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Denne morgenen vil jeg gjerne fortsette med vårt studium fra Satans Eden. 
Dette er nummer 40 i vår serie fra dette Budskapet av broder Branham, og 
jeg vil fortsette å undersøke broder Branhams tanker fra avsnitt 27. 
 
65-0829 Satans Eden 27. Denne forførelsen av menigheten i dag! Ser 
dere, “fortapelsens sønn”, djevelen. “Fortapelsens sønn”, djevelen. Så 
menneskene tilber satan i denne tid, og tror de tilber Gud. Men de 
tilber ham gjennom en læresetning, menneskelagde denominasjoner 
og læresetninger som har ført folket til den største forførelsen som 
verden noensinne har kjent til. Uansett hvor mye Guds Ord, som er 
lovet for denne tid, og blir forkynt og stadfestet, så vil de likevel ikke 
tro Det. De vil ikke tro Det. 
 
28 Så hvorfor? Vi undrer på hvorfor. Hvorfor gjør det ikke … hvorfor vil de 
ikke tro Det? Når Gud sa Han ville gjøre en bestemt ting, og Han gjør 
det, og likevel snur de ryggen til det og vender seg bort fra det. 
Akkurat som Eva visste at det Gud sa, ville Gud gjøre; men hun vendte 
ryggen til det, for å lytte til hva han hadde å si. 
 
29 Husk bare, i andre tidsaldere har det alltid vært det samme. I enhver 
tidsalder har det alltid skjedd at satan prøver å forvrenge Ordet for 
dem, får dem til å se mot en annen tidsalder. 
 
30 Se, da Jesus kom, ser dere, var satan i den gruppen med jødiske lærere 
og rabbier og prester, og prøvde å få dem til å holde Moseloven, når selve 
Ordet sa at på den tiden ville Menneskesønnen bli åpenbart, ser dere, at 
Han ville åpenbare Seg Selv. Så de prøvde, så lenge de holdt seg religiøse, 
og i Moseloven … Ser dere hva han gjorde? Han prøvde å fortelle dem: 
“Den delen av Ordet er fullstendig riktig, men denne Mannen er ikke 
den Personen.” Ser dere hvor forførende han er? Det er virkelig en 
forførelsens tid. 
 
31 Det har funnet sted og skjer nå, at satan etablerer sitt rike på jorden. 
Det er nøyaktig derfor han gjør det, for han ønsker å etablere sitt eget rike. 
 



32 Som en forretningsmann, som ikke er en kristen, vil han ta alle mulige 
midler i bruk, for å få deg til å se noe på en gal måte. Hvis han har 
en—en hensikt og en personlig fortjeneste av å få deg til å gjøre det, få 
deg til å se det på den måten, da vil han vise deg alt han kan, og holde deg 
unna sannheten om det, fordi han tenker bare på seg selv. Uansett hvor 
mye han lyver og svindler og den slags, så har han personlig utbytte. 
 
33 Og det er derfor satan har gjort dette. Og han har arbeidet gjennom 
tjenesten for å gjøre det, slik Gud lovet han ville gjøre. Nå, han begynte 
med en religiøs forførelse i Eden og har fortsatt helt siden da. 
 
34 Ikke ved å danne en gruppe med kommunister. Kommunister har 
ingenting med dette å gjøre. Det er menigheten, det er der du må passe 
på, ser dere. Det er ikke—det er ikke kommunistene som ville forføre 
selv de Utvalgte. Det er menigheten som ville forføre selv de Utvalgte, 
ser dere. Det er ikke kommunister; vi vet at de fornekter Gud, og de er 
antikrist, ja visst er de det, i prinsippet, men de er ikke selve antikrist. 
Antikrist er religiøs, veldig religiøs, og kan sitere Skriften og få Det til 
å virke så klart. 
 
35 Slik som satan gjorde bak der i begynnelsen, han siterte alt på rams: 
“Gud har sagt: ‘Du skal ikke ete av hvert tre i hagen.’” Ser dere, siterte 
Det helt riktig. 
 
36 Hun sa: “Ja, vi kan ete av alle trærne i hagen, men det er ett tre midt 
i hagen som Gud sa vi ikke skulle ete av, for, ikke engang røre det; for, 
den dagen vi gjorde det, den dagen ville vi dø.” 
 
Jeg tror at de viktigste bibeldoktrinene vi må forstå i denne tiden, er: 
Guddommen, Parousia, Tvillinger og Alfa og Omega. Men jeg har også talt 
mye om tre mindre emner.  
 
En: Denne tilstanden til folket i Laodikea, det å være naken. Ikke bare en 
fysisk upassende kledning, men at deres sinn er helt nakne i den forstand 
at de har kvittet seg med all sannhet, og blitt totalt avkledd for Den Hellige 
Ånds tenkning.  
 
To: Den blinde tilstanden for disse samme menneskene, religiøse, og med 
øyne som ser, men de klarer ikke å oppfatte det som de ser. Og med ører 
som kan lytte til lydbånd, men de har ingen anelse om hva de nettopp 



hørte. Så blindheten er i hjertet, i forståelsen. Som Paulus sa i 1. 
Korinterbrev 2 Ingen kan forstå det som er av Gud, uten at Guds Ånd er i 
ham.  
 
