at 
Jesus skulle komme. Gud skapte i henne et barn ut fra Det Talte Ord. 
Joseph Branham, og døperen Johannes og for ikke å glemme Isak, de var 
ikke barn ut fra Det Talte Ord, men barn som det var gitt et løfte om. 
 



Det er noe som en mann og kone må gjøre, for at et barn skal komme. Og 
vi vet at Gud følger med på hver eneste handling du gjør, og Han kan ha 
måter som ville gjøre deg ukomfortabel, hvis du vet hva jeg mener. Men 
legg merke til hva Skriften forteller oss, 23 Og det ble slik at så snart 
tjenestedagene hans var fullført, drog han til sitt eget hus. 
24 Etter at disse dagene var gått, ble hans hustru Elisabet med barn. Og 
hun skjulte seg i fem måneder …  
 
Legg merke til at Herren visste det nøyaktige tidspunktet for når denne 
unnfangelsen ville finne sted.  
 
Lukas 1:26 Men i den sjette måned ble engelen Gabriel sendt av Gud til en 
by i Galilea som hette Nasaret,  
27 til en jomfru som var forlovet med en mann som hette Josef, av Davids 
hus. Jomfruens navn var Maria. 
28 Og etter at engelen var kommet inn, sa han til henne: «Fryd deg, du som 
har fått så stor en nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner!»  
29 Men da hun så ham, ble hun forferdet over hans ord, og hun grunnet på 
hva slags hilsen dette var. 
30 Da sa engelen til henne: «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos 
Gud. 
31 Og se, du skal bli med barn og føde en Sønn, og du skal gi Ham navnet 
Jesus. 
32 Han skal være stor, og Han skal kalles Den Høyestes Sønn. Og Herren 
Gud skal gi Ham Hans far Davids trone. 
33 Og Han skal herske over Jakobs hus inntil evigheten, og Hans rike skal 
ikke ha noen avslutning.» 
34 Da sa Maria til engelen: «Hvordan kan dette gå til, da jeg ikke har kjent 
noen mann?»  
35 Engelen svarte og sa til henne: «Den Hellige Ånd skal komme over deg, 
og kraften fra Den Høyeste skal overskygge deg. Derfor skal også Det 
Hellige som blir født av deg, kalles Guds Sønn. 
36 Og se, din slektning Elisabet har også unnfanget en sønn i sin høye 
alder. Og hun som ble kalt ufruktbar, er nå i den sjette måned. 
37 For ingenting er umulig for Gud.» 
38 Da sa Maria: «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne! La det skje meg etter 
ditt ord.» Og engelen forlot henne. 
39 I de dager la Maria på vei og drog i hast opp til høylandet, til en by i 
Juda,  
40 og hun kom inn i huset til Sakarja og hilste på Elisabet. 



41 Og det skjedde da Elisabet hørte hilsenen fra Maria, at barnet sparket til 
i hennes morsliv. Og Elisabet ble fylt med Den Hellige Ånd,  
42 og ropte med høy røst og sa: «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet 
er Frukten av ditt morsliv! 
43 Men hvorfor er dette gitt meg, at min Herres mor skulle komme til meg? 
44 For se, med det samme røsten av din hilsen lød i ørene mine, sparket 
barnet av glede i mitt morsliv. 
45 Salig er hun som trodde, for det som ble talt til henne av Herren skal bli 
fullført.»  
46 Og Maria sa: «Min sjel opphøyer Herren,  
47 og min ånd har frydet seg i Gud, min Frelser. 
48 For Han har sett til sin tjenestekvinnes ringe stand. For se, fra nå av skal 
alle slekter prise meg salig. 
49 For Han som er mektig har gjort store ting for meg,og hellig er Hans 
navn. 
50 Og Hans miskunn er over dem som frykter Ham fra slekt til slekt. 
51 Han har vist styrke med Sin arm. Han har spredt dem som er stolte i 
sine hjerters tanke. 
52 Han har støtt ned de mektige fra sine troner, og opphøyet de små. 
53 Han har mettet de sultne med gode gaver, og de rike har Han sendt 
tomhendte bort. 
54 Han tok seg av Sin tjener Israel, for å minne om Sin miskunn,  
55 slik Han talte til våre fedre, til Abraham og til hans ætt, inntil evigheten.»  
56 Og Maria ble hos henne i omkring tre måneder, og vendte så hjem til sitt 
hus. 
57 Elisabets tid for å føde var nå kommet, og hun fødte en sønn. 
58 Da naboene og slektningene hennes hørte hvordan Herren hadde vist 
henne stor miskunnhet, gledet de seg sammen med henne. 
59 Det skjedde på den åttende dagen at de kom for å omskjære barnet. Og 
de ville ha ham oppkalt etter hans far Sakarja. 
60 Hans mor svarte med å si: «Nei, han skal kalles Johannes.»  
61 Men de sa til henne: «Det er ingen blant dine slektninger som har det 
navnet.»  
62 Så gjorde de tegn til hans far, for å få vite hva han ville at han skulle 
hete. 
63 Og han bad om en tavle, og på den skrev han dette: «Hans navn er 
Johannes.» Da undret alle seg. 
64 Straks ble munnen hans åpnet og tungen hans løsnet, og han talte og 
priste Gud. 



