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Denne formiddagen vil vi ta våre tanker fra broder Branhams tale Satans 
Eden. Og vi vil lese for vår tekst fra avsnitt 19 til og med avsnitt 21, og 
deretter vil vi ta det han sier til Åpenbaringen kapittel 3. 
 
Som dere vet, de siste ukene har vi tatt vår tanke fra Åpenbaringen 3:14 
til 20, og vi har talt om folkets tilstand ved endetiden.  
 
19 Nå leser vi også i Åpenbaringer 3:14 (Laodikea Menighetstid), om 
hvordan menigheten ville være på denne siste tiden. Og det ville  
være ... Det står at den (menigheten) ville sitte som en enke, og ikke ha 
behov for noe. Den var rik, har fått overflod og har ikke behov for noe, 
og vet ikke at de er elendig, ynkelig, fattig, blind og naken.  
 
19 Husk nå, Han taler til menigheten i denne tidsalderen, “ynkelig, 
blind, naken, og vet det ikke.” Den siste setningen, dette siste Ordet, er 
det som gjør det så treffende. De tenker at de er fylt med Ånden, at de 
er helt klare. Laodikea Menighetstid er Pinsevennenes Menighetstid, for 
det er den siste menighetstiden. Luther hadde sitt budskap; Wesley hadde 
sitt budskap; og pinsevennene hadde sitt budskap. 
 
20 Det står også at: “Fordi du er lunken, verken varm eller kald”, følelsene 
er i det ytre, den mentale oppfatningen av Evangeliet; “fordi”, sa Han, “du 
er på den måten, vil Jeg spy deg ut av Min munn”. Med andre ord, det 
gjorde Ham syk å se menigheten i den tilstanden. 
 
21 Og husk, de spydde Ham ut; og Han var på utsiden av menigheten 
og prøvde å komme inn igjen, i denne forferdelige Laodikea 
Menighetstid. 
 
La oss lese det selv. 
 
Åpenbaringer 3:14 Og skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette 
sier Han som er Amen, Det Trofaste og Sanne Vitne, Opphavet til Guds 
skaperverk:  



15 Jeg vet om gjerningene dine, at du verken er kald eller varm. Om du 
enda var kald eller varm!  
16 Derfor, fordi du er lunken og verken kald eller varm, vil Jeg spy deg ut 
av Min munn.  
 
17 Fordi du sier: «Jeg er rik, jeg har fått overflod og Jeg har ikke behov for 
noe,» og du vet ikke at du er elendig, ynkelig, fattig, blind og naken,  
 
18 så råder Jeg deg til å kjøpe gull av Meg, gull renset i ild, så du kan bli rik, 
og hvite klær, så du kan være påkledt, så din nakenhets skam ikke skal bli 
avslørt, og øyensalve til å salve øynene dine med, så du kan se.  
 
19 Alle dem Jeg elsker, dem refser og tukter Jeg. Vær derfor nidkjær og 
omvend deg!  
20 Se, Jeg står for døren og banker. Om noen hører Min røst og åpner 
døren, da vil Jeg gå inn til ham og holde måltid med ham, og han med Meg.  
 
21 Den som seirer, ham vil Jeg gi å sitte med Meg på Min trone, slik Jeg 
også har seiret og satt Meg med Min Far på Hans trone.  
22 Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene!  
 
Nå er det to ting Han sa, som slo meg som noe vi trenger å gå litt mer inn i, 
og fange opp det Han taler om her. 
 
Han sa at de vil være i en tilstand der de faktisk er fattige, elendige og 
nakne. Og likevel vil de være i slik en mental tilstand at de er blinde for sin 
egen tilstand: 'og vet det ikke.'  
 
Nå, fra talen, 63-0717 Paulus, En Kristi Fange 29. Og så, da ønsker jeg å 
prøve ... Jeg tror Herren på en måte har gitt meg litt innsikt i årsakene til 
hvorfor noen mennesker ikke blir helbredet. Og jeg tror at det er 
mangel på forståelse. Og jeg tror, muligens, at vi vil tale om det på 
søndag morgen, om Herren vil.  
 
30. Nå, onsdag kveld, bønnemøte er kun et kort møte hvor vi kommer 
sammen og ber, slik vi pleier, og har fellesskap.  
31. Noen ganger, jeg tror at en av de store tingene som jeg finner i denne 
tiden, er mangelen på oppriktighet for det vi tror. Skjønner? Skjønner?  
 



Legg merke til at han forteller oss at en av de store tingene med denne 
tidsalderen, er mangelen på oppriktighet. Og han forteller oss at det er på 
grunn av mangel på forståelse. Nå kan vi også se på det faktum at det er 
mangel på forståelse fordi det er mangel på oppriktighet. Uansett så er det 
en mangel på oppriktighet, og det er det også en mangel på forståelse.  
 
Nå, om denne mangelen på oppriktighet forårsaker en mangel på 
forståelse, og jeg kan argumentere for den saken, eller om mangelen på 
forståelse er hovedårsaken til mangelen på oppriktighet, og vi kan også 
argumentere for den saken. Men faktum er fortsatt der, at det er en mangel 
på både oppriktighet og på forståelse. Og det er grunnen til at folk går glipp 
av sin helbredelse. 
 
Så vi ser på en mangel på to ting her som forårsaker at vi ikke mottar en 
virkelig manifestasjon av guddommelig helbredelse, og det skyldes en 
mangel på en oppriktighet og en mangel på forståelse. 
 
Dette ordet, virkelig, er et adjektiv som betyr 1. i stand til å bli berørt; 2. 
merkbar ved berøring; fysisk eller legemlig. 3. ekte eller virkelig, i stedet 
for innbilning eller visjonært: De konkrete fordelene med solskinn. 4. 
eksakt; ikke uklart, ikke flyktig: 
 

Så vi ser på de konkrete/virkelige resultatene av Tro kontra den vage 
mangelen på resultater fra en manglende tro.  

 

Husk at Tro er en åpenbaring, og ordet åpenbaring, betyr "manifestasjon av 
Guddommelig Sannhet." Og dette ordet, manifestasjon, er det som gjør 
troen, eller åpenbaringen, til virkelighet. Noe som kan bli forstått.  

 

Vel, jeg vet at denne talemåten sitter ikke veldig godt i dine tanker akkurat 
nå. Så jeg vil prøve å dele det opp på en måte som vil gjøre det mer 
forståelig for ditt sinn og ditt hjerte.  

 
Det jeg ønsker å tale om, er det faktum at de fleste ikke har en virkelig 
erfaring med Gud i sitt liv, så Gud forblir en gud i deres egen innbilning. 
Noe de forestiller seg. Noe som bare er i deres sinn, i stedet for noe som de 
har erfart i en slik virkelighet, at ingen mental påvirkning noen gang kan ta 
bort fra deg denne uttrykkelsen eller manifestasjonen av Guddommelig Liv. 
 



