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La oss åpne Bibelen vår denne formiddagen i Romerne 9, og lese fra vers 11-

18, for vår tekst. 

Romerne 9:11 for barna var ennå ikke født og hadde verken gjort godt eller 

ondt, for at Guds plan etter utvelgelsen skulle stå fast, ikke av gjerninger, 

men ved Ham som kaller -, 

Dere forstår at det handler alt sammen om Ham. Det handler ikke om de som 

prøver å utarbeide sin egen frelse med frykt og beven, det handler alt sammen 

om Guds hensikt og plan. Det handler alt sammen om Hans formål. Jesus sa: 

"Far, min vilje er at du tar dette begeret bort fra meg. Men likevel, må ikke min 

vilje, men Din vilje skje." 

Og slik ga Jesus sin vilje over til sin Fars vilje. Og derfor, hvis han hadde valgt 

sin egen vilje fremfor Guds vilje, da ville historien vært helt annerledes i dag. Og 

da ville vi ikke feiret Guds vidunderlige Oppstandelseskraft. 

Men Jesus plasserte Guds vilje over sin egen. Og derfor overgav han seg selv 

til Guds formål og plan, satte den over sin egen. Jesus ble vårt eksempel på 

hvordan enhver Guds sønn skulle være, da han ga sin vilje over til Guds formål 

og plan. 

Nå leser vi i: 

Johannes 12:23 Men Jesus svarte dem med å si: «Timen er kommet da 

Menneskesønnen skal bli herliggjort. 

24 Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og 

dør, blir det bare alene igjen. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. 

25 Den som elsker sitt liv, skal miste det, men den som hater sitt liv i denne 

verden, skal bevare det til evig liv. 

26 Hvis noen tjener Meg, må han følge Meg. Der Jeg er, der skal også Min 

tjener være. Hvis noen tjener Meg, skal Min Far ære ham. 

27 Nå er Min sjel forferdet, og hva skal Jeg si? Far, frels Meg fra denne time? 

Nei, nettopp for denne hensikt er Jeg kommet, til denne time. 

28 Far, herliggjør Ditt navn!» Da kom en røst fra himmelen, som sa: «Jeg har 

allerede herliggjort det og skal igjen herliggjøre det.» 



Legg merke til at Jesus fant sin hensikt i livet ved å manifestere den hensikten 

som Gud hadde for ham i livet. Det er grunnen til at jeg tror at vår livsoppgave 

skulle være å finne Guds hensikt med vårt liv. 

Nå går vi tilbake til  

Romerne 9:12 da ble det sagt til henne: «Og den eldste skal tjene den yngste.»  

13 Som det står skrevet: Jakob har Jeg elsket, men Esau har Jeg hatet. 

14 Hva skal vi da si? Er det urettferdighet hos Gud? På ingen måte! 

15 For Han sier til Moses: «Jeg skal miskunne Meg over den Jeg miskunner 

Meg over, og Jeg skal være barmhjertig mot den Jeg er barmhjertig mot.» 

16 Så kommer det da ikke an på den som vil, heller ikke på den som løper, 

men på Gud, og den som Han viser sin barmhjertighet mot. 

17 For Skriften sier til Farao: «Nettopp for denne hensikt har Jeg reist deg opp, 

at Jeg kan få vise Min kraft på deg, og for at Mitt navn skal bli forkynt over hele 

jorden.»  

18 Derfor viser Han barmhjertighet mot den Han vil, og forherder den Han 

vil. 

Ettersom vi er her denne formiddagen under denne økonomiske nedgangen 

som har begynt, akkurat da ting virkelig begynte å blomstre. Men vi har et håp i 

dette, at Gud, som har en hensikt og en plan om å bringe sønner inn i bildet av 

den førstefødte, at Han vil bruke denne tiden til å gjøre dette for oss, mens Han 

bruker denne tiden til å forherde andre. 

Den samme solen som smelter voks om sommeren, er den samme solen som 

herder leiren. Dere skjønner, de samme prøvelsene som kommer over oss, 

kommer også over resten av verden. Men formålet med denne prøvelsen, er å 

bringe ut av deg det som Gud forutbestemte i deg i før verdens grunnleggelse. 

Lukas 21:25 Det skal være tegn i solen, i månen og i stjernene.  

