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I kveld skal vi gå gjennom dette Skriftstedet som vi avsluttet med denne 

formiddagen, hvor apostelen Paulus sa: 

Galaterne 2:20 Jeg er blitt korsfestet sammen med Kristus. Jeg lever, men det 

er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Og det livet som jeg nå 

lever i kjødet, det lever jeg i tro, den troen som tilhører Guds Sønn. 

Nå, apostelen Paulus forteller oss ikke her at vi skal leve ved tro. For den 

flyktige leseren kan det se slik ut. Men legg merke til hvor konkret apostelen 

velger ordene sine. Merk dere at han sa: "Det livet som jeg nå lever i kjødet, 

det lever jeg i tro, den troen som tilhører Guds Sønn." 

Vel, Vi finner mange ganger i Skriften at Jesus sier Ordene: "Din tro har frelst 

deg", eller "Din tro har helbredet deg", eller "Din tro har gjort deg bra" eller 

"Din tro har gjort deg frisk." 

Og i alle disse versene i Skriften ser det tilsynelatende ut til å tale om forskjellige 

virkninger av din egen tro. Men det er faktisk det samme greske ordet, sozo, 

som er brukt. 

Dette ordet, sozo, har både en åndelig og en fysisk betydning. Vi ser at det er 

det samme ordet som blir brukt for å bli helbredet, bli frelst og bli gjort frisk. 

Vi kan se dette her. 

Matteus 9:22 Men Jesus snudde Seg, og da Han så henne, sa Han: «Vær 

frimodig, datter, din tro har frelst deg.» Og kvinnen ble frisk (sozo) fra samme 

time. 

Markus 5:34 Og Han sa til henne: «Datter, din tro har frelst (sozo) deg. Gå i 

fred og vær helbredet fra din plage!»  

Lukas 7:50 Så sa Han til kvinnen: «Din tro har frelst (sozo) deg. Gå bort i 

fred!» 

Lukas 18:42 Da sa Jesus til ham: «Bli seende! Din tro har frelst (sozo) deg.» 

Apostlenes gjerninger 14:9 Denne mannen hørte Paulus tale. Paulus så nøye 

på ham og så at han hadde tro til å bli helbredet (sozo). 



Dette greske ordet, sozo, betyr: å frelse, å holde noen trygg og frisk, å redde fra 

fare eller ødeleggelse, å befri fra fare for å bli skadet, å frelse fra sykdom, å 

gjøre noen frisk, å helbrede, å gjenopprette til helse; å bevare en som er i fare 

for ødeleggelse, å redde fra straffedom. 

Så vi må spørre oss selv: "Hva er denne troen som frelste (sozo) dem?" For folk 

kan ha tro på et tre til å helbrede dem. Og ved å tro på det treet, eller på den 

teen som de drikker fra det treet, så blir de helbredet. Så hva er da forskjellen 

mellom din tro, og den troen som Paulus sa at han nå levde ved? 

Du kan bruke din tro til å motta helbredelse. Men Paulus forteller oss i vår tekst 

i dag, at han lever ved den troen som tilhører en annen. Nærmere bestemt så 

er det Troen til Herren Jesus Kristus, eller Herren Jesu Kristi Tro. 

Derfor er det Hans Tro som betyr noe. Og det er verken din eller min tro. 

Faktum er at når det gjelder denne troen som Paulus taler om, da har ikke 

engang din tro noen betydning for Gud. 

Faktisk så er Han ikke engang interessert i din tro når det gjelder å motta Evig 

Liv. 

Troen din bærer heller ikke noen tyngde hos Gud, selv om tro er full tillit til de 

tingene som vi venter på. 

Men hvis ikke din Tro er den samme Troen som Gud ga til Sin Sønn, da betyr 

den absolutt ingenting for Gud. 

Dette er fordi Efeserne 4 sier at hva Gud angår, da er det bare Én Tro. 