65 Da kom det frykt over alle som bodde omkring dem. Og alle disse ord 
ble omtalt over hele høylandet i Judea. 
66 Og alle de som hørte disse ordene, bevarte dem i sitt hjerte, og de sa: 
«Hva skal det da bli av dette barnet?» Og Herrens hånd var med ham. 
67 Nå ble hans far Sakarja fylt av Den Hellige Ånd, og han profeterte og sa:  
68 «Lovet være Herren, Israels Gud, for Han har gjestet og forløst sitt folk,  
69 og har oppreist et frelsens horn for oss i Sin tjener Davids hus,  
70 som Han hadde sagt ved Sine hellige profeters munn, de profetene som 
har vært siden begynnelsen på denne tidsalder,  
71 om en frelse fra våre fiender og ut av hånden på alle dem som hater 
oss,  
72 for å vise den miskunn som ble lovet våre fedre og å minnes Sin hellige 
pakt. 
73 Dette var den ed Han tilsverget vår far Abraham:  
74 At Han ville gi oss, vi som var utfridd fra våre fienders hånd, å få tjene 
Ham uten frykt, 
75 i hellighet og rettferdighet framfor Ham alle våre livs dager. 
76 Og du, barn, skal kalles Den Høyestes profet. For du skal gå foran 
Herrens åsyn for å rydde Hans veier, 
77 for å gi kunnskap om frelse til Hans folk, i tilgivelse for deres synder, 
78 ved vår Guds inderlige barmhjertighet. Ved dette har Soloppgang fra det 
høye gjestet oss, 
79 for å gi lys til dem som sitter i mørke og dødsskygge, for å lede våre 
føtter inn på fredens vei.» 
80 Og barnet vokste opp, og han ble gjort sterk i Ånden, og han var i 
ørkenen til den dag da han skulle bli ført fram for Israel. 
 
Matteus24:42 Våk derfor, for dere vet ikke hvilken time deres Herre 
kommer.  
43 Men dette skal dere vite: Hadde husets herre visst i hvilken time tyven 
ville komme, ville han holde vakt og ikke tillate at det ble gjort innbrudd 
i huset sitt. 
44 Derfor skal også dere være forberedt, for Menneskesønnen kommer i 
en time dere ikke venter det.  
45 Hvem er da den trofaste og kloke tjeneren som hans herre har satt til å 
styre over sitt husfolk for å gi dem mat i rette tid? 
46 Salig er den tjener som hans herre finner opptatt med dette når han 
kommer. 
47 Sannelig sier Jeg dere: han skal sette ham over alt han eier. 



48 Men hvis den onde tjener sier i sitt hjerte: «Min herre drøyer med å 
komme»,  
49 og han så begynner å slå medtjenerne sine og å spise og drikke 
sammen med drukkenbolter,  
50 da skal denne tjeners herre komme på en dag han ikke venter ham, og 
i en time han ikke er klar over.  
51 Og han skal hogge ham i to og gi ham hans del sammen med hyklerne. 
Der skal det være gråt og tenners gnissel. 
 
Brødre og søstre, det handler om forventningene deres. Hvis du forventer 
ham, oppfører du deg som om du forventer ham. 
 
Broder Branham sa i sin tale 54-0220 Forventninger 26. "Jeg har bedt om 
at Gud vil velsigne dere alle. Og jeg ønsker å tale et øyeblikk, og så 
begynner vi å be for de syke. Først ønsker vi å tenke på denne teksten i 
kveld, hvis jeg ville kalle det en tekst, bare en liten stund. Og jeg vil gjerne 
bruke disse ordene i det: "Forventninger." Som jeg nevnte her forleden 
kveld, du får vanligvis det som du forventer, ikke sant? Hvis du kommer i 
kveld til møtet, og bare forventer å se noe i møtet som du senere kan 
kritisere, da vil djevelen vise deg mye av det. Du vil gå ut igjen med 
mye kritikk, akkurat slik som du forventet. Men hvis du kommer i kveld i 
forventning, bare sier: "Herre, jeg kommer for å møte Deg. Jeg kommer 
for et privilegium … for å bli helbredet. Jeg kommer for et gagn for 
min sjel. Vel, jeg forventer at Du gir det til meg, for jeg er her på dette 
stedet som er innviet til din herlighet." Og du vil få nøyaktig det som 
du forventer. Det stemmer. Du vil alltid … Og du kan aldri gå over dine 
forventninger. Du vil alltid måtte gjøre det.  
 