Og vi har nettopp kommet gjennom disse tegnene i løpet av de siste få årene, 

hvor vi har hatt 4 tetrader av blodmåner, og like mange solformørkelser. Og 

det som vi nå begynner å oppleve, er denne neste delen der Jesus sier:  

25 På jorden skal folkeslagene gripes av angst og rådvillhet,  

Nå, dette uttrykket, folkeslagene gripes av angst, ble oversatt fra det greske 

ordet sunoche, som taler om “angst, pine og nød”. Men opprinnelsen kommer 

fra rotordet sunecho, som faktisk betyr "å stramme til, presse, eller å tvinge 

under press." 



Og som broder Branham sa: "Gud tolker Sitt Ord ved å få det til å skje." 

Derfor, det kan se ut som vi nå skal gå inn i denne tiden som broder Branham 

advarte oss om, dette som han kalte for presset, og som Jesus omtalte som at 

"folkeslagene gripes av angst". Og verden er selvfølgelig blitt satt i et 

økonomisk press. Hvorfor? 

Det er det som dette viruset, COVID19, handler om. Det å bringe denne verden 

under en tilstand av dette presset. Det er hva den globalistiske agendaen 

prøver å gjøre akkurat nå, for å bringe frem den største depresjonen som denne 

verden noensinne har sett. Men Jesus forteller oss at det også skjer andre ting, 

utover hva mennesket gjør. Han fortsetter med å si: 

25 når havet og bølgene bruser. 

Tsunamier har siden utslettet kystbyer i Alaska, Indonesia og Japan. Denne 

dommen begynte etter at broder Branham kastet denne steinen opp i luften i 

Arizona-fjellene. Og umiddelbart etter at han gjorde det, sa han at dom vil treffe 

vestkysten. Og på langfredag 1964 rammet det store jordskjelvet Alaska og 

kystbyer, som ble rammet av tsunamier som denne verden ikke hadde sett på 

hundrevis av år. 

Og så legger Jesus til:  

26 Mennesker skal få hjertesvikt av frykt (som har vært den ledende 

dødsårsaken i alle fall de siste 50 årene.) og gru for alt det som skal komme 

over jorden. For himlenes krefter skal rokkes. 

27 Da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med kraft og stor herlighet. 

28 Når alt dette begynner å skje, se da opp og løft deres hoder, for deres 

forløsning nærmer seg.» 

29 Så fortalte Han dem en lignelse: «Se på fikentreet (og fikentreet er symbolet 

på Israel) og alle trærne! 

30 Så snart de begynner å skyte knopper, ser dere og vet dere av dere selv at 

sommeren er nær. 

31 Slik skal dere også vite at når dere ser disse ting skje, så er Guds 

kongerike nær. 

32 Sannelig sier jeg dere: Denne slekt skal slett ikke forgå før alt dette har 

hendt. 



33 Himmel og jord skal forgå, men Mine ord skal aldri noensinne forgå. 

La oss nå gå til Matteus 7 og se hvordan disse prøvelsene vil komme.  

24 Derfor; hver den som hører disse Mine ord og gjør etter dem, ham vil Jeg 

sammenligne med en klok mann som bygde huset sitt på fjell (som er 

åpenbaring). 

25 Og regnet øste ned, vannflommene kom, og vinden blåste og slo mot 

dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell (åpenbaring).  

26 Men hver den som hører disse Mine ord og ikke gjør etter dem, han er lik 

en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand (ingen åpenbaring).  

27 Og (det samme) regnet øste ned, (de samme) vannflommene kom, og (den 

samme) vinden blåste og slo mot dette huset. Og det falt. Og fallet var stort."  

Så de samme prøvelsene som faller på resten av verden, vil falle på oss. Og 

den eneste forskjellen mellom deres hus og ditt, er at ditt er basert på 

åpenbaring av Guds ord, og deres er det ikke. Det er grunnen til at jeg forteller 

dere så ofte om å holde dere borte fra disse predikantene som tror at de vet, 

men de baserer ikke det de vet på stadfestet sannhet. Mange av dem bruker 

Israel eller jødedom for å lokke folket inn. Men de har ikke noe mer sannhet enn 

Den katolske kirken. 

