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Satans Eden nr. 41 
Oppstandelsens åpenbaring er oppstandelsens liv 

17. april 2022 
Brian Kocourek 

 
Denne formiddagen vil det bli forkynt et påskebudskap fra mange prekestoler over hele 
verden, og det vil være like mange forskjellige tilnærminger til oppstandelsens lære, som 
det finnes prekestoler. De fleste vil forkynne en historisk oppstandelse, av en historisk 
Jesus. Men deres eneste håp for seg selv er at Han ble oppreist fra de døde, slik at det 
kan være håp også for dem.  
 
Det er en trist anklage mot en fattig forkynnelse av korset, som har blitt forkynt ut fra et 
historisk perspektiv i nesten 2000 år, og ikke ut fra den nåværende virkeligheten av en 
oppstanden Kristus iblant oss. Andre vil forkynne en fremtidig oppstandelse uten å forstå 
hvordan Kristi oppstandelse veileder den sanne troende i hans daglige liv i dag. 
 
Apostelen Paulus sa: "Jeg er korsfestet sammen med Kristus.  
 
Disse ordene: "Jeg er korsfestet sammen med Kristus", taler om en daglig død til sitt 
selv. Og så taler apostelen Paulus videre om et daglig oppstått liv, og det å leve ved 
oppstandelseskraften i Kristi salvede Liv, som lever inni ham. Legg merke til hans neste 
ord: " Jeg lever," 
 
Legg merke til at han sier: "Jeg er død","men likevel lever jeg." " Jeg har dødd den 
mest forferdelige formen for død, som er korsfestelse, og likevel lever jeg". Men så 
forteller han oss hvordan dette er gjort mulig, og han taler om kraften i oppstandelsens 
åpenbaring. Han sier: " Men det er ikke lenger jeg selv som lever, men Kristus lever 
i meg." 
 
Så apostelen Paulus forteller oss her at han har dødd til sitt selv. Og han er ikke bare 
identifisert med Jesu død på korset, men at han er faktisk blitt korsfestet sammen med 
Ham. Og likevel, på en eller annen måte så lever han fortsatt, fordi han sier: "og det liv 
som jeg nå lever i dette kjødet, lever jeg i Tro" (som er åpenbaring) "den som 
tilhører Guds sønn, Han som elsket meg og gav Seg Selv for meg." Galaterne 
14.20. 
 
Så apostelen Paulus taler her om en oppstandelsens åpenbaring som tillater ham å 
leve, selv om han har dødd til sitt selv. En oppstandelsens åpenbaring som har ført ham 
til korsets død, og som har oppreist ham igjen til å leve på nytt. Det er bare det at denne 
gangen er det ikke ved hans egen ånd, som ble "sådd i synd, formet i urettferdighet, 
kom inn i verden og talte løgn". Men istedet taler han om en overføring av liv, fra hans 
eget liv og over til selve Guds sønns liv.  
 
Det er dette livet til Guds Sønn, Han som døde. Og Paulus ble døpt til døden, og kom 
frem fylt med den Hellige Ånd, som er det Hellige Liv som kom tilbake på de troende på 
pinsedagen. Paulus sitt liv ble begravet i dåpen, i Kristus, og Kristi liv kom inn i Paulus 
sitt legeme for å leve seg selv ut i hans eksistens, og bringe evig liv inn i hans jordiske 
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skikkelse. Husk nå at Paulus ikke var til stede på pinsedagen. Men han hadde sin egen 
pinse, slik hver eneste troende har, som er døpt med denne Kristi oppstandelses-ånd. 
 
Legg merke til hva han sier i Kolosserbrevet 3:1 når han taler til oss om dette 
oppstandelseslivet i oss.  
Kolosserbrevet 3:1 Hvis dere da altså ble oppreist med Kristus, så søk de ting som 
er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. 
2 Ha sinnet rettet mot de ting som er der oppe, ikke mot de ting som er på jorden. 
3 Dere er nemlig døde, og deres liv er skjult sammen med Kristus i Gud. 
4 Når Kristus, som er (ikke, som var, ikke, som vil bli, men Kristus, som er vårt liv,  
 
Så vi ser at apostelen Paulus, i Kolosserne, taler om en opplevelse i nåtiden, og ikke et 
sted der ute i fremtiden, men det som skjer akkurat nå, idet han sier: Kristus, som er 
vårt liv, og når Han skal bli åpenbart, (når han skal phaneroo, som betyr: Når han skal 
åpenbare seg i sin sanne identitet) da (på den angitte tiden) skal også dere bli åpenbart 
(phaneroo, bli manifestert i din sanne identitet) sammen med Ham i herlighet. (sammen 
med Ham i hans DOXA, Hans meninger, verdier og bedømmelser) 
 
Jesus talte om den dagen da vi ville kjenne at Han er i oss. Jesus sa:  
Johannes 14:20 På den dagen skal dere kjenne at Jeg er i Min Far og dere i Meg og 
Jeg i dere. 
21 Den som har Mine bud og holder dem, han er den som elsker Meg. Og den som 
elsker Meg, skal bli elsket av Min Far, og Jeg skal elske ham og åpenbare Meg Selv i 
ham.»   
22 Judas, ikke Iskariot, sier til Ham: «Herre, hva er grunnen til at Du vil åpenbare Deg 
for oss og ikke for verden?»  
23 Jesus svarte og sa til ham: «Hvis noen elsker Meg, vil han holde Mitt ord. Og Min 
Far skal elske ham, og Vi skal komme til ham, og Vi skal ha Vår bolig i ham. 
 
Jesus går lenger inn i denne tanken like før han går til korset, mens Han ber i 
Getsemane sa han i  
Johannes 17:18 Slik som Du har utsendt Meg til verden, har også Jeg utsendt dem 
til verden.  
 
Og hvordan sendte Gud Jesus inn i verden? Den Gud som sendte Ham, gikk sammen 
med Ham, og i Ham, så på samme måten vil Han ikke bare gå sammen med oss, men 
være i oss. Og la oss se hvordan Jesus forteller oss hvordan dette vil skje, og den 
måten Han vil få dette til å skje. 
 
19 For deres skyld helliger Jeg Meg, for at også de skal være helliget i sannheten. 
20 Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som kommer til å tro i Meg ved deres 
ord. 
21 Jeg ber at de alle må være ett, slik som Du, Far, er i Meg og Jeg i Deg, at også de 
må være ett i Oss, for at verden skal tro at Du har utsendt Meg. 
 
22 Og den herligheten (Doxa, meninger, verdier og bedømmelser) som Du gav Meg, 
har Jeg gitt dem, så de skal være ett, slik som Vi er ett: 
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23 Jeg (ditt manifesterte Ord) i dem og Du (Ordet) i Meg, for at de kan bli gjort 
fullkomment til ett, og for at verden kan forstå at Du har utsendt Meg, og at Du har elsket 
dem, slik som Du har elsket Meg. 
 