54-0228A Forventninger og Hva er Kjærlighet 56. Og når en mann er 
født av Guds Ånd, fylt med Den Hellige Ånd, da er alt det som han 
trenger på denne livsreisen, rett der inni ham. Og det eneste som han 
trenger å gjøre, er bare å drikke fra den uuttømmelige Kilden av Liv, som er 
Kristus Jesus, inntil han henter ut Guddommelig helbredelse, Guds kraft. 
Han bare henter det ut ved å drikke fra den evige uuttømmelige Kilden av 
Liv, Jesus Kristus. Amen. 
 
Igjen fra talen: 54-0228A Forventninger og Hva er Kjærlighet 57. "Nå, jeg 
ønsker at hver og en av oss nå, i våre hjerter, skal dvele ved denne tanken 
om "Forventninger." Det du forventer er vanligvis det du får. Du hørte 
om den damen som ba om at fjellet skulle bli flyttet. Og hun stod opp neste 



morgen, så ut av vinduet og sa: "Akkurat som jeg forventet, det er 
fortsatt der." Vel, det er grunnen … at hun forventet det. Det stemmer. 
Nå, du ønsker å ha en forventning hele veien fra hjerte, sjel, legeme og 
sinn, at Gud skal gi oss en stor utgytelse av den Hellige Ånd. Jeg følte det, 
at det er nær oss. Og Gud er villig og rede til å gi den til oss. 
 
58 Nå, hvis du forventer det, da er det hva du mottar. Hvis du har 
kommet til møtet og sier: "Vel, jeg går ned … Jeg skal bare finne noen feil i 
det møtet. Jeg skal finne noen feil hos den predikanten. Jeg vedder på at 
jeg kan klare det." Ikke bekymre deg, du vil få det. Djevelen vil vise deg 
mange av dem. Ja visst. Du går tilbake og sier: "Akkurat som jeg 
forventet. Det var bare sånn det var. Hm-hmh." Den samme gruppen fant 
feil hos Jesus da han gikk gjennom der ved dammen i Bethesda, og alle 
disse krøplingene som lå der, halt, blind og avmagret. Passerte forbi hver 
og en av dem, helbredet ikke noen av dem, gikk over og helbredet en mann 
som lå på en seng, og gikk så bort. De jødene: "Hm-hmh, nå hvis Han er en 
helbreder, la Ham helbrede dem." Skjønner? 
 
59 Akkurat som du forventer, det er hva du får. Men om du kommer til 
møtet og forventer å se Guds herlighet bevege seg, Guds kraft, syndere 
som blir frelst, blir fylt med Den Hellige Ånd, sykdom som blir helbredet, og 
se da hva Gud viser deg. Ja visst. Du er en skaper i deg selv. Hvor mange 
er født på ny, "Amen?" Vet dere at hver og en av dere er en skaper? Du 
er en del av Gud; du er en Guds sønn, et Guds avkom og en Guds datter. 
Stemmer det? Da er du en skaper. Nå, har du noen gang sett folk, de var 
hyggelige mennesker (Jeg sier ikke dette for noen der bak nå.), hyggelige 
mennesker, men du orket knapt å være rundt dem. Dere vet det. Hyggelige 
mennesker, det er den atmosfæren som de er i. Og så har du sett andre 
mennesker, og du bare lengter etter å være sammen med dem, ikke sant? 
Det er den atmosfæren som er rundt dem hele tiden. Min kone sitter bak 
her, hun vet ikke dette, men … Hun skal være her et sted. Og du kan 
forestille deg i vårt hjem, hva som skjer i løpet av en dag: folk som kommer 
og går slik. Og jeg går inn noen ganger, og den stakkars lille kona der inne 
på kjøkkenet, hun gråter, ikke engang en sjanse til å lage mat til barna, noe 
å spise gjennom dagen. Og der er det. Og de små ungene, den lille jenta 
som er to år gammel, lille Sarah, og Rebekah, og de er der inne, og de 
gråter og holder på. Og min kone gråter, hun ser opp, hun sier: "Bill, jeg 
holder på å bli gal. Jeg vet bare ikke hva jeg skal gjøre." Hun sa: "Jeg …" 
Og med grått hår, 34 år gammel. Og så sa jeg: "Vel nå, det stemmer, 
kjære." 