Tre: Den mentale tilstanden til disse menneskene. Og broder Branham sa 
at fordi de ikke engang kjenner til sin egen tilstand, det at de er nakne og 
blinde, det viser at de enten er mentalt tilbakestående, eller at de er 
djevel-besatt. Så la oss lese igjen fra dette avsnittet og se hva annet broder 
Branham har å si her.  
 
Fra talen: 65-0822M Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord 159. I Laodikea sin 
tidsalder, da var folket (hva?) “Nakne”. Er de det? "Blinde." Hva godt vil Lys 
gjøre for en blind mann? Hvis den blinde leder den blinde, faller ikke da alle 
sammen i grøfta? "Naken, blind og vet det ikke." Til og med deres 
mentale evner er borte, deres åndelige evner for en mental, åndelig 
forståelse. 
 
Legg nå merke til denne mentale tilstanden han nettopp nevnte. Og 
allikevel, apostelen Paulus fortalte oss at deres sinn ville bli så forskrudd, 
fordi det vil være mer informasjon tilgjengelig i denne tiden enn i noen 
annen tidsalder, slik som vi leste i 2. Timoteus 3. 
 
2. Timoteus 3:2 Da skal menneskene være slike som elsker seg selv, 
elsker penger, skryter, er stolte, spotter, er ulydige mot foreldre, er 
utakknemlige, vanhellige,  
3 ufølsomme, uten kjærlighet, utilgivende, baktalere, slike som er uten 
selvtukt, brutale, slike som er uten kjærlighet til det gode,  
4 forrædere, som handler uten å tenke, oppblåste og slike som heller elsker 
fornøyelser framfor å elske Gud.  
5 De har et ytre gudfryktighetens utseende, men fornekter dens kraft. 
(Vel, broder Branham siterte fra dette Skriftstedet, og fokuserte deretter på 
hva dette, å fornekte dens kraft, egentlig er.) Og slike skal du vende deg 
bort fra!  
 
De har et ytre gudfryktighetens utseende, men fornekter dens kraft. Så sier 
broder Branham: Åpenbaringens kraft, de tror ikke engang på den. 
Skjønner?") 
 
Nå, vi talte flere ganger, for en måned siden, om denne blinde tilstanden til 
folket. Og vi har vist at øyen-salven, som Gud ønsker at vi skal anvende, er 



en spesiell salvende olje for vårt hjertes øyne. Og det betyr at vi må bruke 
denne salvende oljen på øynene til vår forståelse. Og denne salvende 
oljen er selve Den Hellige Ånd.  
 
Når vi undersøker Skriften, finner vi ut at den salvende oljen ble gitt med 
det formål å helliggjøre den som er salvet av den. Vi finner også at denne 
salvende oljen har en viss kraft med seg, kraften til å vite alle ting. Og 
derfor ser vi at tro, som er åpenbaring, er den spesielle salvelsen som 
kommer fra Gud, den har en kraft som gir oss adgang til å bli rettferdiggjort, 
helliggjort og gitt en ny fødsel.  
 
Faktisk finner vi i Skriften at uten denne salvende oljen, uten denne troen, 
som er åpenbaring, og som gjør oss hellige, da ser vi ifølge Skriften, at uten 
den kan vi aldri se Gud. For "uten tro, som er åpenbaring, er det umulig 
å være til behag for Gud, Heb 11:6. Og uten en renselse av hjertet, 
gjennom vannbadet i Ordet, kunne ingen mennesker bli renset og dermed 
ha et hellig syn. "Og uten Hellighet skal ingen se Herren. " Heb 12:14 
 
Derfor må vi være i stand til å forstå viktigheten av øyen-salven, som er 
åpenbaring, eller tro som Gud har gitt til oss, slik at vi kan gjenkjenne Ham 
og Hans Nærvær i denne tiden. Vi vet også at denne øyensalven har makt 
til å gi syn, til å rettferdiggjøre, til å helliggjøre og gi et nytt liv. Derfor er 
denne åpenbaringens kraft, denne troens kraft, en svært viktig ting for oss 
til å forstå. Og derfor ønsker jeg å fortsette denne formiddagen med å 
granske disse tankene angående Åpenbaringens kraft. 
 
Hvis vi tror at Alpha har blitt Omega, da bør vi kunne se at det som har 
skjedd i denne tiden, det er bare en gjentakelse av det som skjedde på 
Paulus sin tid. La oss derfor slå opp i Bibelen, i Apostlenes Gjerninger 26, 
for å se hva Paulus vitnet til kong Agrippa, om hvordan hans liv ble 
forandret ved Åpenbaringens kraft. 
 
Apostlenes Gjerninger 26:1 Da sa Agrippa til Paulus: «Du har nå tillatelse 
til å tale for deg selv.» Da rakte Paulus ut hånden og forsvarte seg selv slik:  
2 «Jeg priser meg lykkelig, kong Agrippa, fordi det er deg jeg i dag skal 
forsvare meg for om alt jeg er anklaget for av jødene,  
3 særlig fordi du kjenner meget godt alle skikker og spørsmål som har med 
jødene å gjøre. Derfor ber jeg om at du hører tålmodig på meg. 
4 Mitt liv fra ungdommen av, det som fra begynnelsen av forløp blant mitt 
eget folk i Jerusalem, det kjenner alle jødene til. 