24 Far, Jeg vil at også de som Du har gitt Meg, skal være hos Meg der Jeg er, og at de 
kan se Min herlighet (Min doxa, deres meninger, verdier og bedømmelser som jeg har 
manifestert), den som Du har gitt Meg. For Du elsket Meg før verdens grunnleggelse. 
 
25 Rettferdige Far! Verden har ikke kjent Deg, men Jeg har kjent Deg. Og disse har 
forstått at Du sendte Meg. 
26 Jeg har kunngjort Ditt navn for dem og skal kunngjøre det, for at den kjærlighet som 
Du elsket Meg med, skal være i dem og Jeg i dem. 
 
La meg nå lese igjen fra kolosserne, ut fra en Malakias 4 forståelse. "Når Kristus (Guds 
salvede liv) manifesterer seg, da vil også du bli manifestert sammen med Ham i din 
sanne identitet, som en Åndsfylt Guds sønn, fylt med Guds Liv. Og du skal manifestere 
det samme Livet som Han manifesterer, fordi det ikke er ditt gamle liv som manifesterer 
seg, men et oppstått Kristus-liv, som vil manifestere seg selv inni deg, du som har, og 
som manifesterer de samme meninger, verdier og bedømmelser som Guds sønn mottok 
fra Sin Far. 
 
Og hvis dette er slik, sier Han, da skal du Kolosserne 3:5 Drep derfor deres jordiske 
lemmer: hor, urenhet, syndig begjær, ond lyst og grådighet, som er avgudsdyrkelse. 
 
Nå, mine brødre og søstre er en Oppstandelsens Åpenbaring. Men jeg er redd for at de 
fleste prekestoler omgår denne sannheten om en oppstandelsens åpenbaring i dag, og i 
stedet presenterer en historisk oppstandelse, og en versjon av et sosialt evangelium, 
som ikke vil frembringe noen forandring i dem som hører det.  
 
For det som blir forkynt i dag, er tomt for troens kraft (åpenbaringens kraft), og er 
fullstendig fiksert på en historisk fortelling om en oppstanden Gud som, slik de hevder, 
er Guds evige sønn. Det er derfor de fleste mennesker anser oppstandelseshistorien 
som nettopp det, en fortelling. I de siste 2000 årene har mennesker forkynt Kristi kors og 
oppstandelsen av en Gud, nummer 2 i en Guds treenighet. Og det er ikke rart at deres 
evangelium er uten kraft. 
 
Folk anser det da som enten en myte, eller bare som en historie om noe Gud gjorde for 
så mange tusen år siden, men som ikke har noen ting med vårt daglige liv å gjøre i dag. 
Og det er derfor du ikke ser noen kraft i et liv uten grenser i menighetene i dag. Og det 
er den samme ånden i menigheten i dag, som den som hadde sneket seg inn i 
menigheten i den første menighetstiden.  
 
Menigheten ble bygget på oppstandelsens åpenbaring. Åpenbaringen av hva Kristi 
oppstandelse gjør for enhver som tror, i Kristus. Men snart, innenfor den første 
menighetstiden, begynte mennesker å forkynne læren om oppstandelsen ut fra et 
intellektuelt syn, i stedet for e n realitet av et endeløst liv i den troende. Det er blitt vendt 
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til en historisk begivenhet langt tilbake der i den første menighetstiden, og ikke en 
personlig livsforvandlende opplevelse.  
 
Vi ser apostelen Paulus tale om dette i sitt 1. brev til Timoteus. 
 
1. Timoteus 1:18 Dette påbud overgir jeg til deg, min sønn Timoteus, i samsvar med de 
profetier som tidligere er kommet om deg, slik at du i dem skal kjempe den gode striden,  
19 holde fram tro, og en god samvittighet, den som noen har forkastet, og når det 
gjelder troen (åpenbaringen), har de forlist.  
20 Blant disse er Hymeneus og Aleksander, som jeg overlot til Satan, så de kunne 
opplæres til ikke å spotte. 
 
Så, i Paulus sitt 2. brev til Timoteus, nevner apostelen Paulus disse to «liksom troende» 
igjen, og hvordan de påvirket mange i menigheten med sin falske lære.  
 
2. Timoteus 2:17 Men hold deg unna verdslig og tomt snakk, for det vil bare føre til 
enda mer ugudelighet. 
17 Og budskapet deres vil spre seg som koldbrann. Hymeneus og Filetus er blant dem,  
18 slike som er kommet på villspor bort fra sannheten (og hva var deres villfarelse?), 
og som sier at oppstandelsen allerede har funnet sted. Og de bryter ned troen hos 
noen.  
 
Og som vi vet i våre studier, at det som skjedde i Alfa må også bli gjentatt i Omega. Og 
slik er det også i denne tid, midt iblant Budskapstroende, noen som forkynner den 
samme falske læren som apostelen Paulus advarte oss mot, i sine brev til Timoteus. Det 
er de som sier at oppstandelsen er forbi, og vi befinner oss nå i tusenårsriket.  
 
Og for meg har de ikke bare forlist, men de må være helt blinde for Skriften, for å tro noe 
slikt som det. 
 
For Skriften forteller oss om Tusenårsriket, slik vi leser i Jesaja 2:4 "Og Han skal 
dømme mellom hedningefolkene og skifte rett for mange folkeslag. De skal smi 
sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver. Et folk skal ikke lenger 
løfte sverd mot et annet, og de skal ikke lenger lære å føre krig.  
 
Og skriften forteller oss også i Jesaja 11:6 Da skal ulven bo sammen med lammet, og 
leoparden legge seg hos kjeet. Kalven og den unge løven og gjøfeet skal holde seg 
sammen, og en liten gutt skal gjete dem. 
7 Ku og bjørn skal beite sammen, og deres unger legger seg ned sammen. Løven skal 
ete halm som oksen. 
8 Diebarnet skal leke ved hoggormens hule, og det avvendte barn skal rekke sin hånd ut 
over basiliskens hull. 
9 Ingen skal gjøre noe ondt og ingen ødelegge noe på hele mitt hellige berg. For jorden 
er full av Herrens kunnskap, likesom vannet dekker havets bunn. 
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Og det vil ikke være noen fordervelse på jorden, for Satan vil være bundet i tusen år. 
Men Paulus gir oss svaret på hvorfor noen går inn i en slik falsk lære, mens andre står 
trofast mot Oppstandelsens Åpenbaring, i vers  
 
19 Likevel står Guds faste grunnvoll fast, og den har dette seglet: «Herren kjenner 
Sine,» og: «Hver den som kaller på Kristi navn, skal holde seg borte fra 
urettferdighet.» 
20 Men i et stort hus (han taler om det store hus, som den universelle menigheten) er 
det ikke bare kar av gull og sølv, men også av tre og leire, noen til ære og noen til 
vanære.  
 
Så, som du kan se, verden fortsetter å falle lenger og lenger inn i synden, inntil "Det 
strålende Evangeliets Lys ikke lenger skinner for dem," men dette lyset er helt 
slukket ut for dem, og et stort mørke dekker nå jorden. Men det dekker ikke over Guds 
utvalgte, som manifesterer seg, ettersom Hans liv i dem også manifesterer seg. 
 