Paulus sa i Efeserne 4:5 "Én Herre, Én tro, Én dåp". Og den ene dåpen er 

dåpen i Den Hellig Ånd. Det er det som Paulus taler om der. 

For han sa også i  

1.Korinterne 12:13 For av én Ånd blir vi alle døpt inn i ett Legeme, 

Og William Branham sa i talen:  

65-1128M Guds Eneste Tilveiebrakte Sted For Tilbedelse 273. “En Herre, en 

tro, en dåp.” Det er dåpen i Den Hellig Ånd.  

274. Vanndåpen bare satte deg inn i fellesskap med folket, at du erkjente at du 

hadde tatt imot Kristus. Det er Sannheten. Men det er en Åndsdåp. Jeg kan 

benevne Jesu Navn over deg og døpe deg, det gjør det ikke slik. 



275. Men når først den Hellige Ånd virkelig…ekte Ord kommer inn i deg (Ordet, 

Jesus), da, broder, er ikke Budskapet noen hemmelighet for deg da; du kjenner 

Det, broder, Det blir helt opplyst fremfor deg. Halleluja! 

Derfor taler Paulus om bare ÉN Tro, og han forteller oss at det er troen TIL 

Guds Sønn. 

William Branham sa i talen:  

59-0823 Larven, Gnageren og Gresshoppen 79 Du har kanskje en tro, men vi 

vil ha Troen. "Oppriktig stride for den", det betyr: "Å argumentere for den, stå 

opp for den." ... "Å stride alvorlig for den troen som én gang for alltid ble overgitt 

til de hellige." Når ble de kalt hellige? Da de var blitt helliget. Den Hellige Ånd 

helliggjorde dem; og de ble kalt hellige. Nå, Judas var en bror, en fosterbror til 

Jesus, og han sier: "Jeg vil at dere skal stride alvorlig for den troen som én 

gang for alltid ble overgitt til de hellige." La aldri den troen forfalle. Og de 

helliges tro var ikke på trosbekjennelser, ikke på kirkesamfunn, ikke på 

kirkebygninger, ikke på forsamlinger. Den troen var på nærværet til den 

levende Gud. De hadde tro på å helbrede syke, kaste ut djevler, gjøre mirakler. 

Alle de store løftene som Jesus ga, det holdt den første menigheten fast på. Det 

var livslinjen. 

Apostelen Paulus sa i: 

Efeserne 2:8 Ved nåde er dere frelst gjennom troen. Og dette er ikke av 

dere selv, det er Guds gave, 

9 ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg. 

10 For vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har 

gjort ferdige på forhånd, for at vi skulle vandre i dem. 

Så din egen tro er ikke hva som gjør det, men den troen som er gitt som en 

gave fra Gud til deg. Og det er en åpenbaring, noe som er blitt åpenbart for deg. 

2.Timoteus 1:9 Det er Han som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall, ikke 

etter våre gjerninger, men etter Sin egen hensikt og nåde, den som ble gitt 

oss i Kristus Jesus fra før evige tider. 

Og slik ser vi at det ikke er hva vi gjør eller kan gjøre, men det er hva Han 

gjorde for oss. 

Apostelen Paulus sa også i: 

Romerne 3:19 Men vi vet at alt det loven sier, taler den til dem som er i loven, 

for at hver munn skal bli lukket igjen, og for at hele verden skal stå straffskyldig 



for Gud, 

20 siden intet kjød blir rettferdiggjort for Ham ved lovgjerninger, for ved 

loven kommer erkjennelse av synd. 

21 Men nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uten noen lov, den rettferdighet 

som er bevitnet av loven og profetene. 

22 Det er Guds rettferdighet gjennom Jesu Kristi tro, til alle og over alle 

som tror. For det er ingen forskjell, 

23 for alle har syndet og er fullstendig uten Guds herlighet. 

24 Men de blir rettferdiggjort ufortjent av Hans nåde gjennom frikjøpelsen, den 

som er i Kristus Jesus. 