5 For de har kjent til at jeg fra først av - om de vil vitne om det - levde som 
fariseer etter det strengeste parti i vår gudsdyrkelse. 
6 Og nå står jeg og blir dømt for håpet om det løftet som ble gitt av Gud til 
våre fedre,  
7 dette som våre tolv stammer håper å oppnå, ved at de oppriktig tjener 
Gud natt og dag. På grunn av dette håpet, kong Agrippa, er jeg anklaget av 
jødene. 
8 Hvorfor blir det hos dere ansett som ikke verdig å tro på, at Gud 
oppvekker de døde? 
9 Også jeg for min del mente at jeg måtte gjøre mye motstand imot Jesu, 
Nasareerens navn.  
10 Dette gjorde jeg også i Jerusalem. Mange av de hellige satte jeg i 
fengsel, etter å ha fått fullmakt til det fra yppersteprestene. Og når de skulle 
drepes, gav jeg min stemme til det. 
11 Og jeg tuktet dem ofte omkring i alle synagogene og tvang dem til å 
spotte. Og fordi jeg var grepet av et veldig raseri mot dem, forfulgte jeg dem 
like til byer i utlandet. 
12 Mens jeg var opptatt med dette, var jeg også på reise til Damaskus med 
fullmakt og oppdrag fra yppersteprestene. 
13 Ved middagstid mens jeg var på veien, konge, så jeg et lys fra 
himmelen. Det var klarere enn solen og skinte rundt meg og dem som 
reiste sammen med meg. 
14 Og da vi alle hadde falt til jorden, hørte jeg en stemme som talte til meg 
og sa på hebraisk: «Saul, Saul, hvorfor forfølger du Meg? Det blir hardt for 
deg å stampe mot broddene.»  
15 Da sa jeg: «Hvem er Du, Herre?» Og Han sa: «Jeg er Jesus, Han som 
du forfølger.  
16 Men reis deg og stå på føttene dine. For Jeg har åpenbart Meg for deg 
med den hensikt å gjøre deg til tjener og vitne, både om det du har sett og 
om de tingene Jeg videre skal åpenbare for deg.  
17 Jeg vil fri deg ut fra folket og fra hedningene som Jeg nå sender deg ut 
til.  
18 Du skal åpne deres øyne, til å omvende seg fra mørke til lys, og fra 
Satans makt til Gud, så de kan motta tilgivelse for syndene, og en arv, blant 
dem som er blitt helliget i tro, den troen som er i Meg.»  
19 Derfor, kong Agrippa, ble jeg ikke ulydig mot det himmelske syn,  
 
Legg nå merke til de siste ordene, hvor Paulus siterte Jesus. Nå, Jesus sa 
at de ville bli vendt fra Satans kraft til Guds kraft, og at denne kraften, 



denne troen, denne åpenbaringen som var i Jesus, ville bringe dem til et 
punkt for rettferdiggjørelse, helliggjørelse og en arv.  
 
Videre, denne Troen har kraft, idet vi ser på den effekten som den har på 
oss i endetiden. 
 
2. Tessalonikerbrev 1:7 Og til dere som er plaget, gir Han hvile 
sammen med oss, i Herren Jesu åpenbaring fra himmelen sammen 
med Sine mektige engler. 
Og vi ser den skyen og de syv englene som kom til oss, og åpnet opp de 
syv forseglede mysteriene i denne Bibelen, og ytterligere avslører hvilken 
dag vi lever i. 
 
Legg merke til at denne åpenbaringen av Kristus, denne åpenbaringen, 
forandrer fullstendig den måten vi har oppfattet ting på. Det tar oss fra å 
være bekymret på alle kanter, og til et individ i hvile. Det er det løftet er. "til 
dere som er plaget, gir Han hvile sammen med oss." 
 
Bare se deg rundt og legg merke til at de menneskene som er lengst borte 
fra Gud i sin tenkning, spesielt guvernører og ordførere i de blå statene, de 
har mest frykt av dem alle. Og disse menneskene bruker da den autoriteten 
som de har til å gjøre en full nedstengning, og fullstendig ta kontroll over 
alle ting omkring dem.  
 
Du husker kanskje i oktober 2019 og fremover gjennom desember 2019, 
hvor vi talte om forholdene ved endetiden, og galskapen i endetiden, som 
ville komme i form av en endetids nevrose. Det begynner med angst, en 
bekymring for hva som kan skje. Og det gir en bekymring fordi du fokuserer 
på det. Og det fører deg inn i en tvangsmessig oppførsel for å prøve og 
forhindre dette som du tror kan skje.  
 
Vel, den naturlige strømmen av tingene vil gjøre det slik at din 
tvangsmessige oppførsel fører til obsessiv oppførsel der du er helt 
absorbert i ditt eget korstog for å overvinne det du tror vil finne sted, men 
som faktisk ikke har funnet sted ennå. Men ved å se håndskriften på 
veggen, blir du besatt av dette. 
 
Da fører din besettelse til frykt, (fobi) og frykt (fobi) fører til depresjon. Og 
fordi du er deprimert, fører depresjonen din til at du distanserer deg fra alle 
andre, noe som er disassosiasjon. Og disassosiasjon fører til en total 



omstilling, noe som betyr at du har blitt en totalt nevrotisk person, som er 
galskap.  
 
La oss nå hoppe fremover til vers 10 når Han kommer for å bli herliggjort i 
Sine hellige, og bli hyllet i alle dem som tror, fordi vårt vitnesbyrd til dere 
ble trodd i den dagen. 
 