Husk at broder Branham, her i Satans Eden 19-21, taler til oss om et folk 
som i sitt sinn ser en ting, mens de i virkeligheten har en oppfatning som er 
stikk motsatt av hva de ser.  
 
Husk dere i talen: Avdekking av Gud, hvor broder Branham fortalte oss at 
Ordet må bli forkynt på en slik måte at noen vil forlate oss, og noen vil 
gruble over det, osv. 
 
64-0614M Avdekking Av Gud 22. Nå, emnet mitt denne formiddagen, jeg 
stoler på at Gud vil åpenbare dette. Og hver gang, hvis dere som tar opp 
lydbåndene og lytter, og jeg håper og stoler på at dere har fått en åndelig 
forståelse for hva Gud har prøvd å formidle til Menigheten uten å si det 
rett ut. Skjønner? Det er en ting, noen ganger, må vi si ting på en slik måte 
at det kan tynnes ut, det får kanskje noen til å gå ut, at noen forlater 
oss, og noen til å gruble over det. Men det er gjort med hensikt. Det må 
gjøres på den måten.  
 
Og du lurer kanskje på hvorfor, men Jesus forteller oss veldig presist at 
Han måtte gjøre det samme, slik vi leser i Matteus 13:10-17 "Og disiplene 
kom og sa til ham: Hvorfor taler du til dem i lignelser?  
 
Legg merke til ordlyden i spørsmålet fra disiplene. "Hvorfor taler du til DEM i 
lignelser." Legg merke til dette ordet, DEM, det taler ikke om disiplene, som 
stiller spørsmålet, men heller de andre, de som ikke er iblant disiplene. Så 
det peker i en retning. Ikke oss, men dem, de andre som ikke er sammen 
med oss.  
 
Og dette ordet, dem, taler om de andre, og inkluderer ikke de som stiller 
spørsmålet.  
 
Se nå på den ordlyden som Jesus bruker når Han svarer på deres 
spørsmål. 11 Han svarte og sa til dem: Fordi det er gitt dere å kjenne 
himmelens rikes hemmeligheter, men til dem er det ikke gitt. 
 
Nå, dette taler om to grupper av mennesker som begge hører de samme 
ordene forkynt av Jesus, og de samme lignelsene som han fortalte. Han 
sier: det er gitt dere å kjenne ... men til dem er det ikke gitt å vite. 
 



Så vi ser at fordi det er noen som skal kjenne til dette, og andre skal ikke 
kjenne det, derfor må Ordet bli talt på en bestemt måte. Hold nå fast ved 
den tanken der, for dette kan vedrøre hvilken gruppe du selv befinner deg i.  
 
Denne samme historien blir igjen fortalt i Markus Evangelium, og her blir 
den samme lignelsen gitt en mer spesifikk formulering, som virkelig påpeker 
denne kløften som ligger mellom dem som er Kristi disipler, og alle andre.  
 
Markus 4:11 Og Han sa til dem: «Dere er det gitt å kjenne Guds 
kongerikes hemmelighet. Men til dem som er utenfor, kommer alt i 
lignelser, 
 
Nå, i denne gjengivelsen kaller han ikke de andre for "dem", men Han er 
mer eksakt, og sier: til dem som er utenfor. Nå, det greske ordet Jesus 
brukte her, er "exo". Og det betyr: på utsiden (av døren), bokstavelig eller 
figurativt: borte, utenfor, fremmed. 
 
Så du har disse som blir ansett å være på innsiden. Og deretter de som blir 
regnet som fremmede, de som er på utsiden av døren. Og dette er 
mengden av tilhørere som kom, men som ikke forsto hva de hørte. 
 
Og dette er min største bekymring for disse av dere som lytter til min 
tjeneste. Fordi Gud kom ned med et Budskap, og Han talte dette Budskapet 
gjennom Sin profet, William Branham. Og mange som hørte dette 
Budskapet, forsto det aldri, og som et resultat, de kom aldri til kunnskap 
om sannheten.  
 
Så sendte Gud en lære-tjeneste for å finpusse på dette som denne profeten 
hadde lært oss. Og de fleste gikk helt glipp av det, fordi de var så bundet til 
karet, så de gikk glipp av Hans Ord, som beveget seg videre da karet gikk 
av scenen.  
 
Og da er det blitt det en enda større kløft mellom de sanne disiplene i dette 
budskapet, og dem på utsiden. Og Gud fortsatte å bevege dem som var på 
innsiden enda dypere inn i denne personlige forståelsen av dette forholdet 
mellom Ham og Hans Sønn og deretter sønner.  
 
Og nå, på dette nåværende stadiet av Hans tjeneste, kommer det en 
ytterligere finsliping. Og idet vi blir enda mer finslipt inn i Ham, ved å dele ut 



Ordet, da vokser kløften mellom de på innsiden og de på utsiden, den blir 
større og større.  
 
Og den kløften vil bli større og større etter hvert som tiden går. Inntil de på 
innsiden har blitt så i mindretall, at disse på utsiden har overtatt 
kunngjøringen om hva de mener at Budskapet er. Men de vil faktisk bare se 
tilbake på det karet som Gud brukte for å erklære Seg Selv, og de vil 
forkaste den Gud som avga erklæringen.  
 
De har aldri beveget seg inn i virkeligheten til denne levende Logos, eller 
dette Gud-livet, det som uttrykker Seg Selv i vår midte. 
 
Broder Branham sa i Menighetstidsboken kapittel 4 - Smyrna 
Menighetstid 140. "I hver tidsalder har vi akkurat det samme mønsteret. 
Det er grunnen til at 1) lyset 2) kommer gjennom en Gudgitt budbærer 
3) i et bestemt område, og at lyset deretter sprer seg ut gjennom 4) 
tjenesten til andre som har blitt trofast opplært. 
 
Akkurat slik vi så da Jesus var her, hans disipler 1) hørte Ordet, 2) de 
gjenkjente dette Ordet, og hvorfra det kom, og så, 3) de handlet på dette 
Ordet. Mens alle andre på utsiden bare hørte, men kom aldri frem til en 
anerkjennelse og en kunnskap om sannheten. De kom aldri frem til 
manifestasjonen av dette Ordet, i seg selv. 
 
Men fordi de så Guds handlinger, men aldri forsto Guds veier, da kom de til 
kort, og ble værende på utsiden. De gikk aldri inn i det manifesterte løftet 
for den tidsalderen.  
 
David forteller oss om dette samme forholdet som fant sted i den første 
utvandringen, her i Salme 103:7 Han (Gud) kunngjorde sine veier for 
Moses, sine gjerninger for Israels barn. 
 