 
60 Jeg vil aldri, krangler ikke med henne. Skjønner? Nei. "Det stemmer, 
kjære." Ser dere? "Det er veldig ille, men du skjønner at vi tjener Herren, så 
vi …" Ser du, hva jeg gjør hele tiden, i mitt hjerte, jeg prøver å skape en 
annen atmosfære. De er alle nervøse, og de er opprørte. Skjønner? Nå, 
jeg tenkte i mitt hjerte: "Herre, send nå Ditt Nærvær og Din kjærlighet til 
min stakkars lille opprørte hustru." Og jeg sier: "Ja, kjære. Det stemmer." 
Jeg sier: "Hva var dette her?" "Åh, vi har ikke hatt noe å spise og …" Jeg 
sier: "Vel, det vil sannsynligvis ikke være noen flere her inne i de neste to 
timene. La oss få oss noe å spise. Og jeg vil hjelpe deg." Og jeg vil 
begynne å brette opp ermene. Hun sa: "Hør her, unge mann, du kan 
kanskje hjelpe meg med å vaske opp, men du kan ikke lage mat." Jeg vil si: 
"Hvem kan ikke lage mat?" Sånn, du vet, bare fortsetter. "Du har aldri ennå 
sett meg koke poteter. Jeg vokste opp med dem," slik, noe sånt. Og jeg vil 
se et lite smil komme frem på den ene siden, vet du. Og straks, du vet, 
kommer jeg bort og legger hånden min på henne. Hun vet ikke ennå hva 
jeg gjør. Og jeg sier: "Velsignet være ditt hjerte, kjære. Jeg skal fortelle deg, 
jeg vil hjelpe deg med å gjøre dette." Og så, ned i mitt hjerte sier jeg: 
"Herre, send min fred, din fred som er i meg, inn i henne nå. O Gud, ro 
ned familien min nå. Jeg er din tjener, Far. Send …" 
 
61 Og før du vet ordet av det, ville hun si: "Bill, vet du noe?" De små, svarte 
øynene er levende igjen. "Vet du hva?" "Ja." Og jeg ser på babyen, hun er 
der inne, har sine leker, og babyene leker sammen. Hva er det? Det 
skaper en atmosfære. Halleluja. Broder, la meg fortelle dere brødre. 
Atmosfæren er hva som gjør det. Det er helt riktig. Se, det er ikke høna 
som klekker egget; det er atmosfæren. Ja visst. Er det riktig? 
 
Dere ser brødre og søstre, Bibelen forteller oss "den som gjør rett, er 
rettferdig." Det er det apostelen Johannes fortalte oss i  
1 Johannes 3:7 Dere barn! La ingen føre dere vill! Den som gjør 
rettferdigheten, er rettferdig, likesom Han er rettferdig. 
 
Og når du er rettferdig, som er å være forstandig på en rett måte, da gjør du 
det som er rett. Og det skaper en atmosfære, og den atmosfæren 
frembringer en forventning.  
 
Broder Branham fortsetter i 62 "Legg det samme egget under en valp, det 
ville, det ville klekke ut kyllingen i alle fall. Sett den i inkubatoren; Det vil 
bringe frem kyllingen likevel. Det er atmosfæren. Halleluja. Det vi trenger, 



er en atmosfære fra Den Hellige Ånd (Det stemmer). En atmosfære 
hvor Guds Kraft beveger seg, i én akkord, på ett sted, samlet sammen 
under en atmosfære av forventning om at Gud vil bevege Seg ned og 
gjøre tegn og under. Amen. La oss bevege oss selv opp i den gruppen. Stig 
opp i tro. Beveg deg ut av disse tre dimensjonene, opp til den neste. 
 
63 Si: "Herre, jeg tror bare at Du skal utøse Dine velsignelser. Jeg 
forventer det nå. Alle ting beveger seg rett inn. Og jeg forventer å se det i 
overflod, rikelig nå. Jeg forventer det." Og når du går … Du kommer ned 
og sier: "Vel, jeg er ikke sikker på det." Du skader den andre personen. Nå, 
du sitter ved siden av en av dem, du sier: "Herre, bare riv ham ned nå. Jeg 
er bare … Jeg forventer store ting." Skjønner? Denne forventningen vil få 
den enheten inn blant folket. Det var det som skjedde på Pinsedagen, det 
som ga Den Hellige Ånd i utgangspunktet. De gikk opp dit og ble værende 
der i ti dager og netter, og de var der - de var alle på ett sted, og med ett 
sinn, de priste Gud for noe som de ikke hadde. Er det riktig? 
 
64 "De takket Gud for Den Hellige Ånd. Den Hellige Ånd hadde ikke 
kommet ennå. Men de hadde Den i sædform. Som om jeg ville si: "Lurer 
på om et eikenøtt-tre ville vokse her nede?" Du ville sagt: "Vel, jeg antar at 
det ville det." Og jeg ville gi deg en eikenøtt. Jeg ville sagt: "Jeg gir deg et 
eikenøtt-tre." Og du sier: "Ja vel, broder Branham, vi vil gjerne prøve å se 
om en eikenøtt ville vokse her i hagen min." Og jeg ville gi deg … Du ville 
sagt: "Jeg skal legge den i riktig jord, akkurat slik jord som dere oppe i nord, 
og jeg skal se om det vil vokse." Greit. Hvis du legger ned denne eikenøtten 
som jeg gir deg … Du sier: "Vel, broder Branham, du sa du ville gi meg et 
eikenøtt-tre." Jeg sa: "Det gjorde jeg." "Vel, hvordan det … Du gir meg en 
eikenøtt." "Du har fått et tre allerede. Det er i en sædform." Stemmer 
det? Du har allerede treet. Det er i sædform. 
 