Så Paulus forteller oss her at det vil komme en tid, i de siste dager, ved den 
tiden når menneskesønnen blir åpenbart, at Kristus på den dagen vil bli 
herliggjort i Sine hellige. Og hans vitnesbyrd, som er hans brev, vil bli trodd 
på den dagen. Nå vet vi at dette å bli herliggjort, er det greske ordet 
endoxazo, som betyr at Guds doxa vil bli manifestert i vårt Zoe (liv). Det er 
hvordan vi deler opp dette Ordet.  
 
Og selvfølgelig vet vi at Guds doxa, er Hans meninger, verdier og 
bedømmelser. Dermed taler han om Selve Guds sinn i folket ved 
Åpenbaringen av Kristus. Så bare se på kraften i denne åpenbaringen.  
 
I neste vers sier han: 11 Derfor ber vi også alltid for dere om dette, at vår 
Gud vil akte dere verdige til dette kallet, og at Han vil fylle dere med all 
velvilje til godhet og troens gjerning, i kraft, 
12 for at vår Herre Jesu Kristi navn må bli herliggjort i dere, og dere i 
Ham, etter nåden fra Gud, både vår og Herren Jesu Kristi Gud. 
 
Legg merke til at vi blir fortalt at denne troens gjerning er i kraft.  
 
Nå, denne Troens kraft gir oss ikke bare et levende håp, men den vil også 
bevare oss og beskytte oss. Og uten denne beskyttende troens kraft 
kunne vi aldri motta vår arv, som er evig, fordi vår arv ville vare lenger enn 
oss. Og det er problemet med mennesket.  
 
Mennesker lever bort sin arv ved å være tåpelige, og ikke forstå hvordan 
den ble skapt i utgangspunktet, og deretter oppbevart for ham. Så de fleste 
mennesker som har jobbet hardt for å spare opp til sine barn, ved tredje 
generasjon er mye av det som ble skapt når det gjelder rikdom, blitt sløst 
bort og tapt for alltid, fordi de samme prinsippene som skapte det, ikke ble 
holdt i live i familien.  
 
Men med Gud, Han lovet oss en arv som er uforgjengelig, og som ikke 
forsvinner." Nå, mennesket selv forsvinner, og alt han har i sin jordiske 



besittelse falmer bort. "Møllen spiser opp, rusten fortærer og de mennesker 
som arven er blir gitt til, deres kjød forgår. "  
 
Men vi er blitt lovet en arv som aldri vil dø. Og derfor må vi også bli 
bevart ved den samme kraft, fra å visne bort, så vi kan motta en arv som 
vil vare evig, og vi sammen med den. Så vi ser på denne Troens kraft, 
Åpenbaringens kraft, den som broder Branham sa at folket i dag ikke tror 
på. 
 
Nå, som jeg sa, denne troen, som er en åpenbaring, har en kraft som vi har 
sett i virksomhet opp gjennom årene, men som vi forstår svært lite om. Nå, 
du kan spørre: "Hva slags kraft har Tro?" Vel, vi vet at gjennom tro 
mottar vi et åndelig syn, ikke sant? Derfor, gjennom tro er vi 
rettferdiggjort, helliggjort, og vi er blitt gitt en ny fødsel. Derfor har Tro, 
i seg selv, Livets kraft.  
 
Og ikke bare liv, men Evig Liv. Men utover det vet vi at gjennom utøvelse 
av Tro, har vi sett mange mennesker bli helbredet fra en hvilken som helst 
sykdom de har hatt. Jeg har sett svulster bli fjernet fra en manns bryst, jeg 
har sett kreft vike bort fra en broder i menigheten for noen år siden, og til og 
med min egen søster.  
 
Jeg har vært vitne til troens kraft og vært vitne til hvordan den tok en mann 
som var lam, og han var i stand til å gå igjen. Jeg har sett en liten jente med 
leukemi bli gjort frisk, og gitt en mulighet til å leve et komplett liv, slik at hun 
kan leve det for Kristus. Jeg har sett en baby som ble født med hofte som 
var ut av ledd, komme sammen igjen. Og jeg har sett troens kraft helbrede 
min egen rygg som hadde brudd på to steder, og som plutselig ble gjort 
frisk igjen.  
 
Vi er vitner til troens kraft i vårt daglige liv, og vi har personlig mange 
ganger vært vitne til troens kraft. Ikke bare i en helbredelse av vårt 
legeme, men i en kraft til å kontrollere natur, vær, stormer, hetebølger, 
tornadoer som snur og tørke. Og det er så mange, mange vitnesbyrd om 
hva Gud vil gjøre hvis vi har tro, at vi tror Ham og Hans Ord. 
 
Og utover det har vi også vært vitne til hva bønnen til et rettferdig 
menneske, som virker med stor kraft, kan gjøre. Vi leser om Elias som 
ber om regn, og det regnet. Vi har sett Troens kraft for vårt eget behov, og 



vi har sett Troens kraft snu værforholdene, og den har gitt varmt vann 
gjennom rør som ikke hadde noen varme eller varmekilde.  
 