Nå, tilbake til Lukas 18, og vi starter i vers 34. Her vil vi se folkets tilstand, og 

hvorfor de går glipp av Parousia-nærværet av Den Ene som kom ned med et 

Rop. Det er Herrens tilsynekomst før det faktiske komme av Guds sønn. Gud 

har kommet ned. Og Han har satt opp Sitt usynlige Rike, og har fått satt alt i rett 

skikk. 

34 Men ta dere i vare, så ikke deres hjerter blir tynget av rus, (ordet tynget betyr 

nedtynget) og (rus er en skikkelig hodepine forårsaket av for mye drikking.) Og 

så fortsetter Jesus: og drukkenskap (Og vi vet at beruselse er en tilstand der 

sinnets og sansenes våkenhet og skarphet blir sløvet ned til det som faktisk 

skjer rundt dem), og bekymringer for dette livet, (Legg merke til hvordan livets 

bekymringer kommer inn og er forbundet med en mental tilstand som 

drukkenskap, men her er nøkkelen ...) slik at den dagen skulle komme 

uventet over dere. 

Så vi ser hvordan det vil komme. Jesus advarer oss om dette: "Bekymringene 

for dette livet vil overskygge hjernen på samme måte som rus, og folket vil 

ikke være klar over at Guds rike blir etablert på jorden". 



Dere ser at Peter ba oss om å:  

1.Peter 1:13 Bind derfor opp om deres sinns hofter, vær edrue og sett 

deres håp fullt og helt til den nåde som skal bli gitt dere ved Jesu Kristi 

åpenbarelse. 

Husk:  

2.Timoteus 1:7 For Gud har ikke gitt oss fryktens ånd, men kraftens og 

kjærlighetens Ånd, og et friskt sinn. 

Våre sinn må være skarpe sinn hvis vi skal fange opp åpenbaringen av Ordet 

for denne tiden. Ikke overskygget med vår egen tenkning eller tankegangen i 

denne verden. Men fylt med Guds tanker, Hans doxa, Hans meninger, verdier 

og bedømmelser. Det er det som Den Hellige Ånd ble gitt for. 

Vi har ikke tid til å overskygge våre tanker med drikking og bekymringer for dette 

livet. Men det er akkurat det som skjer med folket. 

Lukas 21:34 Men ta dere i vare, så ikke deres hjerter blir tynget av rus, 

drukkenskap og bekymringer for dette livet, slik at den dagen skulle komme 

uventet over dere. 

Nå vil jeg at du skal legge merke til de ordene som Jesus brukte, slik som ordet 

drukkenskap, som kommer fra rotordet til satiate, som betyr å gjennomvæte 

eller å skeie ut. Så Herren advarer oss om ikke å være av en slik karakter at vi 

mangler våkenhet, slik at vi skulle bli revet bort av denne verdens bekymringer. 

Og dermed vil denne verdens bekymringer tynge våre liv fullstendig ned. For når 

noe er gjennomvætet, da blir det veldig tungt. Og tyngden gjør at byrden blir 

vanskelig å bære. 

Legg merke til at han sier: "... og drukkenskap." Og ordet drukkenskap 

betegner for oss et tap av evnen til å rasjonelt resonnere for oss selv det 

som er stabilt. Og når sinnet blir forvirret av kroppen, da påvirker det 

vandringen. Det er grunnen til at når politiet foretar en edruelighetstest, da lar 

de personen gå langs en rett linje. Og de som er beruset, klarer ikke å gå langs 

den rette og smale linjen. Og ikke glem at broder Branham fortalte oss om sin 

visjon der noen i den lille Bruden begynte å stige ut av linjen. Og han ropte: 

"Hold dere på linje." 

35 For den skal komme som en snare over alle dem som bor på jorden. 



Legg merke til at disse forholdene har kommet for å fange menneskeheten inn i 

dem. Jeg bryr meg ikke om du er i de dypeste delene av jungelen i Afrika eller i 

Amazonas regnskog. Verden er overveldet i denne tiden med bekymringer for 

dette livet. 

Da sa Jesus:  

36 Våk derfor, og be alltid om at dere må bli holdt verdige til å unnslippe alt 

dette som skal skje, og til å bli stående for Menneskesønnen. 

Husk nå at prøvelsen vil være på alle som lever på jordens overflate. Men det er 

noe som verden ikke har, men som du har. Og Paulus forteller oss i:  

Romerne 8:28 Og vi vet at alle ting virker sammen til det gode for dem som 

elsker Gud, for dem som ifølge Hans beslutning, er de kalte. 