Legg merke til at folket så Guds handlinger. Men fordi de ikke forsto Guds 
veier, det viste at de ikke kjente Gud, heller ikke Hans årsak til å gjøre det 
som Han gjorde. Derfor hadde de ingen anelse om hva som faktisk 
foregikk. Og hva ble resultatet? De gikk ikke inn i løftet. De ble aldri en del 
av oppfyllelsen av det løftet. 
 



Og Jesus forteller oss i Matteus 13 og Markus 4 at bare fordi folk hører det 
han sa, det betyr ikke at de forsto hva han fortalte dem. Og broder Branham 
fortalte oss det samme i Avdekkingen Av Gud.  
 
64-0614M Avdekkingen Av Gud 22. Jeg håper og stoler på at dere har fått 
en åndelig forståelse for hva Gud har prøvd å formidle til Menigheten 
uten å si det rett ut. Skjønner? Det er en ting, noen ganger, må vi si ting 
på en slik måte at det kan tynnes ut, det får kanskje noen til å gå ut, at 
noen forlater oss, og noen til å gruble over det. Men det er gjort med 
hensikt. Det må gjøres på den måten.  
 
Og så, de på utsiden forsto egentlig aldri hva Jesus tjeneste handlet om, 
heller ikke Paulus sin tjeneste, heller ikke Johannes sin tjeneste. De forsto 
heller ikke William Branhams tjeneste, eller Lee Vayles tjeneste, hva 
evangeliets budskap virkelig handlet om.  
 
Så vi ser det, etter at Jesus kom, og Han dro, da kom apostelen Paulus 
frem og lærte Jesus sitt budskap. Og mange som fulgte den ensomme 
Nasareeren, drev bort, slik mange av de 3000 som ble døpt på pinsedagen. 
Og vi fant ut at apostelen Paulus sto frem som lyset til sin tidsalder, med 
bare 12 personer i sin menighet, som gikk videre med Jesu Kristi 
åpenbaring. 
 
Og når apostelen Paulus forlot scenen, og apostelen Johannes tok disse 
samme 12 menneskene videre inn i forholdet mellom Faderen og Sønnen, 
og sønner. Og han viste dem at deres eget forhold som sønner av Faderen, 
at det er hva dette evangeliet handler om. Og den flokken drev ned til åtte. 
Gud finsliper, finsliper, finsliper Sin Menighet.  
 
Vi hører Johannes fortelle oss om dette forholdet til Faderen, i:  
1. Johannes 1:1 Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det 
som vi har sett med våre øyne, det som vi har skuet og våre hender har 
rørt ved, om Livets Ord.  
2 Og livet ble åpenbart (manifestert), og vi har sett det og vi vitner om 
det og vi forkynner dere det evige livet, det som var hos Faderen og ble 
åpenbart (manifestert) for oss. 
 
3 Det som vi har sett og hørt, det forkynner vi dere, for at også dere 
skal ha samfunn med oss. Og vårt samfunn er med Faderen og med 
Hans Sønn, Jesus Kristus. 



 
Se på hvordan Johannes, i sin tjeneste, mer og mer finslipte på dette vakre 
forholdet mellom Faderen og sønner. 1. Johannes 3:1 Se hvilken 
kjærlighet Faderen har gitt oss, at vi skal kalles Guds barn! Derfor kjenner 
ikke verden oss, fordi den ikke har kjent Ham. 
 
2 Elskede, nå er vi Guds barn. Og det er ennå ikke blitt åpenbart hva vi 
skal bli, men vi vet at når Han blir åpenbart, skal vi bli lik Ham, for vi skal se 
Ham som Han er. 
3 Og hver den som har dette håpet til Ham, renser seg selv, likesom Han er 
ren. 
 
Og så bringer Johannes oss inn i denne uttrykkelsen av Gud-liv, og viser 
oss hvordan vi er kommet for å uttrykke dette samme Gud-livet. 
 
1. Johannes 5:10 Den som tror i Guds Sønn, har (gir et ekko av) 
vitnesbyrdet i seg selv. Den som ikke tror Gud, har gjort Ham til en løgner, 
fordi han ikke har trodd det vitnesbyrdet som Gud har vitnet om Sin Sønn. 
 
11 Og dette er vitnesbyrdet: At Gud har gitt oss evig liv, og dette livet er i 
Hans Sønn. 
12 Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke 
livet. 
13 Dette har jeg skrevet til dere som tror på Guds Sønns navn, for at dere 
skal vite at dere har (gir et ekko av) evig liv, og for at dere skal fortsette å 
tro på Guds Sønns navn. 
14 Og dette er den frimodigheten vi har (gir et ekko av) til Ham, at om vi ber 
om noe etter Hans vilje, så hører Han på oss. 
15 Og hvis vi vet at Han hører på oss, uansett hva vi ber om, så vet vi også 
at vi har (gir et ekko av) de bønnene vi har bedt til Ham. 
 
Og hvordan gir du et ekko av de begjæringene du gir til Ham? Ved å 
reflektere det i ditt liv. Logos, Ordet, Gud-livet. For Jesus sa: Mine ord er 
Ånd og de er liv". Og dette Ordets Ånds-liv blir en virkelighet for deg, og i 
deg og gjennom deg.  
 
Derfor vil Gud, som er den samme i går, i dag og for evig, Han har fortsatt å 
finslipe et utvalgt folk i hver eneste utvandring. Og Han har finslipt folket 
gjennom å høre William Branhams Budskap.  
 



Og dette Budskapet har deretter fortsatt å finslipe oss ytterligere, ved å gi 
oss en bedre forståelse gjennom læretjenesten til broder Lee Vayle. Og nå 
fortsetter Gud med å finslipe sine utvalgte, ettersom vi beveger oss lenger 
og lenger inn i realiteten av Guds Logos, Hans Ord - Hans Ånd - Hans Liv, 
ikke bare iblant oss, men også ved at Det manifesterer Seg Selv inni oss. 
Og det er hva jeg vil fokusere på videre denne formiddagen.  
 
Johannes 1:1 I begynnelsen var Ordet (substansen som vi håper på, 
Logos, det virkelige Gud-livet), og Ordet (substansen som vi håper på, 
Logos, det virkelige Gud-livet) var hos Gud, og Ordet (substansen som vi 
håper på, Logos, det virkelige Gud-livet) var Gud. 
 
Broder Branham sa i talen: 64-0216 Identifikasjon 51. Da, se, Gud kom 
ned. Og Guds karakter var Kristus. Han var refleksjonen. Han var Gud 
synliggjort. Legg merke til det: Gud gjort synlig. I begynnelsen var Gud. 
Han var ikke engang Gud da. Nei, en Gud er et objekt for tilbedelse. Det 
eneste Han var, Han var den evige, og i Ham var det egenskaper.  
 