Men det virkelige budskapet om oppstandelse har gått tapt i historiens støvbøtte idet 
mennesket går glipp av Gud ved alltid å se seg tilbake, og alltid å se fremover, og 
unnlater å gjenkjenne hva Gud gjør akkurat nå. Derfor, ved at de feiler å se den 
oppstandne Kristi Ånd i vår midte i dag, da vil mennesket heller se bakover i tid, og det 
er der det store bedraget finner sted.  
 
Br. Branham sa i sin preken 65-0829 Satans Eden 27 Uansett hvor mye Guds Ord, 
som er lovet for denne tid, blir forkynt og stadfestet, 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.  
Så fortsetter han: 29 I enhver tidsalder har det alltid skjedd at satan prøver å 
forvrenge Ordet for dem, får dem til å se mot en annen tidsalder.  
Så det er slik Satan forvrenger Skriften til folket. Han får dem til å se fremover eller 
bakover i tid, slik at de ikke ser hva Gud gjør akkurat nå. Og det er slik mennesket alltid 
går glipp av Gud. 
 
Broder Branham fortsetter, 33 " Nå, han startet 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.  
Se hvordan Satan prøvde å friste Kristus, han brukte Guds Ord til å gjøre det. "Du skal 
gjøre disse steinene til brød." "Kast deg ut, og englene vil bære deg opp." Og hver 
gang sa Jesus: "Det er også skrevet, du skal ikke friste Herren din Gud. " 
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Så vi ser at Jesus ble stående i Ordet, for sitt forsvar. Og det er hva vi også er befalt å 
gjøre.  
 
I forrige uke talte vi om "troens kraft", som er "åpenbaringens kraft". Men hva om 
dagens menighet ikke lever ved Tro, og ikke lever ved åpenbaring? Så hva lever de 
ved?  
 
De vil måtte leve etter et historisk evangelium. Et evangelium som har blitt utvannet 
gjennom de siste 2000 årene, inntil folket ikke lenger ser en levende Gud, en som er 
den samme og som ikke forandrer seg. Men det de ser, og lærer, er et historisk 
synspunkt av hva som skjedde i går, og hva som skal skje i morgen. Men de klarer ikke 
å se hva Gud gjør nå. 
 
br. Branham sa i talen 64-0401 Den Identifiserte Kristus i Alle Tidsaldre 34 
Mennesket priser alltid Gud for det han gjorde, ser alltid fremover til hva Han vil 
gjøre, og ignorerer det Han gjør. Det har alltid vært den samme tingen. Og alle har 
fått sin egen private tolkning. 
35 Gud er Sin egen tolk. Gud trenger ikke noen til å tolke. Bibelen sa at det er uten 
tolkning. Det trenger ikke mennesker. Gud tolker selv Bibelen. Gud sa: "Bli lys", og det 
ble lys. Det avgjør det. Gud sa: "En jomfru skal bli frukstsommelig," og det ble hun. 
Det avgjorde det. Når Gud sier noe, og stadfester det, da er det Hans tolkning av 
det. Han sa at Han ville utøse sin Ånd i disse siste dager. Og Han gjorde det. Det 
trenger ingen tolkning. Det er allerede tolket.  
Noen vantro kan komme opp, og skeptikere kan stå frem, og hva de enn måtte gjøre. 
Men Gud gjorde det uansett, fordi han sa at han ville gjøre det. Han trenger ingen til å 
tolke Ham. Han gjør Sin Egen tolkning. Han ga løftet, folk tror det, og Han tolker det for 
dem. Han er Herren som helbreder alle våre sykdommer. Jeg kan ikke fortelle deg 
hvordan Han gjør det, men Han gjør det. Han sa Han ville gjøre det, at Han ville gjøre 
det. Så det er opp til vår tro. Han kunne ikke gjøre det der uten tro. Han kan heller 
ikke gjøre det her, eller noen annen gang, uten tro. 
 
Som Paulus sa i Romerne 1:17 For i evangeliet blir Guds rettferdighet åpenbart av 
tro til tro, som det står skrevet: Den rettferdige skal leve av tro. 
Paulus sa: Som det står skrevet. Så hvor ble det skrevet? Og vi finner det først skrevet i 
Habakkuk 2:4 Se, oppblåst og uærlig er hans sjel i ham. Men den rettferdige skal leve 
ved sin tro.  
 
Apostelen Paulus sa: Galaterne 2:16 Vi vet at et menneske ikke blir rettferdiggjort av 
lovgjerninger, men ved Jesu Kristi tro. Og vi trodde på Kristus Jesus, for at vi skulle bli 
rettferdiggjort av Kristi tro, og ikke av lovens gjerninger. For av lovgjerninger blir intet 
kjød rettferdiggjort. 
 
Og igjen sa han i Galaterne 3:11 Men at ingen blir rettferdiggjort foran Gud i loven er 
klart, for den rettferdige skal leve av tro.  
Og så sa han i Romerne 3:28 Derfor konkluderer vi med at et menneske blir 
rettferdiggjort ved tro, uten lovgjerninger.  
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Og igjen i Romerne 5:1 Da vi altså er blitt rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud 
gjennom vår Herre, Jesus Kristus.  
 
Og selvfølgelig, siden Gud ikke gjør forskjell på folk, da spilte det ingen rolle om du var 
jøde eller hedning, Gud rettferdiggjør deg ved tro på Hans Ord, og det alene, som vi ser 
i..  
Hebreerne 10:38 Heb 10:38 Men den rettferdige skal leve av tro. Men hvis noen drar 
seg unna, har Min sjel ikke behag i ham.  
 
Og hvorfor har dette skjedd? Burde ikke Guds Ord og åpenbaringen av den oppstandne 
Kristus ha makt over mørket? Vel, det burde ha det, men da blir vi fortalt i Johannes 
3:19 Joh 3:19 Og dette er dommen, at lyset er kommet inn i verden og menneskene 
elsket mørket framfor lyset, for gjerningene deres var onde. Så hva annet kan vi 
forvente, uten et stort mørke som dekker jorden? 
 
Grunnen til at dette store mørket dekker jorden i dag, er at påskebudskapet, det 
oppstandelsesbudskapet som blir gitt ut på de fleste prekestoler i dag, de vil ikke 
forkynne at den oppstandne Kristus lever i dag, og Han virker midt iblant folket på nytt 
igjen, og viser frem Seg Selv, at Han lever i all evighet.  
 
Men menneskene ser ut til å fokusere på en historisk begivenhet som skjedde for 2000 
år siden, i stedet for å se virkeligheten av den levende Kristus i dag, levende iblant og i 
sitt folk. Og det å se tilbake, annullerer løftet om kraft og virkelighet i dag. Den gode 
nyheten til dem er blitt en gjentagende historie de siste 2000 årene. Og det håpet som er 
i den historien, har falmet bort sammen med minnet om den.  
 