29 For dem som Han kjente på forhånd, dem har Han også forutbestemt til å 

bli likedannet med Sin Sønns bilde, for at Han skulle være den førstefødte 

blant mange brødre. 

30 Og dem som Han forut har bestemt, dem har Han også kalt. Og dem Han 

har kalt, dem har Han også rettferdiggjort. Og dem Han har rettferdiggjort, dem 

har Han også herliggjort. (Doxa - Hans meninger, verdier og bedømmelser.) 

Dette forteller oss at uansett hvilken tilstand som verden måtte være i, så vil 

Guds plan i utvelgelse bli stående. Og dette at alle ting virker sammen for å 

bringe frem Hans hensikt og plan. 

Det er veldig trist å vite at kristne i denne påsken, er blitt drevet under jorden, 

slik som i den første menighetstiden. Men denne gangen er det ikke en romersk 

militær kunngjøring som drev dem til å gjemme seg på den første 

oppstandelsesmorgen. Men denne gangen er kirkene blitt stengt på grunn av at 

det er den samme sataniske ånd som kontrollerer den romersk-inspirerte 

globalistiske agendaen. 

Overalt i verden ser vi at regjeringer reagerer på den samme måte på denne 

endetidens bakteriologiske krigføring, som kalles COVID19-pandemien. Synes 

ikke dere at det er rart at de fleste land i verden, alle sammen følger de samme 

marsjordrer? 

Og dette vet vi, fordi vi ga akt på Guds profetiske advarsel om at agendaen er å 

bringe frem en depresjon, for å bringe verden under kontroll av Roma, som eier 

gullet. 



De har sendt ut denne pandemien, ikke for å gjøre mennesker syke, men for å 

stramme inn kontrollen over verden, som har åpnet sine øyne gjennom de siste 

tre årene. Først i Storbritannia, som avviste EU. Så her i USA hvor folk valgte en 

mann, ikke fordi han var dydig, men de valgte ham fordi han er en fighter. Og de 

ønsket at noen skulle kjempe for dem. Deretter så vi Ungarn hoppe av. Og nå er 

Italia på trappene til å hoppe av. Og Brasils president, som ikke følger denne 

ene verdensagendaen. Jeg tror det kan være for sent. Globalistene har begynt å 

stramme inn økonomiene i verden. De vil stenge av verdensøkonomien for å 

bringe inn presset, som broder Branham sa skulle komme. Og vi vet at begrepet 

press er et økonomisk begrep som er brukt av Wall Street jøder i mange år nå. 

Nå, denne formiddagen ønsker jeg derfor å fokusere tanken vår på Guds 

hensikt og plan. Det var det som Jesus gjorde denne bemerkelsesverdige 

langfredagen, da han måtte ta en bestemmelse: “Enten å gå igjennom med 

Guds hensikt og plan for sitt liv”, eller å be Gud om å ta dette begeret fra ham. 

Han valgte å bli stående sammen med Guds hensikt og plan. Og jeg håper at vi 

skal gjøre det samme. 

Broder Branham sa i talen: 

64-0614M Avdekking av Gud 9. Vi er her for én hensikt, og det er: “en 

nærmere vandring med Gud.” Det er alt vi kan gjøre, å tro at Herren Jesus 

er med oss. Og vi er her for å komme nærmere Ham. 

Nå, jeg liker disse ordene, fordi det skulle også være vårt formål i dag, å bli 

dradd nærmere til Gud. Og jeg er sikker på at det er grunnen til at vi er her i 

dag. Det skulle ikke være noen annen grunn. Vi er ikke her for å bli sett. Vi er 

ikke her for å vise fram påskeklær. Det er bare én grunn til at vi er her i dag. 

Spesielt i slike vanskelige tider, når denne pandemien har laget prøvelser. For 

uansett om antall tilfeller er forfalsket eller ikke, for å virke større enn hva de er, 

så er sykdommen i seg selv veldig reell. Men vi er her med det formålet å 

komme nærmere Gud. Og kanskje er vi også her for å gjøre oss rede for når 

dette Ropet vender seg til å bli Oppstandelsesrøsten. Men som vi leste i vår 

tekst denne formiddagen: “Guds plan står fast i utvelgelse.” 