Og disse egenskapene var tanker. Og disse tankene ble uttrykt i ord, 
og Ordet ble manifestert. Hva er det? Det er alt sammen Gud som blir en 
virkelighet. Og du er en del av Gud. Og Jesus kom for å gjenløse dem 
som var blitt skrevet inn i Livets Bok hos Lammet før verdens 
grunnleggelse. Det var i Guds tanker. Og det er disse Han kom for å 
gjenløse.  
 
Og disse, så snart det treffer dem, da ser de det, fordi dette livet er der 
inne. Men hvis livet ikke er der inne, hva kan de da gjøre? Skjønner? 
De ser det ikke. De vil aldri se det. Skjønner? Og alt sammen handler om 
det som Jesus sa: "På den dagen skal dere vite at Jeg er i Faderen, 
Faderen er i Meg, Jeg i dere og dere i Meg." Alt sammen er Gud, som 
blir gjort fysisk, slik som en mann og en hustru, de blir ett sammen. Slik 
blir Gud og Hans menighet, gjort til ett.  
 
Så vi har studert hva Tro er. Og vi har funnet ut at Tro faktisk er en 
Guddommelig Åpenbaring. Og denne Guddommelige Åpenbaringen er 
faktisk den substansen som en har en urokkelig tillit til, og beviset på 
det en ikke har sett." 
 



Og i vår serie om Tro fant vi ut at den substansen som Paulus talte om her, 
er selve Guds vesen, Guds person, Ham Selv. Han er den som vi har 
forventning og håp til, og Han er beviset på ting som vi ikke har sett.  
 
Derfor ser vi i Hebreerne 11:1 og Hebreerne 1:3 at det samme Ordet, 
Hupostasis, blir brukt. Ordet taler ikke bare om den substansen vi håper på, 
men det taler også om selve Guds person, Ham Selv. Gud er den 
substansen som vi har satt vår lit til, og Han er selve beviset på ting 
som ikke er sett. Og Han er en virkelig Gud. Og Hans Gud-liv i oss er det 
virkelige beviset på Hans Liv i oss. 
 
Lytt til Jesus i Matteus 13:12 For den som har (gir et ekko), han skal få 
mer, og han skal ha overflod. Men den som ikke har (ikke gir et ekko), han 
skal bli fratatt selv det han har (gir ekko av). 
13 Derfor taler Jeg til dem i lignelser. For selv om de ser, så ser de ikke, 
og selv om de hører, hører de ikke og forstår ikke.  
 
14 Og på dem blir Jesajas profeti oppfylt, som sier: Når dere hører, skal 
dere høre, men ikke forstå, og når dere ser, skal dere se, men ikke 
oppfatte.  
 
15 For hjertet (forståelsen) til dette folket er nemlig blitt forherdet. Deres 
ører har vanskelig for å høre (forstå), og sine øyne (profetene) har de 
lukket til, så de ikke skulle se med sine øyne og høre med sine ører, så de 
ikke skulle forstå med sine hjerter og vende om, så Jeg kunne få lege 
dem. 
 
16 Men salige er deres øyne, for de ser, og deres ører, for de hører. 
17 For sannelig sier Jeg dere: Mange profeter og rettferdige har ønsket å 
se det dere ser, men fikk ikke se, og har ønsket å høre det dere hører, men 
fikk ikke høre. 
 
Så det vi ser på, er Gud som finsliper, finsliper, finsliper videre, til Han har 
sortert ut de som er Hans utvalgte sæd. Og Han gjør rede et forberedt folk 
for en bortrykkelse. 
 
Broder Branham sa: 63-0717 Paulus, En Kristi Fange 81. Så, etter å ha 
sammenlignet det, og sett, ikke rart han kunne skrive Brevet til hebreerne, i 
et forbilde. Skjønner? Tre og et halvt år der nede, liggende i Ordet, og fant 
ut at den samme Gud som kalte ham, tok ham tilbake der, og forandret alt 



hans intellekt, forandret alt som han noen gang tenkte, alt han 
studerte til å være. Alle hans ambisjoner, bare slettet det bort fra ham, 
og han ble en fange. 
 
Guds kjærlighet hadde vært så enorm, og slik en åpenbaring, at han 
kunne ikke komme unna Det.  
82. Du kommer i kontakt med Noe som er så stort, at du blir en fange, imot 
alt annet. Skjønner? Du kommer vekk fra alt, for å fengsle deg selv til Dette.  
 
Legg merke til at han sa: Guds kjærlighet hadde vært så enorm, og i slik 
en åpenbaring, at han kunne ikke komme unna Det. Det er den sanne 
erfaringen til alle ekte troende som møter Gud. 
 
Og da spør jeg deg denne formiddagen, er det din erfaring? Er du så 
opptatt av ditt forhold til Jesu Kristi åpenbaring i deg, at ingenting annet 
betyr noe for deg i denne verden? 
 
Broder Branham forkynte for å få det ut til oss, gang på gang, at vi var nødt 
til å dø til vårt selv og bli født på ny, i en åpenbaring av Jesus Kristus 
personlig inni oss. Og det ville ikke være noen ting annet som ville bety noe 
med Gud.  
 
Fra talen 63-0728 Kristus Er Hemmeligheten 443. Vi skal ikke lage 
konvertitter til kristendommen gjennom en statsledelse, men i 
åpenbaringen av Kristus i deg, slik som Gud var i Kristus. 
 
Og fra talen 55-0123E Å Stride Oppriktig For Troen 109. Intellektuell tro 
er ikke nok. Det er i orden, men det bringer deg bare til Den Hellige Ånd. 
Den Hellige Ånd er en personlig opplevelse av en fødsel, den nye 
fødselen, en gjenfødelse, som skaper en ny skapning i Kristus. 
 
Så, mine brødre, er dere virkelig blitt født på ny? Er du virkelig en ny 
skapning i Kristus Jesus? Eller har du noen av de samme gamle vanene du 
hadde før du overga livet ditt til Ham? 
 
Igjen i talen 63-0728 Kristus er Hemmeligheten 233. Se, Kristus i deg 
gjør Ham til sentrum for Livet i den åpenbaringen. Skjønner? Kristi liv i 
deg gjør Ham til sentrum for åpenbaringen. Kristus i Bibelen gjør Bibelen 
til en fullstendig åpenbaring av Kristus. Kristus i deg gjør deg til den 
fullstendige åpenbaringen av alt sammen. Ser dere hva Gud prøver å 



gjøre? Hva er den nye fødselen da? Du sier: "Vel, broder Branham, hva 
er den nye fødselen?" Det er åpenbaringen av Jesus Kristus personlig 
til deg. Amen. Skjønner? Ikke at du ble medlem i en menighet, at du 
håndhilste på noen; at du gjorde noe annerledes; at du sa frem en 
trosbekjennelse; at du lovet å leve etter et regelverk; men Kristus,  
Bibelen ... Han er Ordet som ble åpenbart for deg. Og uansett hva noen 
sier, hva enn som skjer, så er det Kristus. Ikke pastor eller prest, hva enn 
det måtte være ... Det er Kristus inni deg. Det er den åpenbaringen som 
Menigheten ble bygget på. 
 