William Branham sa i sin preken:  
63-0317M Gud Skjuler Seg Selv I Enkelhet 113 Mange går glipp av Ham ved måten 
Han åpenbarer Seg Selv på. 
114 Nå, mennesker har sine egne idéer om hva Gud burde være og hva Gud 
kommer til å gjøre. Og slik jeg har kommet med det gamle utsagnet mange ganger, at, 
mennesket er og blir menneske. Mennesket priser alltid Gud for det Han gjorde, og 
ser alltid fremover mot det Han vil gjøre, og overser det Han gjør. Skjønner? 
Skjønner?  
 
Derfor vil jeg denne formiddagen gå gjennom Jesu Kristi oppstandelse og spørre deg 
hva det betyr for deg? Er det bare en historie i din Bibelen? Og hvis du tror det, bare 
fordi du har lest om det, hvilke bevis har du da i dag på at Han fortsatt er levende etter 
2000 år? Kan du ærlig i ditt hjerte si at det er mer enn bare en historie for deg?  
 
Kan du si at ditt liv har blitt påvirket av Hans personlige nærvær, og at du personlig har 
blitt et vitne til Hans oppstandelseskraft og nærvær i ditt eget liv? Er det en bevissthet i 
ditt liv om Hans personlige nærvær og fellesskap? Det er hva du virkelig trenger å vite.  
 
Det spørsmålet som jeg egentlig vil stille deg denne formiddagen, er dette: Hva betyr 
oppstandelsen for deg? Er svaret ditt basert på hva det betyr for andre, eller hva det 
personlig betyr for deg? Er svaret ditt basert på andres erfaring og vitnesbyrd? Eller er 
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det basert på din egen personlige erfaring med den oppstandne Kristus, Ham selv, som 
lever og blir værende i ditt kar.  
 
Mange kan snakke om hva Kristus har gjort, men hva sier de om det som Han gjør nå? 
Mange ser frem til Herrens komme, men de klarer ikke å gjenkjenne Herrens 
tilsynekomst. Den har allerede skjedd før Guds sønns komme. 
 
De fleste som hevder å tro på Kristi bokstavelige annet komme, ser egentlig ikke frem til 
den tiden med en stor forventning. De fleste vil innrømme at de gleder seg til den dagen, 
men så håper de at det ikke skjer altfor raskt, fordi det fortsatt er ting som de ønsker å 
gjøre.  
 
Er det å virkelig Glede seg til den Store dagen? Eller er der en frykt for at den dagen 
kommer altfor raskt? Hva har denne verden å tilby i sin fordervede tilstand, som den nye 
himmelen og den nye jorden ikke vil ha så mye bedre?  
 
Og så, spørsmålet i vårt sinn skulle da være: "Hva vil egentlig oppstandelsen gjøre for 
meg, som jeg ikke kan gjøre nå?" Og så har deres sinn blitt overskygget til håpet i vårt 
kall. Dette er ikke bare et spørsmål i det 21. århundre, for det er det samme spørsmålet 
som apostelen Paulus talte om i sin tid. 
 
I. Korinterbrev 15:12 Hvis Kristus blir forkynt, at Han er oppreist fra de døde, hvordan 
kan da noen blant dere si at det ikke er noen oppstandelse fra de døde?  
13 Hvis det ikke er noen oppstandelse fra de døde, da er heller ikke Kristus 
oppstått.  
 
 
Nå vil jeg stoppe her og forklare hva Paulus sier her. Oppstandelsen handler ikke bare 
om hva som skjedde da Gud oppreiste vår Herre Jesus Kristus. Det handler om hva 
denne hendelsen har å gjøre med deg og meg, personlig til oss selv. Hvis Gud oppreiste 
én Sønn, da må Han oppreise alle Sine sønner. Og så leser vi videre ...)  
 
14 Og hvis ikke Kristus er oppstått, da er vår forkynnelse innholdsløst, og troen 
deres er også forgjeves. (og hvorfor er det slik? Fordi hele menneskehetens håp er 
basert på det faktum at Jesus var en førstefrukt av den oppstandelsen, og sammen med 
det er det håp også for oss. Og ikke bare Håp, men den samme Gud og Far som ga et 
løfte til Sin Sønn, Jesus, om å oppreise Ham fra de døde, Han har også gitt det samme 
løftet til deg og meg, om å oppreise oss også, og til å leve evig.)  
 
14 Og hvis ikke Kristus er oppstått, da er vår forkynnelse innholdsløst, og troen 
deres er også forgjeves.  
15 Da blir vi å regne som falske vitner om Gud, fordi vi har vitnet om Gud at Han har 
oppreist Kristus, som Han ikke har oppreist - hvis det altså er slik at de døde ikke 
oppstår.  
 
16 For hvis nemlig de døde ikke oppstår, da er heller ikke Kristus oppstått. 
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17 Og hvis Kristus ikke er oppstått, da er troen deres til ingen nytte. Dere er 
fortsatt i deres synder.  
18 Da er nemlig også de som er hensovet i Kristus, gått fortapt.  
 
Nå, der er svaret på det spørsmålet som jeg stilte deg. Hvis Kristus ikke er blitt 
oppreist, da har heller ikke vi noe håp. Og deretter, i neste vers, svarer apostelen 
Paulus på dette spørsmålet.  
 
19 Hvis det bare er i dette livet at vi har satt vårt håp til å være i Kristus, da er vi de 
ynkeligste av alle mennesker. 
20 Men nå er Kristus oppstått fra de døde, og Han er blitt førstegrøden av dem 
som er sovnet inn.  
 
Det betyr at Han var bare begynnelsen, og det er håp på grunn av Guds eget løfte, om 
at også vi vil ta del i oppstandelsen.  
 
21 For siden døden kom ved et menneske, kom også oppstandelsen fra de døde ved et 
Menneske. 
22 For slik som vi alle dør i Adam, slik skal alle levendegjøres i Kristus.  
 
Du har kanskje ikke fått med deg det som Paulus sa her, men la meg lese det på nytt, 
enda saktere for deg. Slik skal alle levendegjøres i Kristus. 
23 Men hver i sin egen avdeling: Kristus er førstegrøden, deretter levendegjøres de som 
tilhører Kristus, ved Hans nærvær. 
 
24 Så kommer enden (Med andre ord, etter at denne store Parousia finner sted, da 
kommer enden ...), når Han overlater kongeriket til Gud, Faderen, når Han tilintetgjør all 
makt, all myndighet og all hærstyrke. 
25 Det er nemlig nødvendig at Han (Gud) må herske, til Han (Gud) har lagt alle fiendene 
under Hans (Guds Sønns) føtter. 
26 Den siste fienden som skal bli utslettet, er døden. 
 
27 For Han (Gud) har lagt alle ting under Hans (Guds Sønns) føtter. Men når Han (Gud) 
sier: «Alle ting er underlagt Ham (Guds Sønns),» da er det klart at Han (Gud) som har 
lagt alle ting under Ham (Guds Sønns), er unntatt.  
 
28 Når nå alle ting er blitt underordnet Ham (Guds sønn), da skal også Sønnen selv 
underordne seg Ham (Gud), som la alle ting under Ham (Guds sønn), for at Gud kan 
være alt i alle. 
 