Bror Branham uttalte også i: 

64-0614M Avdekking av Gud 22. Jeg håper og stoler på at dere har fått en 

åndelig forståelse for hva Gud har prøvd å formidle til Menigheten uten å si det 

rett ut. Skjønner? Det er en ting, noen ganger, at vi må si ting på en slik måte 

at det kan tynnes ut. Det får kanskje noen til å gå ut, at noen forlater oss. 



Og noen til å gruble over det. Men det er gjort med hensikt. Det må gjøres på 

den måten.  

Så vi ser at broder Branham forteller oss her at til og med presentasjonen av 

Evangeliet er gjort er på en slik måte for å luke ut av menigheten all vantro som 

kan henge på, og som kan påvirke de som blir værende igjen i det. Husk alltid: 

"En liten surdeig vil syrne hele deigen." 

23 Så skjer det kanskje at noen sier: “Mener du at Gud ville gjøre noe slikt 

med hensikt?” Han har sannelig gjort det før. Han gjør det fremdeles. 

24 Han sa en dag, da Han hadde tusenvis rundt Seg, Han sa: “Uten at dere 

spiser Kjøttet til Guds Sønn, eller Menneskesønnen, og drikker Hans Blod, har 

dere intet Liv i dere.” 

25 Hva slags uttalelse tror du en lege eller en sykepleier, eller en hvilken som 

helst fin, intellektuell person ville tro om en uttalelse som det, for en Mann som 

hadde en tjeneste som Han hadde? Vel, han ville si: “Spise kjøttet? Det er 

kannibalsk! Å drikke menneskeblod? Det er en vampyr! Med andre ord, Han vil 

at vi skal bli kannibaler og vampyrer.” Og hele forsamlingen gikk bort fra 

Ham.  

Nå, hør, det er en tøff forkynnelse, men det er sannheten. Og sannheten kan 

såre noen, men det er bra for dere. Hva vil du helst ha? Løgner? Vil du ha et 

falskt håp? Jeg tror ikke det. Jeg liker det rett og sannferdig, uansett hvor mye 

det måtte såre noen. 

Og så forteller han oss i: 

64-0614M Avdekking av Gud 121. Om de bare hadde kjent Ordet, ville de 

skjønt Hvem Jesus var. Hvis en mann bare kjente Guds Ord, ville han 

skjønt hvilken tid vi lever i og hva som skjer. De bare nekter å lytte til det 

Ordet. Tradisjonene deres! Hva fikk jødene til å se det? Hva? Så ut som de 

faktisk kunne ha sett, fordi det var åpnet opp. Det var åpnet opp for en hensikt. 

Hva gjør broder Branham her? Han viser oss at Gud har en hensikt, og at Han 

har en plan. Og det er vår plikt å se på det, og å kjenne til hva som er Guds 

hensikt og Hans plan for oss i denne tiden. Og så, når vi kommer til en 

forståelse av Guds hensikt og plan for oss i denne tiden, da skulle vi slippe alt 

annet, og fokusere på det. For det er dette eksemplet som Jesus ga oss om 

hvordan vi kan være den rette typen av en sønn. 

Broder Branham sa i talen: 

60-0417S Jeg Vet 56. Åh, velsignet være Herrens Navn. 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 den denne morgenen, fordi i oss bor Oppstandelseslivet. Og som en 

deltaker så brakte det Påsken. “Jeg vet at min Gjenløser…” Hva vet du? Jeg 

gjetter ikke på det; vi har for mye gjetting i dag. “Jeg vet at min Gjenløser 

lever!” Ja, sir. 

57 Nå, hva var Han? Hvis Han levde, da var Han en Gjenløser for Job. “Min”, 

personlige, min, “min Gjenløser lever!” 

58 Og hva mer vet du, Job? Hva så du i den visjonen? “Og i den siste tid, 

skal Han stå frem på jorden. Og selv om hudormene ødelegger kroppen min, 

skal jeg likevel ut fra mitt kjød skue Gud, som jeg skal se for meg selv. Jeg vet 

at min Gjenløser lever, og Han skal stå frem på jorden på den siste dag. Selv 

om mine nyrer blir fortært i meg, selv om hudormene ødelegger kroppen min, 

skal jeg likevel ut fra mitt kjød skue Gud.” Gjennom dette kom denne fantastiske 

visjonen. 