Husk nå at ordet, åpenbaring, betyr: En manifestasjon av Guddommelig 
Sannhet. Så når vi hører broder Branham si disse neste ordene, det skulle 
slå inn en helt annen betydning for oss.  
  
Fordi han sier: 63-0728 Kristus er Hemmeligheten 240. Den nye 
fødselen er Kristus, det er en åpenbaring. 
 
Det burde fortelle deg at den nye fødselen er en manifestasjon av 
Guddommelig Sannhet, ikke bare til deg, men inni deg.  
 
Og så sier han: "Gud har åpenbart til deg denne store hemmeligheten, 
og det er den nye fødselen. Så hva betyr det? Se nå! Det er ikke noe 
intellektuelt, det som Gud har gjort. Men en overføring av Gud-liv, som Gud 
har gjort inni deg. Gud har åpenbart det for deg, som betyr at Gud har 
manifestert Sin Guddommelige sannhet til deg, om denne store 
hemmeligheten. Og det er den nye fødselen. 
 
Nå, hva skal du gjøre når du får hele denne gruppen sammen, der hvor 
åpenbaringen (manifestasjonen av Guddommelig Sannhet) er 
fullkomment i harmoni, og Gud uttrykker det gjennom Sitt Ord ved de 
samme handlingene, de samme tingene som Han gjorde, og får Ordet 
til å manifestere seg?  
Åh, hvis menigheten bare kjente sin posisjon. Det vil den en dag. Og 
da vil bortrykkelsen skje, når den vet hva den er. 
 
63-0728 Kristus Er Hemmeligheten 302. Gud er ikke kjent gjennom 
utdannelse; Han er ikke kjent gjennom hvordan det blir forklart. Gud er kjent 
gjennom enkelhet og en åpenbaring av Jesus Kristus i den mest ulærde 
personen. Skjønner? Ikke din teologi; det er en åpenbaring av Jesus 
Kristus. På denne klippen vil jeg bygge min menighet. Ingen annen klippe 



er akseptert; ikke noe annet er akseptert; ingen annen romersk klippe; 
ingen annen protestantisk klippe; ingen annen skole; ikke noe som helst 
annet; men helt nøyaktig på åpenbaringen av Jesus Kristus, i en ny 
fødsel.  
 
302 Han blir født inn der, og injiserer inn Sitt Eget Liv. Og ditt liv er 
borte, og Kristi liv projiserer Seg Selv ut gjennom deg, med en forrang 
til folket at de ser selve det Livet, og de gjerninger, og tegn og under, som 
Han gjorde, at Han gjør det samme gjennom deg. Utenom det, resten av 
det er ikke engang nevnt i det hele tatt. 
Den usynlige Gud blir en synlig virkelighet i deg.  
 
Apostelen Paulus sa: Jeg er korsfestet med Kristus, Ikke at jeg ble 
korsfestet med Kristus, men jeg er korsfestet med Kristus, nåtid, men jeg 
lever, jeg er i live. Men det er ikke jeg selv som lever, men Kristus lever 
i meg.  
 
For jeg er begravet sammen med Kristus. Og Kolosserne 3:3 For dere 
er døde, og deres liv er skjult sammen med Kristus, i Gud. 4 Når 
Kristus, som er vårt liv, skal bli åpenbart (skal phaneroo, skal bli 
manifestert i Sin sanne natur) da skal dere også bli åpenbart (phaneroo, 
eller bli manifestert i vår sanne natur) med ham i herlighet. Med Ham i 
doxa, i Hans meninger, verdier og bedømmelser. Der er Ordet som blir 
kjød. Det er det virkelige Gud-livet, som er blitt uttrykt. 
 
64-0823E Spørsmål Og Svar 239. Og så ble Gud gjort fysisk, i en mann 
kalt Jesus Kristus, som var Hans Sønn. Denne Sønnen ga Sitt Liv, slik at 
Han kunne bringe frem andre sønner, slik at Gud kunne bli en 
virkelighet, og virke alt i alle.  
 
På den dagen skal dere vite at Jeg er i Faderen, Faderen i Meg, Jeg i dere 
og dere i Meg. "Åh, broder, det vil bli en virkelig dag. Du trenger ikke å 
være her - kjøre over fra Birmingham for å høre Budskapet; Budskapet vil 
være rett sammen med oss da, ikke sant? Det vil bli en vidunderlig, 
vidunderlig tid. Vi ser etter den dagen; Gud, må du fremskynde den til å 
komme.  
 
64-0802 Det Fremtidig Hjem 242. Se, Gud, i begynnelsen, da Han tenkte 
på deg, og tenkte på andre, slik som det, tenkte at Han Selv skulle være en 
virkelighet. Det var Hans tanker. Skjønner? Så Han uttrykte Sine tanker 



gjennom Ord. Han sa: “La det bli.” “La det bli”, og det ble. “La det bli”, og 
det ble. 
 
64-0401 Den Identifiserte Kristus i Alle Tidsaldre 16. Frelse, 
Guddommelig helbredelse, eller hva du måtte ha behov for, det er ved tro å 
vite at du er i Kristi nærvær. Og ved tro griper du det, og du får det. For 
det er den eneste måten du noensinne vil få det på. Ved tro blir vi frelst. 
Ved tro blir vi helbredet. Skjønner? Ingenting som Gud trenger å komme 
ned for å gjøre igjen, Han har allerede gjort det.  
 
Så du skjønner, hva alt sammen dreier seg om, er at Gud blir en 
virkelighet. Så på den store dagen som skal komme, når Kristus setter seg 
på Davids trone og regjerer i tusenårsriket, da er det Gud blitt til en 
virkelighet på jorden. Han er nå i deg. Du er hans egenskaper. Hvis du 
har fått Evig Liv, da har ditt liv alltid vært der. 
 
Og du var i Guds tenkning: fargen på håret eller hva enn du er, du var i 
Guds tenkning, og du er bare blitt fysisk tilstedeværende. Og det er hva 
Gud var, da han ble fysisk tilstedeværende i Kristus: Gud fremvist, 
manifestert i kjød. I Kristus ble Han fysisk tilstedeværende. Den Gud 
som vi kunne røre ved: 1. Timoteus 3:16: Og det skal bekjennes, stor er 
den gudsfryktens hemmelighet: Gud ble åpenbart i kjød." Skjønner, ser du? 
Det var Gud som ble manifestert, gjorde seg klar. 
 