Derfor, mitt spørsmål til deg er fortsatt dette. Hva betyr oppstandelsen personlig for 
deg? Det skulle bety at du også har et løfte fra Gud om at du vil bli oppreist fra de døde, 
selv om Gud oppfylte oppreisningen av sin førstefødte Sønn fra de døde.  
 
Da burde det føre til et nytt spørsmål. Og det er: "Dersom Gud skal oppreise oss fra de 
døde, i hvilken form vil vi da bli oppreist fra de døde?" Og jeg tror det er fordi mennesker 
ikke forstår dette spørsmålet, og det er grunnen til at de egentlig ikke lengter etter 
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oppstandelsen og bortrykkelsen. Det er fordi de er redde for hvilken kropp de kan få. Og 
de er ikke sikre på om de vil like den kroppen.  
 
De fleste har en dum forestilling om at himmelen er et sted hvor du bare flyter rundt på 
en sky, og du er litt som en ånd eller en liten sky, som en tåke, eller en ånd, eller en 
forestilling slik som det. Men Gud skapte jorden for mennesket, og Han har til hensikt at 
vi skal bo på jorden ut gjennom en evighet inn i fremtiden. Og for å svare på dette 
spørsmålet om hvordan vi kommer tilbake, da forteller apostelen Paulus oss i 1. 
Korinterbrev 15. 
 
35 Men noen vil si: «Hvordan blir de døde oppreist? Og hva slags legeme står de opp 
med?» Du skjønner, der er det samme spørsmålet. 
36 Du dåre! Det du sår, blir ikke gjort levende uten at det dør.  
Nå, han taler her om såing og høsting, og han taler om legemet. 
 
37 Og det som du sår, du sår ikke den skikkelsen som skal bli, men et nakent korn, 
om det nå er hvete eller noe annet. 
38 Men Gud gir det en skikkelse slik Han vil, og til hvert frø en egen skikkelse. 
39 Alt kjøtt er ikke det samme slags kjøtt, men det er ett slags kjøtt i mennesker, et 
annet slags kjøtt i dyr, et annet i fisk og et annet i fugler.  
 
Derfor trenger du ikke å bekymre deg for å komme tilbake som en fugl eller av et eller 
annet dyr, slik som hinduistene tror. Men hvis du går ned som et menneske, da kommer 
du tilbake som et menneske. Og dette er det mest sinnssyke tingen for alle de som 
forstår naturen. Hvis du planter et hvetefrø, da forventer du hvete. Men tenker hinduen 
at du planter bestemor i støvet, og opp kommer en ku? Det er sinnssykt, og det samme 
er også en tro på 3 millioner guder. 
 
Har du noen gang lagt merke til at de som har de mest briljante vitenskapelige sinn, er 
også de med mest overtro, når det gjelder deres religion? Se deg omkring, de med 
doktorgrader er for det meste katolikker, jøder eller hinduer. Og likevel, jøden steinet 
Guds sønn, katolikken tror på tre guder, og hinduisten på 3 millioner.  
 
40 Det er også himmelske legemer og jordiske legemer. Men de himmelske har én 
herlighet, og de jordiske har en annen herlighet.  
41 Det er én glans fra solen, en annen glans fra månen og en annen glans fra stjernene. 
For en stjerne skiller seg fra en annen stjerne ved sin glans. 
42 Slik er det også med de dødes oppstandelse. Legemet blir sådd i 
forgjengelighet, og det blir oppreist i uforgjengelighet.  
 
Legg merke til hva han forteller oss i vers 43 Det blir sådd i vanære, og det blir 
oppreist i herlighet. Det blir sådd i svakhet, og det blir oppreist i kraft. 
44 Det blir sådd et naturlig legeme, og det oppstår et åndelig legeme. Det er et 
naturlig legeme, og det er et åndelig legeme. 
45 Og slik er det skrevet: Det første mennesket, Adam, ble til en levende sjel. Den siste 
Adam ble til en livgivende Ånd.  
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Paulus forteller oss her at vi har et naturlig legeme og et åndelig legeme. Når sæden går 
i jorden, må den ligge der og råtne, for at livet som er i den, skal frigjøres fra sin 
naturlige kropp eller husk eller skall. Men når dette åndelige legemet er frigjort fra 
skallet, begynner livet å frembringe et nytt legeme i det samme bilde av det som gikk i 
jorden, bare dette er ikke fullstendig tørket ut, men er nytt, og fullt av liv. 
 
46 Det åndelige er imidlertid ikke det første, men det naturlige, deretter det åndelige. 
47 Det første mennesket var av jorden, jordisk. Det andre Mennesket er Herren fra 
himmelen.  
48 Slik den jordiske var, slik er også de jordiske. Og slik Den Himmelske er, slik er også 
de himmelske. 
49 Og slik vi var kledd i bildet av den jordiske, slik skal vi også være kledd i bildet av 
Den Himmelske.  
 
Det som Paulus forteller oss her, er at akkurat slik som vi var født i bildet av et jordisk 
legeme, slik skal vi også motta et legeme som er uforgjengelig, et som ikke er født av et 
seksuelt begjær, men ut fra Guds talte løftesord. 
 
50 Men dette sier jeg, brødre, at kjøtt og blod kan ikke arve Guds kongerike. 
Forgjengelighet arver heller ikke uforgjengelighet.  
51 Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli 
forvandlet, 
52 i ett nu, på et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal nemlig lyde, og de 
døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. 
53 Det er nemlig nødvendig at dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og 
dette dødelige må bli ikledd udødelighet.  
 
Hvis vi skulle komme opp i et legeme som er gammelt og utslitt, hva slags liv ville det 
være, å skulle leve i den tilstanden i all evighet? Og han forteller oss at det legemet som 
går i graven, vil komme tilbake. Men det vil bli forvandlet og gjort helt nytt. For hvis vi 
kom tilbake med et annet legeme, da ville det ikke være en oppstandelse, det ville være 
en erstatning.  
 
Men vi vil komme tilbake med vårt eget legeme, det som gikk ned i jorden. Men det vil 
være et forvandlet legeme, uforgjengelig og udødelig, noe som betyr at det vil være av 
en slik natur at det aldri vil bli gammel igjen, og heller ikke bli svekket fra noen ytre 
innflytelse på det. 
 
54 Når så dette forgjengelige er blitt ikledd uforgjengelighet og dette dødelige er 
blitt ikledd udødelighet, da skal det gå i oppfyllelse, det ord som er skrevet: Døden er 
oppslukt til seier. 
55 Død, hvor er din brodd? Dødsrike, hvor er din seier?  
56 Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven.  
 
57 Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. 
58 Derfor, mine kjære brødre, vær faste, urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, idet 
dere vet at deres arbeid ikke er forgjeves i Herren.  
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Når det gjelder det legemet som vi vil komme tilbake med, da vet vi alle at når Jesus ble 
oppreist fra de døde, da kjente ikke brødrene ham igjen. Og hvorfor det? Fordi, da Jesus 
døde, var han bare rundt 33 år gammel, men på grunn av en hard og belastende 
tjeneste, så han ut til å være rundt 50 år gammel. 
 