Nå, i denne Laodikea-tiden, når menigheten har kastet ut Ordet, og Ordet 

banker på døren for å prøve å komme inn igjen, da ser vi at den er blind og 

naken, og de vet ikke en gang om at de er det. Det er tilstanden for den 

endetidsmenigheten som vi ser i Åpenbaringen 3. 

Åpenbaringen 3:14 Og skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier 

Han som er Amen, Det Trofaste og Sanne Vitne, Opphavet til Guds skaperverk: 

15 Jeg vet om gjerningene dine, at du verken er kald eller varm. Om du 

enda var kald eller varm! 

16 Derfor, fordi du er lunken og verken kald eller varm, vil Jeg spy deg ut av 

Min munn. 

17 Fordi du sier: «Jeg er rik, har fått overflod og har ikke behov for noe», og 

vet ikke at du er elendig, ynkelig, fattig, blind og naken, 

For en tilstand å være i, og ikke engang vite om det. Det viser at verden er i en 

fullstendig gal og sinnssyk tilstand. Og likevel, slik er det gått med menigheten i 

denne tiden. 

18 så råder Jeg deg til å kjøpe gull av Meg, gull renset i ild, så du kan bli rik, og 

hvite klær, så du kan være påkledt, så din nakenhets skam ikke skal bli avslørt, 

og øyensalve til å salve øynene dine med, så du kan se. 

Legg merke til vers 18: "Salv øynene dine med øyensalve, så du kan se.” Se 

hva da? Svaret er i vers 20. Han står utenfor døren mens hun er i denne 

tilstanden. Bror og søster, vårt eneste håp er en oppstandelse. Vårt eneste 



håp er i Den Ene som er Oppstandelsen og Livet. Han sa i vers 20: 

20 Se, Jeg står for døren og banker. Om noen hører Min røst og åpner døren, 

da vil Jeg gå inn til ham og holde måltid med ham, og han med Meg. 

Det handler alt sammen om å få vårt fokus på ham. Han sier: Se, jeg er her.  

Jeg er Oppstandelsen og Livet. Se på meg, og lev. 

Nå, for å få et bedre bilde av denne tilstanden vi ser her, og vårt behov for Ham 

som er Oppstandelsen og Livet, så ser vi i Johannes 11 historien om Lazarus, 

som var et bilde på menigheten i dag. Han hadde vært død i fire dager allerede, 

før Jesus kom til stedet for å vekke ham opp. Husk at Jesus sa: "Han sover." 

Og de forstod ikke hva Han sa. Så Han måtte fortelle dem at han er død. Men 

akkurat slik som den gang, slik er det i dag. Noe er i ferd med å vekke henne 

opp fra søvnen.  

Johannes 11:39 Jesus sier: "Ta bort steinen!" Marta, den avdødes søster, sier 

til Ham: "Herre, han lukter allerede, for det er jo den fjerde dagen."  

Legg merke til hva Jesus sier.  

40 Jesus sier til henne: «Sa Jeg deg ikke at hvis du tror, skal du få se Guds 

herlighet?» 

Husk nå på at denne Guds herlighet er Guds doxa, som er selve Guds 

meninger, verdier og bedømmelser. Men her sa ikke Jesus at hun ville høre 

Guds doxa. Men han sa til henne at hun ville se Guds doxa. Du vil se 

meningene, du vil se verdiene, og du vil se Guds bedømmelser manifestert rett 

foran dine øyne. 

Han talte om selve Guds Doxa som ble manifestert. Og hva produserte Guds 

doxa? LIV. Oppstandelseskraft brakte frem "Oppstandelsesliv". 

43 Da Han hadde sagt alt dette, ropte Han med høy røst: «Lasarus, kom ut 

hit!»  

44 Han som hadde vært død, kom ut, ombundet på hender og føtter med 

likklær. Ansiktet hans var omhyllet av en svetteduk. Jesus sier til dem: «Løs 

ham og la ham gå!»  

Nå, Alpha må gjenta seg i Omega. Og en dag, snart, skal vi se Guds Doxa som 

vi har talt om, at det faktisk manifesterer Seg Selv i et Oppstandelsesliv. 