64-0304 Vi Ville Se Jesus P:15 Dette, bare en fremvisning, nå, det viser 
hva som blir gjort. Som at Gud ble en Gud da han skapte engler. Han ble 
en Sønn da Han skapte Kristus Jesus. Han ble en frelser da Jesus 
døde. Han ble en helbreder da "Han ble såret for våre overtredelser, 
ved hans sår er vi blitt helbredet. Skjønner?  
 
Alle disse tingene er Guds egenskaper, akkurat slik som Bibelen sa at 
ved enden, sa: "Dere vil vite at Jeg er i Faderen, Faderen i meg. Jeg i 
dere, og dere i meg. Det er Gud som blir en virkelighet.  
 
Din egen kone, du og din ektemann, er bare en skygge, et negativ av Gud 
og Hans hustru, Menigheten. Det er bare Guds egenskap som blir vist 
frem i skygger og forbilder, slik Det Gamle Testamente var for Det Nye. 
Skjønner? Så til slutt, det vil alt sammen ende opp med at Gud er en 
virkelighet. Gud i Kristus, en virkelighet, gjort til kjød, bodde blant oss.  
 



64-0205 Gud Er Sin Egen Tolk 10. Det jeg mener, "attributter", det var 
Hans “tanker.” Og et ord er “en tanke uttrykt.” Og da, det var i Hans tanke. 
Og da Han sa: “La det bli,” og det ble. “La det bli,” og det ble.  
11. Og husk nå, dere kristne var i Hans tanker før det eksisterte en verden.  
 
11. Og dere er manifestasjonen av Hans tanke. Før det enda fantes en 
verden, da var dere i Kristus (amen), i Gud i begynnelsen. Det gjør da 
dere til Hans undersåtter, (Ser dere?). Og alt sammen handler om Gud, 
Han selv, Hans fysiske tilstedeværelse i en virkelighet, slik at Han 
kunne bli berørt, bli sett, og så videre. Og det er hva Gud er, hele Hans 
vesen.  
 
57-0908M Hebreerbrevet kapittel 5 og 6, 60. Guds hensikt var å gjøre 
mennesket i Sitt bilde, for å ha fellesskap med Ham. Og Han gjorde ham til 
et virkelig vesen. Nå, synden førte oss inn i en fordervet stilling, men det 
stanser aldri Guds program. Og synder-venn, i dag, hvis du ikke er født på 
ny av Guds Ånd, har du en avslutning et sted. Og din ende er kaos, i ulykke 
og lidelse og elendighet. 
 
Men til deg som har trodd på Herren Jesus og tatt imot Ham som din 
personlige Frelser, det er like så Evig som Gud er Evig. Du har ingen ende: 
"Jeg gir dem Evig Zoe, Guds eget Liv, og de vil aldri gå fortapt eller noen 
gang komme for dom, men har gått over fra døden til Livet." Det var det 
Han var. Det var derfor Han kom.  
 
61-0311 Vær Ikke Redd 26 han sa: "Jeg vet at det er Gud-liv i disse liljene, 
fordi en lilje kunne ikke leve uten liv." Han sa: "Men er Han virkelig nok til 
å utføre en operasjon på disse øynene?" Jeg sa: "Hvem skapte øynene 
i utgangspunktet? Skjønner? Hvor er de komme fra?" Og han sa:  
"Vel ..."  
 
62-0721 Se, En Større Enn Salomo Er Her 14. Og han sa: "Bare et 
øyeblikk. Mr. Branham, hva skjedde med den gutten? Er Jesus Kristus en 
virkelighet, nok til å rette opp disse øynene? Jeg sa: "Du vil være nødt til 
å ta mitt ord. Han sto rett der. Jeg har ikke rørt ham engang. Troen til den 
faren og moren der ute, og dette barnet ... Øynene hans er blitt rette." 
Han dyttet alle til side og gikk opp til plattformen.  
 
Han holdt opp sine hender og sa: "Da aksepterer jeg Kristus som min 
personlige Frelser." Og da jeg dro - omtrent tjuefem eller tretti tusen stod 



ut ved flyet og vinket farvel, da hoppet denne lille karen over sperringen 
som var der. Og han løp ut der, klemte meg rundt halsen og begynte å tale i 
tunger. Og han sa: Vel, jeg skal bli en misjonslege for de innfødte der inn 
under pinseorganisasjonen."  
 
60-0402 Tror Du Dette 1. Og før vi ber, ønsker jeg å si dette, at i går kveld 
tror jeg det var, sa jeg til en dame: “Hvis du bare vil gjøre slik som vi har gitt 
instrukser om å gjøre, at da ville … babyen med vannhode, det ville 
krympe.” Og babyens hode krympet i går kveld, en halv tomme på 
målebåndet. Så damen hadde det med hit nå. 
2 Nå, grunnen til at jeg gjorde det, søster, er for en hensikt. Skjønner? 
Hvis du kan se noe som virkelig skjer, det vil få din tro til å øke, slik at 
du fortsetter å tro det. Noen ganger gjør jeg det bare for å kanskje, som å 
be personen om å reise seg, ta et skritt eller to, bevege hånden, røre på 
fingeren, bare noe som de kan gjøre annerledes, bare for å la dem se at alt 
er helt i orden. De blir bare nervøse og tror at det ikke kommer til å skje, 
men det skjer hele tiden. Skjønner? Det er nødt til å skje. 
 
57-1215 Tal Til Dette Fjell 11. Hvis noen ... Hvis jeg sto milevis unna byen, 
sulten, og et brød ville redde livet mitt. Og jeg ba deg om et brød, og du ga 
meg tjuefem cent, kjøpsprisen for et brød. Vel, jeg kunne være like fornøyd 
med de tjuefem cent som jeg ville være hvis jeg sto rett ved disken, klar til å 
kjøpe brødet. For jeg har fått kjøpekraften.  
 
Nå, Bibelen sa at tro er den substansen som man håper på. Vel, så mange 
mennesker i vårt møte (og dette er til ditt eget beste), veldig mange 
mennesker i dette møtet ser etter noen virkelige bevis. Det er ikke tro. Det 
er ikke tro. Tro, den tror det selv om det er i motsetning; den tror det. 
Moses holdt ut, som om han så Ham som er Den Usynlige.  
 