Johannes 8:57 Da sa jødene til Ham: «Du er ennå ikke femti år gammel, og Du har sett 
Abraham?»  
 
I Johannes sitt evangelium har vi et vitne som hadde førstehåndskjennskap til Jesu 
Kristi oppstandelse fra de døde. Og i sin fortelling om hva som skjedde angående 
oppstandelsen fra de døde, finner vi at ingen gjenkjente Jesus ut fra Hans utseende. 
Men det var de tingene Han gjorde, og sa, som gjorde at de var i stand til å gjenkjenne 
Ham. 
 
Johannes 20:1 Men på den første dag i uken kommer Maria Magdalena tidlig til graven, 
mens det ennå er mørkt. Og hun ser at steinen er blitt tatt bort fra graven. 
2 Da løper hun og kommer til Simon Peter og til den andre disippelen som Jesus elsket, 
og sier til dem: «De har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt Ham.»  
 
3 Derfor gikk Peter ut sammen med den andre disippelen, og de kom til graven. 
4 Så løp de begge sammen, og den andre disippelen løp fortere enn Peter og kom først 
til graven. 
5 Da han bøyde seg ned og så inn, så han linklærne ligge der. Likevel gikk han ikke inn. 
6 Så kommer Simon Peter etter ham, og han gikk inn i graven. Og han ser linklærne 
ligge der.  
 
7 Svetteduken som hadde vært rundt hodet Hans, lå ikke sammen med linklærne, men 
var foldet sammen på et sted for seg selv.  
8 Nå gikk den andre disippelen, som hadde kommet først til graven, også inn. Og han så 
og trodde. 
9 For de forstod ennå ikke Skriften, at Han måtte stå opp fra de døde.  
10 Da gikk disiplene tilbake til sine hjem. 
 
11 Men Maria stod utenfor ved graven og gråt. Mens hun gråt, bøyde hun seg og så inn 
i graven.  
12 Hun ser to engler i hvite klær sitte der Jesu legeme hadde ligget, den ene ved hodet 
og den andre ved føttene. 
13 Da sier de til henne: «Kvinne, hvorfor gråter du?» Hun svarer dem: «Fordi de har tatt 
min Herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt Ham.»  
 
14 Da hun hadde sagt dette, snudde hun seg rundt og ser Jesus stå der, men hun visste 
ikke at det var Jesus.  
15 Jesus sier til henne: «Kvinne, hvorfor gråter du? Hvem leter du etter?» Hun tror det 
er gartneren og sier til Ham: «Herre hvis det er Du som har båret Ham bort, så si 
meg hvor Du har lagt Ham, så skal jeg hente Ham.»  
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Her ligger det to ledetråder i dette bildet som Jesus viste her. For det første, Han ut til å 
være ung, slik en gartner ville være. Og for det andre, Han så ut til å være sterk og full 
av helse, og i stand til å kunne bære bort det legemet. 
 
16 Jesus sier til henne: «Maria!» Hun snur seg og sier til Ham: «Rabbuni!», som betyr 
Mester.  
17 Jesus sier til henne: «Ikke rør Meg, for Jeg er ennå ikke fart opp til Min Far. Men gå 
til Mine brødre og si til dem: Jeg farer opp til Min Far og deres Far, og til Min Gud 
og deres Gud.»  
 
18 Maria Magdalena kom og fortalte disiplene at hun hadde sett Herren, og at Han 
hadde sagt dette til henne. 
19 Om kvelden samme dag, den første dagen i uken, var dørene lukket der disiplene 
var samlet. Det var fordi de fryktet for jødene. Da kom Jesus og stod midt iblant dem 
og sier til dem: «Fred være med dere!»  
 
Flere ganger viste Jesus seg for dem, og de gjenkjente Ham ikke. Han viste seg for 
brødrene mens de fisket, og brøt brød med dem. Han viste seg for dem på deres vei til 
Emmaus. Og i alle tilfeller kjente de Ham ikke igjen før Han gjorde noe eller sa noe, og 
det identifiserte hvem Han var. 
 
La oss nå se på et annet eksempel på dette, i Det Gamle Testamentet. For hvis vi tror at 
Gud ikke forandrer seg, og at Han er den samme i går, i dag og for evig. Da, det Han 
gjorde tilbake der, Han er forpliktet til å gjøre det samme i dag.  
 
Oppstandelse handler ikke om å motta et annet legeme, men det samme legemet 
gjenopprettet tilbake til livets fylde. 
 
1. Mosebok 18:10 Og han (Herren) sa: Jeg vil komme tilbake til deg i henhold til 
tiden for liv ...  
 
Nå, denne betegnelsen, tiden av liv, kommer fra det hebraiske ordet "Eth", som betyr: 
"En periode". Og det kommer fra rotordet "ad", som taler om: "En tid i fortiden, men 
den vil også fortsette inn i fremtiden." 
 
Ordet for liv her, er det hebraiske ordet chay eller chayah, som betyr: "Å levendegjøre, 
å gjenopplive, å fornye, å gjenopprette til liv". Og det refererer til: Å bli 
gjenopprettet til liv, full helse, vitalitet og energi". Og det betyr å bli forvandlet tilbake 
igjen fra en gammel kvinne til en ung, og fra en gammel mann som hadde tørket opp, til 
en ung igjen. 
 
10 og se, da skal Sara, din hustru, ha en sønn. Sara hørte dette i teltdøren, som var bak 
ham. 
11 Nå var Abraham og Sara gamle, langt oppe i årene, og Sara hadde det ikke 
lenger på kvinners vis. 
12 Derfor lo Sara ved seg selv og sa: Skulle jeg, når jeg er blitt gammel, føle lyst - og 
min herre er også gammel! 
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13 Da sa Herren til Abraham: Hvorfor ler Sara og sier: Skal jeg virkelig føde barn når jeg 
er blitt så gammel? 
14 Skulle noen ting være umulig for Herren? På den bestemte tiden vil jeg komme til 
deg igjen, i henhold til tiden for liv, og Sara skal ha en sønn. 
 
Gud, Han ikke bare gjenopprettet dem tilbake til deres ungdommelige legemer, men han 
ga Sarah evne til også å motta sæd, og bringe frem liv fra hennes egen livmor. Så vi ser 
på en restaurering som ikke bare å bringe deg tilbake til vitalitetens tidsalder og energi, 
men det taler også om å gjenopprette alle ting, inkludert din helse.  
 
Og så, i kapittel 20 finner vi Abraham og Sarah på reise inn i kongeriket Gerar, og 
kongen der så på hennes skjønnhet, og han ønsket henne til sin egen kone. Vel, denne 
kvinnen hadde sagt at hun var gammel og godt utslitt, men nå er hun så attraktiv at den 
unge kongen vil ha henne til hustru?  
 