25 Ham stilte Gud offentlig fram som en nådestol i Hans blod, ved troen, for å 

vise Sin rettferdighet, fordi Gud i Sin langmodighet hadde båret over med de 

synder som var gjort tidligere. 

26 Slik ville Gud vise Sin rettferdighet i den tiden som er nå, så Han kunne være 

rettferdig og gjøre den rettferdig, den som er av Jesu tro. 

27 Hvor er så rosen? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes? Nei, 

ved troens lov. 

28 Derfor konkluderer vi med at et menneske blir rettferdiggjort ved tro, 

uten lovgjerninger. 

Med andre ord så er det ingenting som du noen gang har gjort eller kunne ha 

gjort. Men det er ganske enkelt det som Gud allerede har gjort for deg, og til 

deg og inni deg. 

Vel, det som bekymrer meg, er at mennesker etter en tid kommer til et punkt 

hvor de har mistet synet på Kristi Tro, og de ser i stedet på sin egen tro som 

den viktige tingen med Gud. 

Gud er ikke, og Han har aldri blitt preget eller beveget av menneskets tro, 

bortsett fra når det gjelder for helbredelse og noen slike ting. Selv i Bibelen ser 

vi mange mennesker som aldri blir frelst, men de blir likevel helbredet. Det er 

fordi de har tro for helbredelse. Men når det gjelder Guds liv, da blir Gud preget 

og beveget over Sin egen Tro. Og den Troen er en Åpenbaring. 

Og når Troen er en Åpenbaring, og hvis de da mister synet på Troen, da mister 

de synet på Åpenbaringen. 

Og broder Branham lærte oss at "den største av alle åpenbaringer er Jesu Kristi 

enestående Guddom." 



Så vi må forstå ved åpenbaring forholdet mellom Faderen og Hans førstefødte 

Sønn, hvis vi skal forstå det forholdet som Gud, vår far, ønsker å ha med oss 

som en av Hans sønner. Og så, det er ved den åpenbaringen at du lever og blir 

levendegjort. 

Broder Branham sa i talen:  

65-1204 Bortrykkelsen 65. Men, for Menigheten, Bruden, Bortrykkelsen er en 

åpenbaring for Henne. Det er åpenbart for Henne. At, åpenbaringen, den 

sanne Kristi Brud vil vente på den åpenbaringen om Bortrykkelsen. 

66. Nå, det er en åpenbaring, for åpenbaringen er tro. Du kan ikke ha en 

åpenbaring uten at det er tro. Tro er en åpenbaring, fordi det er noe som er 

åpenbart for deg. Tro er en åpenbaring. Tro er noe som er blitt åpenbart 

for deg, som det var for Abraham, som kunne kalle alt som var i motsetning til 

det som hadde blitt åpenbart for ham, som om det ikke var slik. Det er hva tro 

er, det er åpenbaringen fra Gud. Menigheten er bygd på en åpenbaring, det 

hele og fulle Legemet. 

Han sa også i talen: 

65-1126 Gjerninger Er Tro Uttrykt 105. Nå, tro er “en åpenbaring fra Gud”. 

Nå, tro er en åpenbaring. Det er der hvor jeg ønsker å oppholde meg, rett der, 

bare et øyeblikk. Det er en åpenbaring. Han har åpenbart det for deg ved Sin 

nåde. Det er ikke noe du gjorde. Du arbeidet ikke deg selv inn i troen. Hvis 

du noensinne har tro, da er det gitt deg ved Guds nåde. Og Gud åpenbarer 

det til deg, derfor er tro en åpenbaring. Og hele Guds Menighet er bygd på 

åpenbaringen. 

Og Han sa i talen: 

65-0725m De Salvede i Endetiden 53 Hva er tro? Tro er noe som er 

åpenbart til deg; noe som enda ikke er, men du tror det vil bli. Tro er en 

åpenbaring av Guds vilje. Altså, ved åpenbaring! 