65 Og det er på den måten vi må være: i en sædform, alle med ett sinn, 
alle på ett sted. De priste Gud for Den Hellige Ånd som ikke hadde 
kommet ennå. Men de trodde at det skulle skje, fordi Gud skulle holde 
Sitt løfte. Og når de fortsatte å prise Gud frem til den atmosfæren ble 
helt rett, da kom det en lyd fra himmelen som en stormende mektig 
vind, og den fylte hele huset der de var. Skjønner? Atmosfæren ble 
riktig. Kunne vi bare få en atmosfære her, slik at enhver krøpling, enhver 
blind, enhver syk person, alle sammen, alle med ett sinn, som tror, inntil de 
syke … Jeg så dette i Wood River i forrige uke, der det ikke var en eneste 
person tilbake … De bare stablet opp krykker, rullestoler og feltsenger. Jeg 



sto på plattformen og forkynte slik som dette, og de begynte bare å reise 
seg opp, og de satte dem bort til et hjørne. Atmosfæren ble riktig. 
 
66 "Åh, broder, må Gud sende oss en atmosfære som vil få oss inn i ett 
sinn, på ett sted. La Guds kraft strømme ned gjennom … at den 
atmosfæren blir riktig, den åpner opp enhver, flytter vekk hver hindring, alle 
ting. Guds lov vil bevege seg. Her, for ikke lenge siden, hadde vi en mann. 
For eksempel disse elektriske lysene. Thomas Edison var grunnleggeren av 
det. Men vi vil først ta … Verden har vært full av elektrisitet siden verden 
begynte, over hele verden. Jeg vil nå bare spørre deg om noe. Det var en 
mann bestemt av Gud til å gi strøm til verden. Jeg tror at når Guds program 
er klart, da vil alt fungere korrekt, på sin plass, ikke sant? Det må det, er 
forutbestemt til å gjøre det. 
 
67 Så, Benjamin Franklin dro på fisketur med en drage. Vel, et lyn flyr ned 
langs strengen. Og han fanget det, og han begynte å løpe mens han ropte: 
"Jeg fikk tak i det. Jeg har det. Jeg har det. Jeg har det." Han hadde 
det, men han visste ikke hva han hadde. Vel, det er det som er galt 
med pinsemenigheten vår. Du har det, men du vet ikke hva du har. Det 
er det hele. Det stemmer. Ja, du har makt nok til å åpne øynene til de 
blinde, få de døves ører til å høre, til å gjøre alle ting. Men du kommer inn 
med en forskrudd atmosfære. La oss komme inn til ett sinn, slik at den 
Hellige Ånd kan øse ut Sin olje ned på folket: Ett sted, i ett sinn. Da Thomas 
Edison kom, sa han: "Hør her, det vil lyse opp." Han prøvde ti tusen 
ledninger. Han sa … Han var ikke utrettelig. Han ville sette seg med en 
kopp kaffe og et smørbrød, hele natten. Han ville prøve denne. Hvis 
strømmen ikke ville følge den ledningen, ville han legge den til side og ta en 
ny. Han ville prøve det, og til slutt fant han det. Og han ga verden strøm. 
 
68 Nå, for eksempel, hvis du var her bak noen av disse store mørke fjellene 
i kveld, og det var så bekmørkt der nede til du ikke kunne se hvor du skulle 
gå. Du kun falle over en stein eller tråkke på en slange, eller du visste ikke 
hva som kunne skje, eller en av disse store Gila-øglene eller noe, som lå 
der oppe, og du vet at elektrisitet finnes omkring deg. Du kunne skrike til du 
ble hes: "Åh, elektrisitet, elektrisitet, lys opp. Vis meg hvordan jeg kommer 
meg ut herfra. Jeg vet at du er her. Jeg vet at du er her, elektrisitet. Det er 
vitenskapelig bevist at du er her. Jeg vet at du er her, så lys opp for meg." 
Du kunne skrike til du ble hes og det ville aldri lyse opp. Hvorfor? 
Elektrisitet vil lyse hvis du følger elektrisitetsloven. Men du er nødt til 
å følge elektrisitetslovene. 



  
69 Hvis du hadde en fontene over på denne siden, en artesisk brønn som 
strømmet opp, og en avling på denne siden som brenner opp, vel, du kan 
si: "Åh, vann, gå over hit og vann avlingen min." Det ville ikke gjøre det. 
Nei. Men hvis du vil følge gravitasjonslovene, da kan du få den til å 
gjøre det. Stemmer det? Vel, se nå. Gud er her denne ettermiddagen. 
Nå, vi må følge Guds lov. Guds lov er å være i ett sinn, og elske 
hverandre: "Den som bor i kjærlighet, bor i Gud. Den tåler alt, tror alt, 
håper alt og utholder alt …" Åh, du. Der er det: være i ett sinn, alle er 
under forventning om at Gud kommer til å øse ned Sin kraft. Hør her, 
ikke … Du vet at den er her. Vitenskapelig sett vet du at den er her. Se her. 
Hvordan kunne fru Waldorf sitte her etter å ha dødd av kreft? Hvor mange 
andre over hele verden, av tusener ganger tusener av tilfeller? 
 