Hvorfor tror du den første oppstandelsen skjedde da det var vår? Fordi Gud er 
oppstandelsens Gud, og hele skapelsen vitner om vår Guds og Faders 
oppstandelseskraft. Våren er når gresset kommer opp, trærne kommer opp, blomster 
kommer opp, og alt liv kommer tilbake fra den grunne vintergraven. 
 
Bror Branham sa i talen, 55-0302 Den Oppstandne Herren Jesus 78. "Broder, 
botanikk betyr ikke bare blomster og ting, det betyr oppstandelse også. Akkurat som 
våren, når påskeblomstene blomstrer, er alt så pent, et nøyaktig bilde på naturen; 
oppstandelsen må skje om våren. Det er grunnen til at oppstandelsen er om 
våren. En oppstandelse av alle ting, og sannelig en oppstandelsen av naturens 
Konge, naturens Skaper, Han oppsto sammen med resten av naturens 
oppstandelse." 
 
Og hvis Gud ikke forandrer seg, da må den oppstandelsen som vi skal oppleve i denne 
tiden, også komme om våren. Nå, jeg begrenser ikke hva Gud kan gjøre, men Gud har 
vist seg frem, at Han er den samme i går, i dag og for evig. Derfor, hvorfor skulle han 
endre på det som Han allerede har innsatt ut gjennom hele skapelsen. 
 
Og oppstandelsen bringer deg ikke tilbake i en gammel utslitt kropp? Den bringer deg 
tilbake til din beste tilstand. For en grusom Gud han ville være hvis Han brakte deg 
tilbake i det samme gamle utslitte fordervede legemet. Kan du forestille deg at naturen 
bringer frem ødelagte gamle trær hvor barken vil skrelle av med en gang, og bladene 
begynne straks å tørke opp, og frukten visner før den har en sjanse til å komme frem?  
 
Det ville vel ikke være en vårtid? Det ville være en forferdelig tid. Men en oppstandelse 
er å bring det opp fra de døde, og inn i en tilstand som er ny og ungdommelig og full av 
forventning, vitalitet og energi, og bare full av liv.  
 
Vårt løfte er en forvandling av legemet, fra å være gammel til å bli ung igjen, slik som 
Abraham og Sara, og Jesus selv, som fremsto s som en gammel mann. Men da Han 
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oppsto fra graven, gjenkjente de Ham ikke, for Han viste seg frem som en ung mann for 
dem, der ved graven. 
 
Det ytre mennesket dør bort, men det indre mennesket blir fornyet dag for dag. Han ble 
oppreist fra de døde for vår rettferdiggjørelse. Du sier: Jeg trodde at Han døde for 
vår rettferdiggjørelse. NEI! Han døde slik at dine synder kunne bli tildekket under Hans 
dyrebare blod, og at ditt syndige liv kunne bli sonet for.  
 
Men Han oppsto igjen slik at du kunne ha rettferdiggjørelse. Fordi, det å være 
rettferdiggjort, betyr: Som om du aldri gjorde det. Og da Han oppsto igjen for vår 
rettferdiggjørelse, det brakte Hans Ånd tilbake over den troende, og levendegjorde oss 
ved den samme ånd som var i Ham. Og det har gjort oss til nye skapninger i Kristus 
Jesus. 
 
63-1118 Jeg Er Oppstandelsen Og Livet 55 Nå, en troende har Kristi Liv inni seg, 
Han som først oppsto for vår rettferdiggjørelse, for å bevise at det finnes en 
oppstandelse av et menneskeliv, av menneskelegemer, at vi lever på nytt. Fordi vi er 
blitt gitt en befruktning, med andre ord: Blitt født på ny av Den Hellige Ånd. Og alt det vi 
kunne se i naturen...  
 
63-1118 63-1118 Jeg Er Oppstandelsen Og Livet 44 Job her, fire tusen år før Hans 
komme, så Hans død, begravelse og Hans oppstandelse; og Hans rettferdiggjørelse 
som kommer ved oppstandelsen, og den absolutte garanti for den troendes 
oppstandelse. For en trøst det er å vite at disse tingene er sanne. Det er ikke en 
oppdiktet historie.  
 
63-0901M Tegnet 435 Anvend Tegnet! Anvend Tegnet på Hans oppstandelse. At, 
fordi Han ble oppreist for vår rettferdiggjørelse, har Han også oppreist oss med 
Ham. Og nå sitter vi på Himmelske steder, i Kristus Jesus, under Tegnets fellesskap.  
 
Matteus 22:31 Men når det gjelder de dødes oppstandelse, har dere ikke lest det som 
er sagt dere av Gud:  
32 «Jeg er Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.» Gud er ikke de dødes Gud, 
men de levendes.  
 
Peter forteller oss at oppstandelsen er et levende håp: I. Peter 1:3 Lovet være Gud og 
vår Herre Jesu Kristi Far, Han som etter sin rike miskunn har gjenfødt oss til et levende 
håp (Wuest: et håp som har blitt gjort levende – Hvordan?) ved Jesu Kristi 
oppstandelse fra de døde, 
 
Romerne 6:3 Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt inn i Kristus Jesus, ble døpt inn i 
Hans død? 
4 Vi ble altså begravet sammen med Ham gjennom dåpen, inn i døden, for at slik 
som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skulle også vi 
vandre i et helt nytt liv. 
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I 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. 
 
1. Korinterbrev 13:10 Men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis ta 
slutt. 
11 Da jeg var barn, talte jeg som et barn, og jeg forstod som et barn og tenkte som et 
barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige.  
12 For nå ser vi i et speil, i det dunkle, men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg 
stykkevis, men da skal jeg kjenne alt, slik som jeg også er fullt kjent. 
 
Kolosserne 3:1 Hvis dere da altså ble oppreist med Kristus, så søk de ting som er 
der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. 
2 Ha sinnet rettet mot de ting som er der oppe, ikke mot de ting som er på jorden.  
3 Dere er nemlig døde, og deres liv er skjult sammen med Kristus i Gud. 
4 Når Kristus, som er vårt liv, åpenbares, da skal også dere bli åpenbart sammen 
med Ham i herlighet. 
 
Efeserne 2:1 Også dere var døde i overtredelsene og syndene,  
2 disse som dere tidligere vandret i, etter tidsånden i denne verden, etter fyrsten over 
luftens makt, den ånd som nå er virksom i ulydighetens barn.  
5 og etter at vi ble døde fra synden, ble vi levendegjort sammen med Ham, Kristus. 
6 og oppreist sammen med Ham, og satt i de himmelske, i Kristus Jesus, 
7 forat han kunne vise, i tidsaldrene som kommer, den overveldende rikdommen av 
Hans nåde, i godhet mot oss, i Kristus Jesus. 
 
Kolosserne 2:12 etter at dere ble begravet med Ham i dåpen, og i den også ble 
oppreist med Ham, ved troen, ved Guds kraft, Han som oppreiste Ham fra de 
døde. 
13 Og dere som var døde i deres overtredelser og uomskårne kjød, har Han (Gud) gjort 
levende sammen med Ham (Kristus). Og Han (Gud) har tilgitt dere alle overtredelsene,  
 
Apg 4:33 Og med stor kraft avla apostlene vitnesbyrd om den Herre Jesu 
oppstandelse. Og stor nåde var over dem alle.  
 