54 Og menighetene i dag tror ikke en gang på åndelig åpenbaring. De tror på en 

læresetning fra et system. Ved åpenbaring bar Abel frem for Gud et mye 

bedre offer en Kain, ved den gav Gud han det vitnesbyrdet at han var rettferdig. 

Amen. Jeg håper dere ser det. Ser dere hvor vi lever? Ser dere tiden? 

Og fra talen:  

65-1125 Kristi Bruds Usynlige Forening 160. Hva er en åpenbaring? Jesus 

sa, “På denne klippe vil Jeg bygge Min Menighet, og helvetes porter kan ikke 

seire over Den.” Tro er en åpenbaring; fordi Tro har blitt åpenbart for deg. 



161. “Abel, ved Tro, ofret ved åpenbaring (Tro), ofret til Gud et mer 

velbehagelig offer enn det fra Kain.” 

Og så fra talen: 

65-1126 Gjerninger Er Tro Uttrykt 117. I en forsamling med mennesker, hvor 

en bønnekø kommer gjennom, vil du finne noen…og vi kan si, at de alle var 

gode mennesker. Der er noen som hardt prøver å tro Det, og prøver å arbeide 

seg selv inn Det. Noen kan overhodet ikke gjøre det. Og andre, er det bare gitt 

til, bare av nåde. Nå, det er forskjellen. Skjønner? Det gjør det. Det er den 

virkelige åpenbaringen, fordi tro er en åpenbaring fra Gud. Det må først bli 

åpenbart. 

Derfor skulle vi aldri undervurdere viktigheten av åpenbaring, for ved 

åpenbaring er vi blitt frelst, og ved åpenbaring er vi blitt rettferdiggjort, og 

ved åpenbaring er vi blitt helliget, og ved åpenbaring mottar vi Kristi Ånd. 

Og ved åpenbaring blir vi gitt en fødsel inn i Guds familie, og ved 

åpenbaring har vi adgang til Gud. Og ved åpenbaring er det vi lever, og 

beveger oss og har vårt vesen. 

Boken om Menighetstidene kapittel 1 - Innledning - Åpenbaringen om 

Jesus Kristus P: 9,  

Viktigheten av åpenbaring ved Ånden for en sann troende kan aldri bli lagt for 

stor vekt på. Åpenbaring betyr mer for deg enn du kanskje innser. Jeg taler ikke 

om denne Åpenbaringens Bok og deg. Jeg taler om ALL åpenbaring. Det er 

enormt viktig for menigheten. Husker du i Matteus 16, hvor Jesus stilte disiplene 

dette spørsmålet: «Hvem sier menneskene at Jeg, Menneskesønnen, er?» Da 

sa de: «Noen sier døperen Johannes, noen Elia, og andre Jeremia eller en av 

profetene.» Han sa til dem: «Men hvem sier så dere at Jeg er?» Simon Peter 

svarte og sa: «Du er Kristus, Den levende Guds Sønn.» Jesus svarte og sa til 

ham: «Salig er du, Simon Bar-Jona, for kjøtt og blod har ikke åpenbart dette for 

deg, men Min Far, Han som er i Himmelen. Og Jeg sier også til deg at du er 

Peter, og på denne klippen vil Jeg bygge Min menighet. Og dødsrikets porter 

skal ikke få makt over den.»? De romersk-katolske sier at menigheten er bygget 

på Peter. Det er veldig kjødelig. Hvordan kunne Gud bygge menigheten på en 

mann som var så ustabil at han fornektet Herren Jesus og bannet mens han 

gjorde det? Gud kan ikke bygge Sin menighet på noe menneske født i synd. Og 

det var ikke en klippe som lå der som om Gud hadde helliget grunnen på det 

stedet. Og det er ikke som protestantene sier, at menigheten er bygget på 

Jesus. Det var ÅPENBARINGEN. Les det slik det står skrevet: «Kjøtt og blod 

har ikke ÅPENBART det, MEN MIN FAR HAR ÅPENBART DET, og PÅ DENNE 



KLIPPEN (ÅPENBARING) VIL JEG BYGGE MIN MENIGHET.» Menigheten er 

bygget på Åpenbaring, på «Så sier Herren.» 