70 "Hvordan kunne du være en fyllik for noen uker siden, eller for noen 
måneder siden, og en gentleman i ettermiddag? Hvordan kunne du være 
en gateprostituert for noen uker siden, og en dame i ettermiddag? Ved 
Guds transformerende kraft som ble overført av Den Hellige Ånd inn i 
ditt hjerte, som forandret din natur og forandret din skapning. Det 
gjorde deg til en annen person. Det stemmer. Du har kanskje ikke følt … 
Jeg vet ikke om det. Men det er her uansett, enten du følte det eller ikke. La 
oss takke Gud for det, for det er her uansett. Jeg kan bevise for deg akkurat 
nå at det kommer en radiobølge rett gjennom deg. Radio … Du føler det 
ikke. Men du vet at den er der. Det kommer TV-bilder rett gjennom deg nå. 
Men du føler det ikke, men det er der uansett. Åh du. Hvis kroppen vår 
ble magnetisert til det, slik som dette store ordet, si: "Ja", ville strekke seg 
ut fra det vinduet til dette vinduet. Det ville feie gjennom denne bygningen: 
"Ja". Det går rett gjennom deg. Noen sier: "Ja", på radioen. Vel, det 
kommer rett gjennom deg når det går gjennom disse kraftfelter, elektronikk 
og så videre, idet det går gjennom kroppen din. Vel, når det treffer den 
krystallen i det apparatet, eller den bare blir fanget opp slik, og du hører: 
"Ja." 
 
71 Nå, hvis Gud der oppe, sa: "Ved Hans sår ble dere helbredet," og Den 
Hellige Ånd fletter det inn … bringer det ned ved Guds kraft. Hjertet ditt er 
innstilt på det …? … det står: "Ja, ved Hans sår er vi blitt helbredet. Gud, 
du sa i Markus 11:24 Alt det dere ber om når dere ber, tro at dere får det, 
og det skal bli gitt dere. Herre, vi ba for et møte. Vi har fastet for et møte; Vi 
har vært gråtende for et møte. Ja, Herre. Jeg tror at møtet er på vei." Så bli 
stående der slik, åh, til Guds kraft kommer ned. Når den treffer, sier Den: 



"Ja." Neste mann sier: "Ja." Se på det, du har fått en dobbel ja, med 
kraft. "Ja", en trippel ja, med kraft, en firdobbel ja, med kraft. Og før du 
vet ordet av det, blir det til tusener av ja, med kraft. Da beveger den 
Hellige Ånd seg inn og bekrefter Guds Ord med tegn og under som 
følger det. Der er det. Det er hva vi trenger: En forventning. 
 
72 Under Jesu fødsel, det skjedde på en dag som lignet på denne, hvor 
folket hadde vandret bort fra Gud. Det var ikke slik som nå, med mange 
måter til å sende meldinger, radio, telegram og så videre, og TV. Den 
eneste måten de kunne sende meldinger på, var fra leppe til øre. Raskt nå, 
lytt til Ham. Jesus ble født i Betlehem i Judea. Vi blir lært i Bibelen at vise 
mannen så en stjerne da de var der borte i Østen, og de fulgte den hele 
veien til Palestina. Stemmer det? Vel, de hadde holdt rede på tiden 
gjennom stjernene i de dager. Hver by hadde et lite observatorium plassert 
høyt opp. Og de hadde en vaktmann som satt der oppe, og tiden ble vist 
gjennom stjernene. På dagtid ble tiden vist ved soluret. Du vet: "Vaktmann 
oppe i tårnet, hvilken tid er det?" Og de spurte etter tiden. 
 
73 Nå, de holdt rede på tiden, men likevel … Her er det. Jeg vil at du skal 
få tak i det. Den stjernen passerte alle disse byene, og ingen av dem så 
den. Men Bibelen erklærer at den hadde gjort det. Og jeg tror at den gjorde 
det. "Vi har sett hans stjerne i østen og har kommet for å tilbe ham. – 
Stemmer det? Og de beveget seg, ledet av denne stjernen som beveget 
dem. Og denne største stjernen av alle stjernene, den største av alle, 
beveget seg rett igjennom den vitenskapelige verden, og de så den 
aldri. Hvorfor? De forventet det ikke. Men det var noen vise menn som 
hørte Bileams profetier, at det ville komme opp en stjerne i Jakob. De 
forventet det. De så etter den. De fant den. De fulgte etter den. De så 
etter den. Jeg ser etter noe, gjør ikke dere det? Min sjel blir stimulert til 
høyeste punkt like før Herren Jesu komme, for å se noe som skjer, noe 
som kommer til å ryste hedningeverden, før Gud forlater den. Ja. Jeg 
venter det i Phoenix. Jeg ser etter det. Jeg vil at du skal være enig med 
meg, og forvente det. 
 