Og apostelen Paulus taler til oss om dette Oppstandelseslivet som skal bli 

manifestert i Guds Utvalgte, og deretter bli manifestert i oss til verden i 

Romerne 8. 



Se hvordan Paulus utformer denne tanken. La oss begynne med å lese fra det 

1. vers:  

Romerne 8:1 Så er det altså nå ingen fordømmelse for dem som er i Kristus 

Jesus, de som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden. 

2 For livets Ånds lov, i Kristus Jesus, frigjorde meg fra syndens og dødens lov. 

3 For dette var nemlig umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av 

kjødet. Men Gud, på grunn av synd, sendte Sin egen Sønn i syndig kjøds 

lignelse, og dømte synden i kjødet, 

4 for at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter 

kjødet, men etter Ånden. 

5 For de som lever etter kjødet, tenker på det som hører kjødet til, men de som 

lever etter Ånden, tenker på det som hører Ånden til.  

6 For kjødets tankegang er død, men Åndens tankegang er liv og fred. 

7 For kjødets tankegang er fiendskap mot Gud, for den underordner seg ikke inn 

under Guds lov, og har heller ikke evne til å gjøre det. 

8 De som da er i kjødet, kan ikke være til behag for Gud. 

9 Men dere er ikke i kjødet, men i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Men 

hvis noen ikke har Kristi Ånd, da tilhører han ikke Ham. 

10 Og dersom Kristus er i dere, er legemet dødt på grunn av synd, men 

Ånden er liv, på grunn av rettferdighet. 

11 Men hvis Hans Ånd som oppreiste Kristus fra de døde, bor i dere, da 

skal Han som oppreiste Kristus fra de døde, også gi liv til de dødelige 

legemene deres, gjennom dette at Hans Ånd bor inni dere. 

12 Derfor, brødre, er vi ikke skyldige overfor kjødet, slik at vi skulle leve etter 

kjødet. 

13 For dersom dere lever etter kjødet, skal dere dø. Men hvis Ånden dreper 

legemets gjerninger, skal dere leve. 

14 For så mange som blir ledet av Guds Ånd, de er Guds sønner. 

15 For dere fikk ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle bli ført inn i 

frykt, men dere fikk sønnekårets Ånd, og i Ånden roper vi: «Abba, Far!» 

16 Ånden Selv (Guds Ånd) vitner med vår ånd at vi er Guds barn, 

17 og hvis vi er barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi 

medarvinger, så sant vi lider med Ham, for at vi også skal bli herliggjort 

sammen med Ham. (en-doxa-zo, Guds Doxa i vårt liv.) 

18 For jeg er overbevist om at lidelsene i den nåværende tid er for ingenting å 

regne sammenlignet med den herligheten (Doxa) som skal bli åpenbart 

(manifestert og gjort kjent) i oss. 



Legg merke til at han taler om å ha denne oppstandelseskraften i oss, den 

samme kraften og det samme oppstandelseslivet som oppreiste Jesus, det lever 

Seg selv ut i oss og manifesterer Seg selv i oss. Og han går fra dette, at denne 

Guds doxa manifesterer seg i oss, til deretter å si, at den vil manifestere Seg 

selv for verden. 

19 For skapningens inderlige lengsel venter og stunder etter manifestasjonen 

av Guds sønner. 

20 For skapningen ble underlagt forgjengelighet, ikke frivillig, men på grunn av 

Ham som la den under forgjengelighet, men med håp, 

21 for skapningen selv skal bli fridd ut fra forgjengelighetens trelldom og ført inn 

i herlighetens frihet, den som tilhører Guds barn. 

22 For vi vet at hele skapningen stønner og sukker som i fødselsveer, helt til 

denne tid. 

23 Ikke bare det, men også vi, som har Åndens førstegrøde, også vi stønner 

med oss selv og venter med iver på sønnekåret, vårt legemes forløsning. 

Fordi, hva godt gjør det for oss å ha Guds sinn, og Guds meninger og verdier og 

bedømmelser i et døende legeme. Det var ikke Guds intensjon i det hele tatt. 

Og Paulus kalte det for å få avdraget eller førstegrøden. Men Gud har en 

hensikt og en plan for at vi skal ha førstegrøden. Og det er å produsere det 

samme som Jesus gjorde, Han som hadde i seg oppstandelsen og livet 

produsert. Og det er et gjenoppstått legeme, slik vi så i alfa, i Lazarus, og 

deretter Jesus. Og i denne tiden skal det produsere i oss den samme effekten. 