Og det finnes bare Én Tro. Og det betyr at det er Én åpenbaring. Og den 

åpenbaringen er det som rettferdiggjør oss og gir oss adgang til Gud. Og 

hva er den åpenbaringen? Paulus sa dette: Det er Én Herre, Én Tro 

(Åpenbaring) og Én Dåp. Og den dåpen skjer i navnet til Den Ene Herren, 

Herren Jesus Kristus. Og den Ene Dåpen er dåpen i Den Ene Ånden. Og av 

Ham er vi alle blitt døpt inn i dette Ene Legemet. 

Derfor har åpenbaringen av den Ene Herren gitt oss tillatelse til å døpe i Hans 

Navn. Og med den vanndåpen har vi et løfte om å motta åndsdåpen. Og den er 

av og ved Den ene Herrens Ånd. Og den bringer med seg rettferdiggjørelse fra 

vår synd, og tilgivelse, og alle de guddommelige løftene fra Gud. 

Og hvis menigheten har mistet synet på Kristi åpenbaring, da er de uten Gud. 

For apostelen Johannes sa: 

1.Johannes 5:10 Den som tror på Guds Sønn, har 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. 

12 Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet. 

2.Johannes 1:9 Hver den som begår overtredelser, og som ikke blir i Kristi 

lære, har ikke Gud. Den som blir i Kristi lære, har både Faderen og Sønnen. 

Legg merke til hva apostelen Paulus forteller oss i: 

Hebreerne 10:38 Men den rettferdige skal leve av tro.  

(Av hva da? Av Åpenbaring. De rettferdige, som betyr: "De som er blitt 

rettferdiggjort", de lever av åpenbaring, punktum.) 

Men hvis noen drar seg unna, har Min sjel ikke behag i ham. 

Hvis noen drar seg unna, fra hva da? Hva taler han om her. Han taler om tro, 

som er åpenbaringen. Og Gud sier at hvis noen skulle trekke seg bort fra 

denne åpenbaringen, da har Gud ingen behag i det mennesket. 

Romerne 1:17 For i Evangeliet blir Guds rettferdighet åpenbart av tro til tro, 

som det står skrevet: Den som er rettferdig, av tro, skal leve. 



Hvis vi skal tro nå, at tro er en åpenbaring, og at det er noe som er blitt åpenbart 

for deg, da skulle vi lese dette ordet "tro" som ordet "åpenbaring". Og dermed 

vil vi sette inn åpenbaring der hvor ordet tro brukes i Skriften. 

Romerne 1:17 For i evangeliet blir Guds rettferdighet åpenbart fra åpenbaring 

til åpenbaring, som det står skrevet: Den som er rettferdig, skal leve av 

åpenbaring. 

Galaterne 3:11 Men at ingen blir rettferdiggjort foran Gud i loven er klart, for 

den rettferdige skal leve av åpenbaring. 

Og ikke bare ved en åpenbaring, men mer spesifikt av DENNE Åpenbaringen 

som vi ser i:  

Galaterne 2:16 Vi vet at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, 

men ved Jesu Kristi åpenbaring. Og vi trodde på Kristus Jesus, for at vi skulle 

bli rettferdiggjort av Kristi åpenbaring, og ikke av lovens gjerninger. For av 

lovgjerninger blir intet kjød rettferdiggjort. 

Og legg merke til hvordan endog Judas, bror til Jesus, talte om viktigheten av å 

ta et standpunkt for åpenbaringen av Jesus Kristus. 

Judas 1:3 Mine kjære! Samtidig med at jeg var meget opptatt med å skrive til 

dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane 

dere til å stride alvorlig for den åpenbaringen som én gang for alle ble overgitt 

til de hellige. 

1.Timoteus 4:1 Ånden sier klart at i de siste tider skal noen forlate 

åpenbaringen og vende seg til forførende ånder og demoners lære. 