74 Disse vise menn sa: "En dag sa min far: Her står det skrevet i Bibelen." 
Faren hans sa at det ville komme opp en stjerne i Jakob. Da de så den 
stjernen, da den viste seg, de så etter den. De så det. Alle de andre så 
det ikke. Noen sa: "Tror du ikke de menneskene som gråter og roper, er 
følelsesmessig opphisset?" Nei, sir. Nei, sir. De er ikke det. "Broder 
Branham, tror du ikke at det er tale om psykologi?" Nei, sir. Jeg gjør ikke. 



De forventer noe. De forventer at Manna fra himmelen skal mate deres 
sjeler. Mens de sitter der under forventninger, da er Gud forpliktet til å 
gi dem den mannaen fra himmelen, fordi de forventer det. Hvis du 
forventer et møte, da er Gud forpliktet til å gi det til deg. 
 
75 Nå, her kommer de. Så ser vi hyrdene som kom ut, og sang på åsene i 
Judea. Fordi de alltid ville synge ved en konges fødsel. Åtte dager senere 
finner vi Jesus på vei til tempelet i sin mors armer, moren som bærer Ham. 
Det var en gammel mann der oppe, en gammel vis mann, eller vi ville kalte 
ham en predikant, langt skjegg og hår. Og han hadde et godt rykte blant 
folket. Han var en kjent mann. Og han hadde et godt rykte. Og en dag da 
han var ute, fortalte Den Hellige Ånd til ham: "Simeon, du kommer ikke til å 
dø før du ser Herrens Kristus." Og han trodde på det. Og han forventet 
det. Han gikk rundt … Han brydde seg ikke om hva resten av menighetene 
sa. Han brydde seg ikke om all sin prestisje. Han sa: "Jeg tror … Jeg 
kommer ikke til å dø før jeg ser Herrens Kristus." Jeg kan høre noen av 
dem si: "Du vet at den gamle fyren begynner å bli gammel, du vet, noe galt 
med ham her oppe." De pleier å si det. "Det er noe galt her oppe med de 
menneskene." Skjønner? 
 
76 Vel, hva var i veien? Han forventet at Gud skulle holde Sitt Ord. Han 
hadde en god grunn, ikke sant? "Hvordan vet du at du kommer til å se det? 
David så etter det, selv Adam, helt tilbake der, har sett etter det. Fire tusen 
år har passert, og det har ikke vært noe tegn til det ennå. "Jeg bryr meg 
ikke om hva som har passert; Den Hellige Ånd fortalte meg at jeg 
skulle se det, og jeg tror det." Det avgjør det. Det er en god grunn, ikke 
sant? "Det mener du, som her er åtti år gammel, og med en fot i graven?" 
"Jeg bryr meg ikke om hvor gammel jeg er, men jeg kommer til å se Kristus 
før jeg dør, fordi Den Hellige Ånd sa det. Jeg går bare omkring og 
forventer det, og jeg takker Gud for Hans løfte, fordi jeg kommer til å se 
Ham." Å, du. Der har du det. Han forventet å se Kristus. 
 
Nå, på dette samme prinsippet om en forventning, som vår profet taler til 
oss om, og han sa i talen: 
63-0317M Gud I Enkelhet 31. Når en forkynner går inn i en forsamling 
av mennesker som ber i Åndens salvelse, da er man nødt til å høre fra 
Himmelen. Slik er det bare. Man kan ikke unngå det. Men hvis du går inn i 
forvirring, når du blir så forvirret, da blir Ånden sorgfull. 
 



De var samlet sammen i det øvre rommet, og alle ba i hans navn, da ilden 
falt på Pinsedag, døpt i Jesu navn,  
 
53-0507 Forventninger 30. Du får vanligvis det du forventer. Hvis du 
kommer for å kritisere et møte, du … Djevelen vil vise deg noe å kritisere. 
Kommer du for å bli helbredet, da vil Gud sørge for at du får det. Du får 
vanligvis det som du forventer. Ja visst, si: "Jeg forventet dette, og jeg 
forventet det." Det du forventer, Gud vil se til at du får det, du vil vanligvis få 
det. 
 
55-0807E Ledelse Av Ånden 21 Forventninger: Hvis du forventer det, 
vil du motta det. Du får vanligvis det som du forventer å få. Hvis du 
kommer til møtet i kveld, og du forventer å finne noe å kritisere i møtet, da 
vil djevelen vise deg det. Han vil sørge for at du blir fornøyd. Du får det du 
forventer. Hvis du kommer for å få en velsignelse, da vil Gud se til at du får 
den. Hvis du kommer for å bli frelst, da vil Gud se til at du får det. Hvis du 
kommer for å bli helbredet, da kan du forvente å bli helbredet. Gud vil se til 
at du blir det. Det er hva du forventer av Ham. 
 