2. Korinterbrev 4:16 Derfor mister vi ikke motet. For selv om vårt ytre menneske går 
til grunne, blir likevel det indre menneske fornyet dag for dag. 
 
Efeserne 4:22 at dere avlegger det som tilhører deres tidligere framferd, det gamle 
menneske, det som er blitt forurenset ved de forførende lystene.  
23 Og bli fornyet i deres sinns ånd, 
24 Og bli ikledd det nye menneske, det som er skapt etter Gud, ved sannhetens 
rettferdighet og hellighet. 
 
Kolosserne 3:9 Lyv ikke for hverandre, dere som har kvittet dere med det gamle 
menneske med dets gjerninger, 
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10 og har ikledd dere det nye menneske, som blir fornyet til kunnskap etter bildet 
av Ham som skapte det. 
 
Romerne 12:1 Jeg formaner dere derfor, brødre, ved Guds barmhjertighet, at dere 
framstiller deres legemer som et levende offer, innviet og velbehagelig for Gud. 
Dette er deres åndelige tilbedelse.  
 
Titus 3:4 7 Men da Guds, vår Frelsers godhet og menneskekjærlighet ble åpenbart, 
5 frelste Han oss, ikke av gjerninger som vi hadde gjort i rettferdighet, men etter Sin 
nåde, gjennom renselse til gjenfødelse og fornyelse ved Den Hellige Ånd, 
6 som Han rikelig øste ut over oss ved Jesus Kristus, vår Frelser, 
7 for at vi, etter å ha blitt rettferdiggjort ved Hans nåde, skulle bli arvinger ifølge håpet 
om evig liv. 
 
Nå, spørsmålet er ikke lenger om hvorvidt det finnes en oppstandelse. Det er allerede 
blitt bevist da Gud oppreiste Sin Sønn. Men det virkelige spørsmålet nå, for hver enkelt 
av oss her denne formiddagen, er: Hvilken oppstandelse venter på oss?  
 
Johannes 5:26 For slik som Faderen har liv i Seg Selv, slik har Han også gitt 
Sønnen å ha liv i Seg Selv.  
27 Og Han har også gitt Ham myndighet til å holde dom, fordi Han er Menneskesønnen.  
28 Undre dere ikke over dette. For den timen kommer, da alle de som er i gravene 
skal høre Hans røst 
29 og komme fram, de som har gjort det gode, til livets oppstandelse, og de som har 
gjort det onde, til dommens oppstandelse. 
 
Derfor, denne formiddagen stiller jeg dere dette spørsmålet. Hva betyr påsken, hva betyr 
Ordets oppstandelse for deg i dag? Betyr det at Gud holder Sine løfter? Eller er det for 
deg fortsatt bare en sosial tradisjon basert på en historie.  
 
Hva betydde åpenbaringen av oppstandelsen for Jesus, Guds Sønn? Det betydde alt for 
Ham. Det betydde at Gud ville være der for å reise Ham opp igjen etter at Han gikk til 
korset. Det betydde at Gud ikke ville la ett eneste av Hans Ord komme til kort, men Han 
vil bringe det til å skje, hva enn Han har lovet. 
 
Paulus sa til mennene i Athen Apg 17:28 For i Ham er det vi lever og beveger oss og 
er til, slik også noen av deres egne diktere har sagt: «For vi er også Hans avkom.»  
29 Siden vi altså er Guds slekt, burde vi ikke tenke at Guddommen er lik gull eller sølv 
eller stein, noe som er formet av menneskets kunst og påfunn.  
 
30 Sannelig, disse uvitenhetens tider har Gud båret over med, men nå befaler Han at 
alle mennesker alle steder skal omvende seg.  
31 For Han har fastsatt en dag da Han skal dømme verden i rettferdighet ved Den 
Mannen som Han har innsatt. Han har gitt alle grunnlag for å tro dette ved å oppreise 
Ham fra de døde.»  
32 Og da de hørte om oppstandelse fra de døde, spottet noen, mens andre sa: «Vi 
vil høre deg tale om dette en annen gang.»  
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Så hva vil din reaksjon være denne formiddagen? Hva vil din beslutning være denne 
formiddagen? Vil du akseptere løftet om Evig Liv og en forvandling av ditt legeme? Eller 
vil du fortsette videre i dine tradisjoner. La meg etterlate deg med dette sitatet idet vi gjør 
oss klar til å avslutte i bønn.  
 
Jesus sa i Johannes 11:25 Jesus sa til henne: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den 
som tror i Meg, skal leve, selv om han dør.  
 
Og hvis vi skal bli likedannet med bildet av den førstefødte sønnen, kan vi da si slik som 
han sa: "Jeg er oppstandelsen og livet."  
Og kan vi si det som Paulus sa: Filipperne 1:21 Det å leve, er nemlig for meg, 
Kristus. Og det å dø, er en vinning 
 
Fordi det var det som var tjenesten til Elias, i Malakias 4, det var i denne tiden å 
frembringe i oss det som broder Branham sa i: 59-0329S Levende, Døende, Begravet 
55 Oppstandelsen kan være i ditt eget liv.  
 
63-0116 Aftentidens Budbærer 251 Nå, hva skal denne budbæreren i Malakias 4 
gjøre? Gjenopprette tilbake den opprinnelige Troen, Oppstandelsestroen. Så de så 
Jesus etter at Han hadde oppstått fra de døde, de så Han virke iblant dem. 
252 De var menn med få ord. De gikk ut og forkynte Ordet. Åh, de forkynte lenge, 
Paulus forkynte hele natten en gang. Skjønner? En mann falt ut av bygningen, han 
døde. Han la kroppen sin over ham, brakte ham tilbake til livet igjen, ser dere. 
Skjønner? Se, han fortsatte å forkynne videre.  
 
60-0417S Jeg Vet 56 Jeg er så glad for at jeg er en del av påsken, at jeg er en del av 
den oppstandelsen. Og vi er en del av det denne formiddagen, for i oss bor det 
oppstandelseslivet,  
 
54-0303 Vitner 46 "Bare de som er magnetisert ved Hans fødsel og kraft i Hans 
oppstandelse, vil gå for å møte Ham i luften. Og de vil en av disse dager bli 
magnetisert som Hans vitner om oppstandelsens kraft, når disse gamle, jordiske 
legemene vil bli ført inn i Guds Ords lanterne og bli formet fra å være dødelig til 
udødelighet. Da vil vi ha et legeme likt Hans Eget strålende legeme, og vi skal se Ham 
som Han er. Hvorfor? Som et vitne magnetisert med en oppstandelse. Når Jesus 
Kristus, Guds oppstandne Sønn, legger et oppstandelsesliv inn i et menneske, da er 
han et vitne om oppstandelsen. Skal vi be.  
 
La oss be. 