Vel, hvis advarselen er at noen skal forlate Åpenbaringen, hvorfor fortsetter de 

da å kjempe imot forståelsen av Guddommen? Det er fordi de er ordinert til å 

falle fra det. 

Filipperne 3:9 Og bli funnet i Ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er 

av loven, men med den som blir gitt gjennom Kristi åpenbaring, rettferdigheten 

som er av Gud, på grunn av åpenbaringen. 

Og apostelen Paulus gjør det ganske tydelig i Efeserbrevet 4, at du kan i 

virkeligheten ikke ha en enhet i Åpenbaringen, uten å ha med kunnskapen om 

Guds Sønn. 



Efeserne 4:13 inntil vi alle når fram til åpenbaringens og til kunnskapens 

enhet om Guds Sønn, til manns modenhet, til det mål av vekst som rommer 

Kristi fylde, 

Paulus lar oss få vite at det viktigste er åpenbaringen, og den er det eneste som 

er verdt å kjempe for. 

2.Timoteus 4:7 Jeg har stridd den gode strid, jeg har fullført løpet, jeg har 

bevart åpenbaringen. 

Og i 2.Timoteus 3 blir vi advart av apostelen Paulus om at det vil stå fram 

mennesker som er fordervet i sitt sinn. De holder ikke prøve når det gjelder 

åpenbaringen. Og dette ordet: "holder ikke prøve", betyr: Ikke godkjent og 

verdiløst. 

Så vi ser at disse mennene står imot Sannheten fordi deres egen åpenbaring 

er verdiløs. 

2.Timoteus 3:8 Som Jannes og Jambres stod Moses imot, slik står også disse 

sannheten imot. De er mennesker med fordervet sinn, de holder ikke prøve når 

det gjelder åpenbaringen. 

Legg merke til at han sa: Holder ikke prøve når det gjelder åpenbaringen. 

Hva da? 

Husk at det bare finnes én åpenbaring, og det er åpenbaringen om Jesus 

Kristus. Og hva gjør de? De sier at legemet gikk tilbake til gasser, eller noen 

slike tullete bemerkninger som det. Men ikke bry dere om dem. Og start heller 

ikke noen diskusjon med dem. 

Apostelen Paulus gjorde det klart i Romerne 3 da han sa: 

Romerne 3:3 Hva da om noen var vantro? Kan deres vantro sette Guds 

åpenbaring ut av kraft? 

Nå, vi skulle aldri undervurdere åpenbaringens kraft, fordi ved åpenbaring 

formet Gud verden, og ved åpenbaring er vi rettferdiggjort, og vi har 

adgang til Gud. 

Efeserne 3:12 I Ham har vi frimodighet og adgang i tillit gjennom Hans 

åpenbaring. 

Til slutt, idet vi avslutter, la oss lese fra: 

2.Korinterne 13:5 Ransak dere selv om dere er i åpenbaringen! Prøv dere 



selv! Kjenner dere ikke i dere selv, at Jesus Kristus er i dere? Det måtte da 

være at dere ikke har bestått prøven. 

Derfor så kan du ha en forståelse av Faderen og Sønnen. Men hvis du ikke har 

den samme åpenbaringen som Jesus hadde, om hva det betyr, da har du bare 

en teologi, og ikke en personlig åpenbaring. 

63-0728 Kristus er Hemmeligheten 490 Ikke si: "Min menighet har gjort ..." 

Menigheten min har ingenting å gjøre med det. Det er en personlig sak, én 

person. Hele helvete er imot denne læren. Hele helvete er imot denne 

sannheten, men det er sannheten. Jesus sa ikke: "Vel, Peter, du og Johannes, 

og alle de andre menneskene, dere har fått åpenbaringen nå; så nå er hele 

menigheten frelst." Nei, det var til ham personlig." Jeg sier til deg ('deg' ikke til 

dem) til deg, du er Peter. Og på denne klippen skal jeg bygge Min Menighet." 