Vi har sett naturen bli snudd opp ned og fysikkens lover bli virkningsløs av 
denne tingen, kalt troens kraft. Og nå, i Hebreerbrevets troskapittel, 
kapittel 11, her ser vi at selve den verden vi lever i, ble skapt ved Tro. Så 
ingen kan fortelle meg at Tro ikke har kraft. Tro i seg selv er frigjøringen av 
Selve Guds kraft, Han som er den Store Skaperen. [Hebreerne 11:3] 
 
Nå vil jeg gjerne stoppe et øyeblikk denne formiddagen og bare se på 
Troens kraft. Og for å gjøre det, la oss granske troskapitlet i Hebreerne, 
som er kapittel 11. Og vi vil avslutte med å lese hvert enkelt vers for å se 
hvordan kraft ble vist frem i hvert av de eksemplene som er blitt vist oss, 
om hvordan Tro produserte noe ved denne kraften. 
 
Hebreerne 11:1 Tro (i Åpenbaring og i Åpenbaringens kraft) er den 
substansen man har en urokkelig tillit til, en overbevisning om det en ikke 
har sett. Her ser vi at tro ikke er en filosofi, men faktisk er den en substans 
og en tro. Åpenbaring i seg selv er faktisk et bevis. 
 
Hebreerbrevet 11:2 I den (i Åpenbaring og i Åpenbaringens kraft) fikk de 
gamle godt vitnesbyrd. Ved den ble noe gitt til de gamle. Og dette førte til 
andre ting, for dette førte til et godt vitnesbyrd, og et godt vitnesbyrd fører til 
at andre også tror, på grunn av det vitnesbyrdet. Så du kan se livets kraft i 
denne troens kraft, i denne åpenbaringens kraft. 
 
Hebreerne 11:3 I tro (i Åpenbaring og i Åpenbaringens kraft) forstår vi at 
verden ble formet ved Guds ord; at de ting som sees, ikke ble til av de 
synlige ting. Legg merke til at endog Gud selv skapte disse verdener ved 
hjelp av denne Troens kraft. Så hvis Gud måtte bruke den, hva med oss? 
 
4 I tro (i Åpenbaring og i Åpenbaringens kraft) 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. Troens kraft gjør oss kloke på en rett måte og gir oss 
en forståelse som går utover bare et jordisk resonnement.  
 
I 1. Johannes 2:20 leser vi: Og dere har salvelse fra Den Hellige, og (dere, 
som et resultat av denne salvelsen,) forstår alle ting. 
 



La oss nå lese 1. Johannes 2:27 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. 
 
Og apostelen Paulus taler om denne salvelsen som kommer ved at Gud 
åpenbarer sitt Ord for oss, i 1. Korinterbrev 2:10 Men Gud har åpenbart 
det for oss ved Sin Ånd. For Ånden ransaker alle ting, ja, også Guds 
dybder. 
11 For hvilket menneske forstår det som er av mennesker, uten 
menneskets ånd som er i ham? Slik er det heller ingen som forstår det 
som er av Gud, uten Guds Ånd.  
Så i vers 12 forteller Paulus oss at for kunne å vite det, vil Gud gi oss Sin 
Ånd. Og når vi har Hans Ånd, da vil vi forstå det som er av Gud.   
12 Men vi fikk ikke verdens ånd, men den Ånden, som er fra Gud, for at vi 
skal forstå det som rikelig er blitt gitt til oss av Gud. 
13 Dette taler vi også om, ikke i opplæring av menneskelig visdomsord, 
men i opplæring av Den Hellige Ånd, for det som har med Ånden å gjøre, 
blir forenet åndelig. 
Du ser at Gud gir oss Sin Ånd for at vi skal forstå det som er av Gud.  
14 Men et naturlig menneske aksepterer ikke det som er fra Guds Ånd, for 
det er nemlig dårskap for ham. Han er ikke istand til å forstå det, for det 
bedømmes åndelig.  
15 Men den som er åndelig, bedømmer alle ting, men selv blir han ikke 
bedømt av noen. 
16 For hvem har kjent Herrens sinn, så han kunne belære Ham? Men vi har 
Kristi sinn. 
Den som er fylt av Ånden, bedømmer også alle ting, ved Guds Ord.  
 
Nå, tilbake til Hebreerne 11:5 I tro ble Enok tatt bort, (i åpenbaring ble 
Enok tatt bort, tatt opp for å være sammen med Gud) 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 
åpenbaringen frembrakte en borttakelse, eller en opptakelse for Enok, hva 
vil den da bringe frem for oss ved den siste basun? Hvis åpenbaring 
frembrakte en borttakelse og en bortrykkelse for Enok, da må den også 
gjøre det for oss. Åpenbaringens kraft. 
 



6 Men uten tro (uten åpenbaring) 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. 
Tro sier aldri: "Jeg vet at Gud kan gjøre det, men vil han gjøre det for meg." 
Det er ikke Åpenbaring. Uten åpenbaring kan vi ikke behage Gud. Så i 
positiv forstand forteller det oss at Tro ikke bare behager Gud, men Troens 
kraft tillater også oss til å tro, og ikke omvendt. 
 
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. 
Åpenbaringens kraft har kraft til å advare oss om ting som kommer i 
fremtiden. Den advarte oss i god tid på forhånd om at bakteriekrigen skulle 
komme, og at vi ikke skulle være enig med det som blir sagt, og bli forgiftet. 
Åpenbaring i Guds Ord er det som advarte oss, halleluja, og den har 
vedvarende kraft.  
 