Gud ga fader Abraham et løfte om et barn med Sarah, hans hustru, da han 
var syttifem år gammel og hun var sekstifem. Og Abraham holdt ut i tjuefem 
år, og hvilte på dette løftet. For han var helt overbevist om at det Han hadde 
lovt, det var Han også i stand til å gjøre. Han tvilte ikke i vantro på Guds 
løfte, men han ble styrket i troen idet han gav Gud ære.  
 
Og vi er antatt å skulle være Abrahams barn. Gud ga ham ikke barnet for 
etter tjuefem år, men han holdt ut, som om han så Ham som ga løftet, 
og visste at Hans Ord ikke kunne feile.  
 



Nå vil jeg gjerne stoppe et øyeblikk denne formiddagen, og bare se på 
Troens kraft, som er åpenbaring, og vise at Guds hensikt, i Åpenbaring som 
er Tro, er å bringe det frem, fra det usynlige til å bli en virkelighet. Det er en 
skapelse, brødre og søstre, å bringe dette inn i denne dimensjonen, det 
som fortsatt er i en Ordform, en tankeform. Og idet vi avslutter, la oss 
granske Hebreerne 11, som er troens kapittel, og lese alle vers. Og vi vil se 
hvordan kraft ble vist frem i hvert av eksemplene som blir vist til oss, om 
hvordan Tro produserte noe ved sin iboende og naturlige troens kraft, som 
er Åpenbaringen av Kristus. 
 
Hebreerne 11:1 Tro er full tillit til den personen som en håper på, 
overbevisning om det en ikke har sett. 
Her ser vi at Tro ikke er en filosofi, men den er faktisk er en substans og et 
bevis. 
 
Hebreerne 11:2 I den fikk de gamle godt vitnesbyrd.  
I den troen oppnådde de gamle noe. Et godt vitnesbyrd. 
 
Hebreerne 11:3 I tro forstår vi at verden ble formet ved Guds ord; at de ting 
som sees, ikke ble til av de synlige ting. 
Gud skapte alle verdener ved å bruke troens kraft. Så hvis Gud måtte bruke 
den, hva med oss? Hva er det 3. Rykk? Er det ikke kreativ kraft i tro, i 
åpenbaring, i en manifestasjon av Guddommelig Sannhet? 
 
Hebreerne 11:4 I tro bar Abel fram for Gud et mye bedre offer enn Kain bar 
fram. Ved den fikk han det vitnesbyrdet at han var rettferdig, idet Gud selv 
vitnet om gavene hans. Og ved den taler han ennå, selv om han er død. 
Det gjør oss kloke på en rett måte. Det gir oss en forståelse som går utover 
det å bare ha en dødelig tankegang.  
 
1. Johannes 2:20 Og dere har salvelse fra Den Hellige, og forstår alle 
ting. 
Og som et resultat av denne salvelsen: Dere vet alle ting. 
 
La oss nå lese vers 27 Men den salvelsen som dere har fått fra Ham, blir i 
dere, og dere trenger ikke at noen lærer dere. Men slik som den samme 
salvelsen lærer dere om alle ting, og det er sannhet, og ikke løgn, så skal 
dere bli i Ham, slik som Han har lært dere. 
 



Hebreerne 11:5 I tro ble Enok tatt bort, så han ikke skulle se døden. Og 
han ble ikke funnet, for Gud hadde tatt ham bort. For før han ble tatt bort, 
hadde han fått det vitnesbyrdet at han var til behag for Gud. 
Hvis den troen brakte frem en forvandling, en Bortrykkelse for Enok, da må 
den gjøre det samme for oss. 
 
Hebreerne 11:6 Men uten tro er det umulig å være til behag for Ham, for 
den som kommer til Gud, må tro at Han er, og at Han belønner dem som 
søker Ham. 
Uten den troen kan vi ikke behage Gud. Så i en reell forstand, det forteller 
oss at Tro ikke bare behager Gud, men også at troens kraft tillater oss å tro, 
og ikke omvendt. 
 
Hebreerne 11:7 I tro, etter å ha fått en guddommelig advarsel om de ting 
som ennå ikke var synlige, slik at han fikk gudsfrykt, så bygde Noah en ark 
til frelse for sin husstand. Ved den fordømte han verden og ble arving til den 
rettferdighet som er av troen. 
Den Troen har kraft til å advare oss mot ting som skal skje i fremtiden. 
 
Hebreerne 11:8 I tro var Abraham lydig da han ble kalt til å dra ut til det 
stedet han skulle få som arv. Og han drog ut, uten å vite hvor han kom. 
Den Troen kaller oss og leder oss til vår arv 
 
Hebreerne 11:9 I tro bodde han i løfteslandet, som i et fremmed land. Han 
bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger med ham til 
det samme løftet. 
Troens kraft holder deg fast og bevarer deg, og den holder liv i det håpet 
som den gir deg. 
 
Hebreerne 11:10 For han ventet på staden, den som har grunnvollene, den 
stad som har Gud til bygningsmann og skaper. 
Ved Troens kraft er vi i stand til å se Guds gjerninger og de ting som Han 
har gjort i stand for oss. Han visste hva han skulle se etter.  
 
Hebreerne 11:11 I tro fikk også Sara selv kraft til å unnfange en ætt, og 
hun fødte, selv om hun var kommet over den alderen da en føder, for hun 
regnet Ham for trofast som hadde lovt at dette skulle skje. 
Den Troen gir oss styrke og evne til å motta Nytt Liv og en ny fødsel, selv 
når vårt kjød ikke ser ut til å ville samarbeide, eller er for svak til å 
samarbeide. 



 
Hebreerne 11:12 Derfor ble det også født fra én, og det fra en som var så 
godt som død, så mange som stjernene på himmelen, ja, utallige som 
sanden på havets strand. 
Gjennom troens kraft frembringer den Troen en mangedobling av 
velsignelser 
 
Hebreerne 11:13 Alle disse døde i tro, uten å ha fått det som løftene talte 
om. Men de hadde sett det langt borte og stolte på det. De hilste det og 
bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. 
Den Troen får oss til å fortsette videre, og den overtaler og frembringer en 
bekjennelse, som er en evne til å si det samme. Og du kan aldri si det 
samme hvis du ikke har en forståelse av det som du taler om. 
 
Hebreerne 11:14 For de som taler slik gir dermed åpent til kjenne at de 
søker et fedreland. 
Den Troen holder deg fokusert. 
 
Hebreerne 11:15 Og hvis det var det landet de var kommet ut fra, de 
hadde hatt i tanke, ville de hatt mulighet til å vende tilbake. 
Hvis de hadde tatt sine øyne bort fra Tro, da ville kraften ha forlatt dem. 
 
Hebreerne 11:16 Men nå lengter de etter et bedre, det vil si det himmelske. 
Derfor skammer ikke Gud seg over å bli kalt deres Gud, for Han har gjort 
staden i stand for dem. 
Gud ønsker å identifisere seg med dem og gjøre krav på dem.  
 