Og ordet "Peter" betyr "en stein"; og "stein" betyr "den som har bekjent, eller 

den som har adskilt seg." På en viss stein, på en bestemt ting (Skjønner?), en 

utkalt, den utkalte Menigheten, på denne steinen, på denne åpenbaringen. 

"Kjøtt og blod har aldri åpenbart det for deg. Men på denne åpenbaringen (en 

utkalt gruppe) vil Jeg bygge Min Menighet inni dem. Og alle helvetes porter vil 

aldri kunne være i stand til å stå imot den. Ikke ett hår på ditt hode skal gå tapt. 

Du tilhører Meg; Jeg skal reise deg opp på den siste dagen, gi deg Evig Liv og 

oppreise deg i de siste dager." Der har dere det, åpenbaringen. Ikke dem, men 

ham. En person, ikke en gruppe, en person. Hele helvete er imot det. 

63-0728 Kristus er Hemmeligheten 484 Hans nærvær inni personen med en 

personlig stadfestelse av Ham Selv som uttrykker Seg Selv - det levende 

Ordet som er lovet for tiden, som uttrykker Seg selv gjennom deg, en 

stadfestelse av Guds store åpenbaring. .. Se, det er bare inni en person, aldri i 

en gruppe: en person, ikke i en gruppe. Han identifiserer Seg med en 

person. Får dere tak i det? Ikke med metodistene, ikke med baptistene, ikke 

presbyterianerne, ikke lutheranerne, ikke pinsevennene, men i en person." Jeg 

vil ta med én og la én bli igjen. Jeg skal adskille dem." Det stemmer. "Det 

skal være to på marken; jeg vil ta én og la én bli igjen. Det vil være to i 

sengen, og jeg vil ta én og la én bli igjen." Det er ikke en gruppe. Det er en 

personlig stadfestelse av et befruktet Guds barn som er fylt med Den Hellige 

Ånd, som er så overgitt til Gud at han ikke bryr seg om noe annet. Og Den 

Hellige Ånd lever Sitt Liv, Det pulserer gjennom ham, viser den personlige - 

personlige stadfestelsen av Ordet selv som uttrykker seg selv til folket og til 

verden. 



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. 

La oss be ... Nådige Far, Åh Gud, vi elsker deg så mye. Vi ber deg Far om 

denne store Åpenbaringen av Deg Selv, den som Du åpenbarte gjennom din 

Sønn Jesus, og viste der Din holdning til verden. Og Du uttrykte selve Ditt Gud-

Liv gjennom din profet, William Branham, som oppga seg selv framfor sin 

Familie. Framfor noe annet så satte han dine barn først, og sin egen familie sist. 

Må vi komme inn i det livet, fordi Evig Liv er å leve for andre. Må vi leve for 

andre, Må vi aldri se på oss selv igjen, må vi være uselviske og ikke egoistiske, 

må Kristi sinn være i oss. Som Jesus sa: "Jeg har gitt dem Ditt Ord for at de skal 

være ett, slik som vi er ett. Jeg i deg og du i Meg. Og på den dagen skal dere 

vite at jeg er i Faderen og dere i Meg.” Og jeg tror at den dagen er denne 

dagen. 

Må den Åpenbaringen som apostelen Paulus ga: Jeg er blitt korsfestet med 

Kristus. Jeg lever, men det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i 

meg. Og den Åpenbaringen som jeg nå lever i, det er den Åpenbaringen, den 

samme Åpenbaringen som Han levde i. Han er Din Sønn og jeg er Din sønn. Og 

jeg ville ikke gjøre noe annet enn det som Faderen først viser meg. Faderen 

taler og befaler meg hva jeg skal si. Og Faderen gjør det, og jeg gjør det. Det er 

i denne Åpenbaringen at jeg lever. For Han er mitt Liv og min Pust, Han er mitt 

alt i alle ting. Vi ber i Jesu Kristi Navn. Amen. 

 