Dette kalles: Å anvende tegnet, å anvende åpenbaringen på vårt daglige liv. 
Noen tror at selve lydbåndene er tegnet. Broder Branham forkynte aldri det. 
Hva godt gjør lydbåndet, uten Den Hellige Ånd? Hvis du ikke har noen 
åpenbaring om hva som er på disse lydbåndene, hva godt kan de da gjøre. 
 
En broder sa faktisk: "Jeg bryr meg ikke om hva som er på disse 
lydbåndene, jeg tror dem uansett." Hvordan kan du tro på noe som du 
ikke engang vet hva er? Hvordan kan noen hevde å tro Budskapet, og: 
"Jeg bryr meg ikke om hva som er på disse lydbåndene." Det er ikke 
selve lydbåndet. Lydbåndet er bare en gjenstand laget av mennesker.  
 
På disse lydbåndene finner vi instruksjoner fra Herren, som kom ned med 
et Rop. Så å si at: "Jeg bryr meg ikke om hva som er på dem", det viser 
at du ikke er interessert i den Røsten, bare i selve lydbåndet, materialet det 
er laget av, og at du ikke trenger å ha noen åpenbaring av det som Gud 
sendte Sin profet for, nemlig å gi oss veiledning. 
 
Husk nå at vi leste for vår tekst fra Satans Eden, hvor bror Branham sa: 31 
Det har funnet sted og skjer nå, at satan etablerer sitt rike på jorden. Det 
er nøyaktig derfor han gjør det, for han ønsker å etablere sitt eget rike. 
 



32 Som en forretningsmann, som ikke er en kristen, vil han ta alle mulige 
midler i bruk, for å få deg til å se noe på en gal måte. Hvis han har 
en—en hensikt og en personlig fortjeneste av å få deg til å gjøre det, få deg 
til å se det på den måten, vil han vise deg alt han kan, og holde deg unna 
sannheten om det, fordi han tenker bare på seg selv. Uansett hvor mye 
han lyver og svindler og den slags, har han personlig utbytte. 
 
33 Og det er derfor satan har gjort dette. Og han har arbeidet gjennom 
tjenesten for å gjøre det, slik Gud lovet han ville gjøre.  
 
8 I tro (i Åpenbaring og i Åpenbaringens kraft) 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. Troens kraft kaller oss og leder oss til vår arv.) 
 
9 I tro (i Åpenbaring og i Åpenbaringens kraft) 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 beskytter og 
bevarer deg, og den holder liv i håpet som den gir deg. 
 
10 For han ventet på staden, den som har grunnvollene, den stad som har 
Gud til bygningsmann og skaper. Ved Troens kraft og åpenbaring er vi i 
stand til å se Guds gjerninger og det han har gjort for oss. Han visste hva 
han skulle se etter.  
 
11 I tro (i Åpenbaring og i Åpenbaringens kraft) 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 gir oss styrke og evne til å motta Nytt Liv og en ny fødsel, selv når 
vårt kjød ikke ser ut som det ønsker å samarbeide eller er for svak til å 
samarbeide. 
 
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. Og gjennom Troens og åpenbaringens kraft frembringer den en 
mangfoldighet av velsignelser som vi mottar gjennom den. 
 
13 Alle disse døde i tro, (i Åpenbaring og i Åpenbaringens kraft) 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. 
I Åpenbaring og i Åpenbaringens kraft, den holder oss i gang og overtaler 



og frembringer en bekjennelse, som er en evne til å si det samme. Og du 
kunne aldri si det samme uten at du hadde en forståelse av det du taler om. 
 
14 For de som taler slik gir dermed åpent til kjenne at de søker et fedreland. 
Åpenbaring og åpenbaringens kraft holder deg fokusert. 
 
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 (bort fra Åpenbaring og åpenbaringens kraft), da ville kraften forlatt 
dem. 
 
16 Men nå lengter de etter et bedre sted, 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. Åpenbaring og åpenbaringens kraft bringer dem frem til dit 
hvor de ikke skammer seg, og Gud ønsker å identifisere og gjøre krav på 
dem. 
 
17 I tro (i Åpenbaring og i Åpenbaringens kraft) bar Abraham fram Isak da 
han ble satt på prøve. Og han som hadde fått løftene, ofret sin enbårne. 
Den bærer deg gjennom prøvelsene og testene. 
 
18 Om ham ble det sagt: «I Isak skal din ætt kalles.» Og Åpenbaring og 
åpenbaringens kraft bringer en hensikt og et fokus til våre prøvelser. 
 
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. Og 
Åpenbaring og åpenbaringens kraft ser ikke engang på prøvelsen, men på 
løftet, som viser kraftens styrke. 
 
20 I tro (i Åpenbaring og i Åpenbaringens kraft) var det Isak velsignet Jakob 
og Esau med sikte på det som skulle komme. Åpenbaring og 
åpenbaringens kraft gjør det mulig for oss å se ting som skal komme, og til 
allerede å akseptere velsignelsene ved disse tingene som ennå ikke har 
skjedd.  
 
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. 
Åpenbaring og åpenbaringskraft gir oss adgang til å velsigne og tilbe Gud. 
 



22 I tro (i Åpenbaring og i Åpenbaringens kraft) talte Josef, da han lå for 
døden, om Israels barns utreise, og han gav påbud om hva som skulle 
gjøres med beina hans. Åpenbaring og åpenbaringskraft leder oss for vår 
fremtid. Hvorfor ville han at beina hans skulle sendes tilbake til det lovede 
land? 
 