Hebreerne 11:17 Ved tro bar Abraham fram Isak da han ble satt på prøve. 
Og han som hadde fått løftene, ofret sin enbårne. 
Den Troen fører deg gjennom prøvelser og testing. 
 
Hebreerne 11:18 Om ham ble det sagt: «I Isak skal din ætt kalles.» 
Den Troen bringer en hensikt og et fokus til våre prøvelser. 
 
Hebreerne 11:19 For han regnet med at Gud også var mektig til å reise 
ham opp fra de døde. Det var også derfra han fikk ham tilbake som i en 
lignelse. 
Troen ser ikke engang på prøvelser, men på løftet, som viser kraftens 
styrke. 
 



Hebreerne 11:20 I tro var det Isak velsignet Jakob og Esau med sikte på 
det som skulle komme. 
Troen tillater oss å se ting som skal komme, til å akseptere velsignelsene i 
de ting som ennå ikke er blitt sett  
 
Hebreerne 11:21 I tro var det Jakob, da han lå for døden, velsignet hver og 
en av Josefs sønner, og han tilbad mens han bøyde seg over hodet på 
staven sin. 
Troen tillater oss å velsigne og å tilbe. 
 
Hebreerne 11:22 I tro talte Josef, da han lå for døden, om Israels barns 
utreise, og han gav påbud om hva som skulle gjøres med beina hans. 
Troen leder oss frem til vår fremtid. Hvorfor ville han at hans ben skulle bli 
sendt tilbake til det lovede land? 
 
Hebreerne 11:23 I tro ble Moses gjemt av sine foreldre i tre måneder etter 
at han var født, fordi de så at han var et vakkert barn. Og de fryktet ikke 
kongens befaling. 
Legg igjen merke til hvordan de bare visste og forutså ting som skulle 
komme. Ledelse og innsikt. 
 
Hebreerne 11:24 I tro nektet Moses da han var blitt stor, å kalles sønn av 
Faraos datter. 
Troen bringer frem en sann identitet, og den hjelper oss til å bli manifestert i 
vår sanne identitet. 
 
Hebreerne 11:25 Han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk enn 
å ha en kortvarig nytelse av synden. 
Igjen ser vi hvordan Troen gir oss kraft til å se forbi prøvelser. 
 
Hebreerne 11:26 Han holdt Kristi vanære for en større rikdom enn skattene 
i Egypt. For han så fram til lønnen. 
Troen gir oss respekt for Guds planer. 
 
Hebreerne 11:27 I tro forlot han Egypt, uten å frykte for kongens vrede. For 
han holdt ut, som om han så Ham som er Den Usynlige. 
Troen bringer oss til en stilling hvor vi ikke har noen frykt. 
 
Hebreerne 11:28 I tro innstiftet han påsken med påstrykning av blod, for at 
han som ødela de førstefødte, ikke skulle røre dem. 



Troen gir oss kraft til å holde Guds bud. 
 
Hebreerne 11:29 I tro gikk de gjennom Rødehavet som på det tørre land, 
mens egypterne druknet da de forsøkte å gjøre det samme. 
Troen beseirer fysikkens og naturens lover, og tillater oss å vandre i strid 
med disse lovene, ved å holde Guds Ord. 
 
Hebreerne 11:31 I tro slapp skjøgen Rahab å gå til grunne sammen med 
dem som ikke trodde, da hun hadde tatt imot speiderne med fred. 
Troen gir deg fred som du ellers ikke kunne ha hatt, i den situasjonen eller 
de omstendigheter du befinner deg i. 
 
Hebreerne 11:32 Og hva mer skal jeg si? For tiden ville ikke strekke til om 
jeg skulle fortelle om Gideon og Barak og Samson og Jefta, om David, 
Samuel og profetene. 
Gideon hadde styrke og mot til å kjempe en kamp som ingen ønsket å delta 
i. Barak ble gitt styrke til å utfri sitt folk. Samson fikk styrke og evne til å stå 
alene mot fienden. Jefta fikk styrke til utholdenhet og gjenopprettelse av sin 
rette stilling. Etter å ha blitt avvist, kom han tilbake som deres konge. David, 
en avvist konge, men elsket, og gitt stor styrke til å drepe fienden. Samuel 
vandret alene, og likevel vaklet han aldri i sin forpliktelse til Gud 
 
Hebreerne 11:33 I tro beseiret de kongeriker, utøvde rettferdighet, fikk 
løfter oppfylt, stoppet gapet på løver, 
 
Hebreerne 11:34 slokket sterk ild, unnslapp sverdets egg, ble gjort sterke 
etter svakhet, ble tapre i kamp og drev de fremmedes hærer på flukt. 
 
Hebreerne 11:35 Kvinner fikk sine døde igjen ved oppstandelse. Andre ble 
torturert, uten å ta imot befrielse, for at de kunne oppnå en bedre 
oppstandelse. 
Troen reiser opp de døde, utholder vanskeligheter og holder deg fokusert. 
 
Hebreerne 11:36 Andre igjen fikk prøvelser med spott og pisking, ja, og 
med lenker og fengsel. 
Troen holder deg fokusert. 
 
Hebreerne 11:37 De ble steinet, de ble saget i to, ble fristet, ble slått i hjel 
med sverdet. De flakket omkring i saueskinn og geiteskinn. De led nød, ble 
plaget og pint, 



Troen holder deg fokusert. 
 
Hebreerne 11:38 og denne verden var dem ikke verd. De flakket omkring i 
ørkener og i fjellene, i huler og i jordens grotter. 
Troen gir energi til å fortsette fremover. 
 
Hebreerne 11:39 Og alle disse, selv om de fikk godt vitnesbyrd ved troen, 
så fikk de ikke se oppfyllelsen av løftet. 
Troen gir energi å fortsette fremover uavhengig av dagens resultat. 
 
Hebreerne 11:40 For Gud hadde på forhånd utsett noe bedre for vår skyld, 
for at de ikke skulle bli fullendt uten oss. 
Den Troen tilveiebringer. 
 
Hebreerne 12:1 Derfor skal også vi, siden vi er omgitt av en så stor sky av 
vitner, legge av enhver byrde og synden som så lett fanger oss, og løpe 
med utholdenhet i den kampen som er lagt foran oss, 
Troen hjelper oss å løpe med tålmodighet i det løpet som er satt foran 
oss, 
 
Hebreerne 12:2 mens vi ser på Jesus, troens opphavsmann og fullender. 
På grunn av den gleden som var lagt foran Ham, utholdt Han korset, aktet 
ikke på skammen og har nå satt seg ved høyre side av Guds trone. 
 
La oss be ... 