Forventninger 50-0405 13. Vi får alltid det som vi forventer. Når folk 
forventer noe, da får de vanligvis det som de ser etter. Det er den mentale 
holdningen du har. Husk dette, og glem det aldri. Den rette mentale 
holdningen til ethvert løfte fra Gud vil bringe det til å skje, den rette mentale 
holdningen til ethvert løfte fra Gud. Det krever ikke helbredelsesgaver for å 
helbrede syke mennesker. Enhver person her inne har en rett til å møte 
Satan hvor som helst, hvis du er en kristen, og beseire ham på enhver 
grunn som han måtte stå på. 
 
50-0813E Gud Åpenbarer Seg For Sitt Folk 39. Den rette mentale 
holdningen til ethvert løfte fra Gud vil bringe det til å skje. Tror du det? 
Ordet er en sæd (er det riktig?) som en Såmann sådde i åkeren. Og enhver 
sæd vil frembringe etter sitt slag. Hvis du trenger frelse, da er sæden 
her. Hvis du trenger helbredelse, her er sæden i Ordet. Guds Ord er en 
sæd. Legg det inn i hjertet ditt. Ikke grav det opp hver morgen for å se 
om det spirer, legg det der og la det være der. Det er Guds sak å 
frembringe innhøstingen. Bare la det ligge der. Vann det med tro og 
lovprisning hver dag, og takk Gud for det. Greit. 
 



51-0415E Timen er kommet 17. "Den rette mentale holdningen?" Det er 
… Din rette mentale holdning til Guds Guddommelige løfte vil bringe 
ethvert løfte til å skje. 
 
64-0618 Guds Nærvær Som Ikke Er Gjenkjent 76. Hvis vi bare kunne 
gjøre det i kveld, folk! Hvis vi bare kunne innse at Han viser Seg frem for 
oss i disse møtene, med én hensikt, det er å frigjøre våre begjær som 
vi har i Ham, til oss. Men vi er nødt til å gjenkjenne Hans Nærvær. Og 
hvordan vil du gjenkjenne Hans Nærvær? Det er når det lovede Ordet 
for denne tidsalderen blir manifestert. Ikke det lovede Ordet for Moses 
sin tid, eller noen av de andre tidsaldrene, men løftet i Ordet for denne 
tidsalderen! 
 
La meg nå la denne tanken ligge hos deg denne formiddagen. Gud er ikke 
her nede på ferie. Han er her i seriøse saker. Han er her for å bekrefte 
ethvert Guddommelig løfte som Han har gitt til sine utvalgte barn. Derfor, 
som han sier i sin tale,  
57-0226 Vi Ville Se Jesus 32. … vi skulle være de lykkeligste menneskene 
på hele jorden. Fordi, Han som ga oss løftet om Evig Liv, lever, og Han er 
sammen med oss i kveld for å bekrefte dette løftet. For en vidunderlig ting. 
 
Så igjen i talen 62-1124.2E Alle ting 66. Det er over. Det er ferdig. Den 
Gud som ga løftet, er her for å bekrefte det løftet. 
 
Igjen, i talen 64-0206E Guds Tilveiebrakte Vei 4. Husk, vi tror at Jesus 
Kristus er den samme i går, i dag og for evig. Han er ikke død. men levende 
for evig. Og Han er her i kveld. Vi er i Hans nærvær i kveld. Og Han er her 
for å bekrefte, og gi til oss ethvert løfte som Han ga for denne dagen. 
 
Nå, brødre og søstre, kan dere tro at Han er her for å bekrefte dere i et 
sønnekår (adopsjon), få dere til å manifestere dere som en sønn, og 
likedanne dere til bildet av Hans førstefødte, som gjør dere rede, ved dette 
Budskapet, for en forvandling av legemet. Eller du kan tro at Han er her for 
å bringe dere til dom. Det er i dine hender, hva er din forventning? Satan 
kan ha planlagt sin tilbakestilling, men Gud har også en tilbakestilling som 
pågår rett nå. Gud er her for å nullstille alle ting ved å bygge det tilbake til 
noe bedre. Først et Rop, til å forvandle oss ved å fornye sinnet. For å gi oss 
Hans Doxa, for å gjøre det slik at vi blir likedannet med bildet av hans 
førstefødte sønn. Deretter for å føre oss sammen inn i tiden for 
oppstandelsen, og for å forvandle vårt legeme, gjøre oss rede for Hans 



store tilbakestilling, der Han lager en ny himmel og en ny jord, og bringer 
oss inn i tusenårsriket. Deretter bringer Han ned det nye Jerusalem og 
bringer frem den nye jorden. Gud har en resett, en tilbakestilling. Og vår 
forventning er å tro at vi er en del av Hans plan. Og Hans tilbakestilling 
lover oss en evighet med fred og kjærlighet. For Gud har lovet oss: 
 
1 Korinterbrev 2:9 Men, som det er skrevet: Det øyet ikke har sett, og det 
øret ikke har hørt, det som ikke kom opp i menneskets hjerte, det som Gud 
har forberedt for dem som elsker Ham. 
 
La oss be. 