23 I tro (i Åpenbaring og i Åpenbaringens kraft) 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, ved Åpenbaring og 
åpenbaringens kraft. Åpenbaring og åpenbaringens kraft gir oss derfor 
veiledning og innsikt.  
 
24 I tro (i Åpenbaring og i Åpenbaringens kraft) nektet Moses da han var 
blitt stor, å kalles sønn av Faraos datter. Åpenbaring og åpenbaringens 
kraft frembringer en sann identitet og hjelper oss å manifestere oss i vår 
sanne identitet. 
 
25 Han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en 
kortvarig nytelse av synden. Igjen ser vi hvordan Åpenbaring og 
åpenbaringens kraft gir oss kraft til å se forbi prøvelsene 
 
26 Han holdt Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt. For 
han så fram til lønnen. (Åpenbaring og åpenbaringens kraft gir oss respekt 
for Guds planer. 
 
27 I tro (i Åpenbaring og i Åpenbaringens kraft) forlot han Egypt, uten å 
frykte for kongens vrede. For han holdt ut, som om han så Ham som er Den 
Usynlige. Åpenbaring og åpenbaringens kraft bringer oss til et punkt hvor vi 
ikke har noen frykt. 
 
28 I tro (i Åpenbaring og i Åpenbaringens kraft) gjennomførte han påsken 
med påstrykning av blod, for at han som ødela de førstefødte, ikke skulle 
røre dem. Åpenbaring og åpenbaringens kraft gir oss kraft til å holde Guds 
bud. 
 
29 I tro (i Åpenbaring og i Åpenbaringens kraft) gikk de gjennom Rødehavet 
som på det tørre land, mens egypterne druknet da de forsøkte å gjøre det 
samme. Åpenbaring og Åpenbaringens kraft beseirer fysikkens og naturens 
lover, og lar oss vandre i strid med disse lovene, for å holde Guds Ord. 



 
30 I tro (i Åpenbaring og i Åpenbaringens kraft) falt Jerikos murer etter at de 
hadde gått rundt dem i sju dager. Åpenbaring og åpenbaringens kraft gir 
deg en fred som du ellers ikke kunne hatt i din situasjon eller dine 
omstendigheter. 
 
31 I tro (i Åpenbaring og i Åpenbaringens kraft) slapp skjøgen Rahab å gå 
til grunne sammen med dem som ikke trodde, da hun hadde tatt imot 
speiderne med fred. Åpenbaring og åpenbaringens kraft vil bevare deg fra å 
gå til grunne, og den vil gi deg fred. Johannes 3:15 for at hver den som tror 
i Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.  
 
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. Åpenbaring og åpenbaringens kraft ga Gedeon styrke og mot til 
å kjempe en kamp som ingen ønsket å hjelpe til med.  
 
Åpenbaring og åpenbaringens kraft ga Barak styrke for en utfrielse av sitt 
folk. Åpenbaring og åpenbaringens kraft ga Samson styrke og evne til å stå 
alene mot fienden.  
 
Åpenbaring og åpenbaringens kraft ga Jefta kraft til å holde ut og 
gjenopprette sin rette stilling. Etter å ha blitt avvist, kom han tilbake som 
deres konge.  
 
Åpenbaring og åpenbaringens kraft ga David kraft, selv om han var en 
forkastet konge, men han elsket Åpenbaring og åpenbaringens kraft, og 
den ga ham stor kraft til å drepe fienden.  
 
Gjennom åpenbaring og åpenbaringens kraft var Samuel i stand til å vandre 
alene, og til aldri å vakle i sin forpliktelse mot Gud 
 
33 I tro (i Åpenbaring og i Åpenbaringens kraft, for i den) beseiret de 
kongeriker, utøvde rettferdighet, fikk løfter oppfylt, stoppet gapet på løver, 
alt dette ble gjort i åpenbaringens kraft. 
 
34 (I åpenbaring, og de så på åpenbaringens kraft, og i den, de slokket 
sterk ild, unnslapp sverdets egg, ble gjort sterke etter svakhet, ble tapre i 
kamp og drev de fremmedes hærer på flukt. Igjen, alt dette ble gjort i 
åpenbaringens kraft. 



 
35 Kvinner fikk sine døde tilbake ved oppstandelse. Andre ble torturert, 
uten å ta imot befrielse, for at de kunne oppnå en bedre oppstandelse. 
Åpenbaring og åpenbaringens kraft oppreiser de døde, gir utholdenhet i 
vanskeligheter og holder deg fokusert. 
 
36 Andre igjen fikk prøvelser med spott og pisking, ja, og med lenker og 
fengsel. Åpenbaring og åpenbaringens kraft holder deg fokusert gjennom 
alle dine prøvelser.  
 
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, Åpenbaring og åpenbaringens kraft holder deg fokusert når de avviser 
deg, begår hatkriminalitet og plager deg. 
 
38 og denne verden var dem ikke verd. De flakket omkring i ørkener og i 
fjellene, i huler og i jordens grotter. Åpenbaring og åpenbaringens kraft ga 
dem energi til å fortsette å bevege seg fremover. 
 
39 Og alle disse, selv om de fikk godt vitnesbyrd ved troen, så fikk de ikke 
se oppfyllelsen av løftet. Åpenbaring og åpenbaringens kraft ga dem energi 
til å fortsette fremover uavhengig av de nåværende omstendigheter. 
 
40 For Gud hadde på forhånd utsett noe bedre for vår skyld, for at de ikke 
skulle bli fullendt uten oss. 
 
Åpenbaring og åpenbaringens kraft gir oss en forsikring om vår ende, fra 
begynnelsen. 
 
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, åpenbaring og 
åpenbaringens kraft er også blitt gitt til oss. 
 
Hebreerbrevet 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. 
 
Åpenbaring og åpenbaringens kraft vil også holde oss fokusert. 



 
Vi ser i Romerbrevet at Tro og åpenbaringens kraft er Guds Suverene 
Gave,  
 
Romerne 5:2 Da vi altså er blitt rettferdiggjort av tro (i Åpenbaring og i 
Åpenbaringens kraft), har vi fred med Gud gjennom vår Herre, Jesus 
Kristus. 
2 Ved Ham har vi også i troen (i Åpenbaring og i Åpenbaringens kraft) fått 
adgang til denne nåde som vi står i, og vi gleder oss i håp om Guds 
herlighet. 
3 Og ikke bare det, men vi gleder oss også i trengsler, for vi vet at 
trengselen virker utholdenhet, 
4 utholdenheten virker prøveholdighet, og prøveholdighet virker håp.  
5 Og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er blitt utøst i våre 
hjerter ved Den Hellige Ånd, som ble gitt oss. 
 
Romerne 4:16 Derfor er løftet av tro (i Åpenbaring og i Åpenbaringens 
kraft), for at det kunne være av nåde, slik at løftet kunne stå fast for hele 
ætten, ikke bare for den som er av loven, men også for den som er av 
Abrahams tro (i Åpenbaring og i Åpenbaringens kraft). Han er far til oss 
alle,  
 
Vi kan ikke si at vi tror, og at vi derfor har Tro, for Tro er en åpenbaring. Og 
å tro er bare å være i stand til å lese. 
 
63-0901M Tegnet 230. Ikke bare kom så langt, og si: "Jeg tror 
Budskapet." Adlyd budbæreren. Kom inn i Kristus! Du sier: "Vel, jeg 
tror hvert Ord som er blitt sagt, broder Branham." Det er godt, men det 
er bare—det er bare å være i stand til å lese. 
231 Ta Budskapet, ta Det inn i ditt hjerte, at du må ha Tegnet, nøyaktig 
det samme Livet som var i Kristus, må være i deg. "Når Jeg ser Det, vil 
Jeg gå forbi dere." 
 
Romerne 5:3 Og ikke bare det, men vi gleder oss også i trengsler, for vi vet 
at trengselen virker utholdenhet, 
4 utholdenheten virker prøveholdighet, og prøveholdighet virker håp.  
5 Og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er blitt utøst i våre 
hjerter ved Den Hellige Ånd, som ble gitt oss. 
 



Så uten tro og åpenbaringens kraft kunne vi aldri bli rettferdiggjort, og 
hvis vi aldri ble rettferdiggjort, hvordan kunne vi da bli helliggjort, og hvis vi 
aldri ble helliggjort, hvordan kunne det noensinne være mulig at Gud ville 
plassere Sin Hellige Ånd inn i et vanhellig kar.  
 
Faktisk så fortalte broder Branham oss at Gud aldri vil plassere Sin Ånd inn 
i et vanhellig kar. Så vi ser da at dette håpet får oss til å ikke skamme oss. 
Og grunnen til at vi ikke skammer oss, er fordi vi har blitt rettferdiggjort, som 
kom ved Tro, som er en åpenbaring.  
 
Denne åpenbaringen åpnet opp for oss, og ga oss adgang til Guds nåde, 
som deretter bringer oss inn i et fredelig forhold til vår Herre Jesus Kristus, 
som er dommeren. Denne freden med Gud bringer oss så inn i et liv som er 
trofast og innviet og helliget. Og det åpner deretter opp døren for Guds 
Hellige Ånd til å ta bolig i oss. 
 
Lukas 21:27 Da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med kraft og 
stor herlighet. 
 
Hvordan skal vi se det? I tro og i åpenbaringens kraft vil vi se Ham komme 
med denne åpenbaringens kraft. Og vi vil også se at Han kommer med Sin 
store doxa. Og ved tro ser vi det, og ved tro mottar vi det. 
 
Og glem aldri, Hebreerne 11:1 forteller oss at Tro er denne substansen, 
det greske ordet er hupostase. Men i Hebreerne 1:3 blir vi fortalt hva 
denne substansen, eller hupostase er. Hebreerne 1:3 Han er speilbildet 
av Hans (Guds) herlighet (Guds doxa) og det uttrykte bildet av Hans person 
(Guds hupostasis). Og Han holder alle ting oppe ved Sin krafts ord (Guds 
kraft som er Guds åpenbarings kraft). Da Han ved Seg Selv hadde gjort 
renselse for våre synder, ble Han satt inn i Majestetens kraft i det høye. 
 
Så vi ser Gud som skapte verden ved åpenbaringens kraft i Sitt Eget Ord, 
og Han har gitt oss åpenbaringens kraft, kreativ kraft. Og gjennom denne 
kreative åpenbaringskraften har vi sett hvordan alle de troende, de som ble 
nevnt i Hebreerne 11, brukte denne kraften til å skape for seg selv. 
 
La oss be ... 
 