24 Dette er nemlig vårt håp om frelse. Men et håp som blir sett, er ikke lenger 

noe håp. For hvorfor håper en fortsatt på det som en ser? 

25 Men hvis vi håper på det vi ikke ser, lengter vi etter det med utholdenhet. 

26 På samme måten hjelper også Ånden oss i våre svakheter. For vi vet ikke 

hva vi skal be om slik vi burde. Men Ånden Selv går i forbønn for oss med 

sukk som ikke kan uttrykkes med ord. 

27 Han som gransker hjertene, vet hva Åndens sinnelag er, for Han går i 

forbønn for de hellige etter Guds vilje. 

28 Og vi vet at alle ting virker sammen til det gode for dem som elsker 

Gud, for dem som ifølge Hans beslutning, er kalt. 

29 For dem som Han kjente på forhånd, dem har Han også forutbestemt til å 

bli likedannet med Sin Sønns bilde, for at Han skulle være den førstefødte 

blant mange brødre. 

30 Og dem som Han forut har bestemt, dem har Han også kalt. Og dem Han 



har kalt, dem har Han også rettferdiggjort. Og dem Han har rettferdiggjort, dem 

har Han også herliggjort. 

Derfor er det nødt til å gå langt utover rettferdiggjørelse, og helliggjørelse, og 

rett opp til glorifisering av Guds doxa i selve vårt liv, manifestert. Og det er 

Oppstandelseslivet manifestert. 

31 Hva skal vi da si til dette? Hvis Gud er for oss, hvem kan da være imot 

oss? 

Hva er vi redd for, et Korona Virus eller noe annet virus som djevelen kan kaste 

inn i vår vei? Vi er fullkomne i Kristus, og Ham alene. Og hvis Gud er med 

oss, hvem kan stå imot oss. Hvis Han, som er opphavsmannen, også er 

fullendelsen av din tro, hva er du da bekymret for. Hvis Han som har begynt 

en gjerning i deg, også har lovet å fullføre denne gjerningen, hva frykter du 

da for. Hvis Han virker i oss både å ville, og deretter å gjøre, hva er du da 

redd for? 

32 Han som ikke sparte Sin egen Sønn, men gav Ham for oss alle, hvordan 

skal Han kunne annet enn å gi oss alle ting med Ham? 

33 Hvem vil komme med anklage mot Guds utvalgte? Det er Gud som 

rettferdiggjør. 

34 Hvem er den som fordømmer? Det er Kristus som døde, ja, mer enn det, 

som også er oppstått, som også sitter ved Guds høyre hånd, og som også 

går i forbønn for oss. 

35 Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel, angst (dette 

presset?), forfølgelse, hungersnød, nakenhet, fare eller sverd? 

36 Som det står skrevet: For Din skyld blir vi drept hele dagen lang. Vi blir 

regnet som slaktesauer. 

37 Men i alt dette skal vi mer enn seire ved Ham som elsket oss. 

38 For jeg er overbevist om at verken død eller liv, verken engler eller 

myndigheter eller makter, verken det som er nå eller det som skal komme, 

39 verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal være i stand 

til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus, vår Herre. 

Nå skal vi avslutte om kort tid, men jeg vil gjerne lese noen tanker fra vår profet 

som vi kan ta med oss, når vi denne påskedagen drar for å spise et måltid med 

familiene våre. 



Og dette neste spesielle sitatet som jeg skal lese for dere, er dette som jeg 

ønsker skal ha vårt fokus denne formiddagen. Dette er hva jeg ønsker at dere 

skal ta med dere fra dette møtet ... 

63-1214 Hvorfor lille Betlehem 4. Vi kan ikke ha dette Oppstandelseslivet 

med mindre det tjener Guds formål. Hvis en sæd er blitt plantet, og den 

sæden er spiredyktig, da bringer det frem en ny blomst. Men hvis den ikke er 

spiredyktig, vil den ikke bringe frem en ny blomst, hvis den ikke tjener Guds 

formål. Likevel, den vokser opp, ikke bare fordi det er en blomst, men fordi den 

tjener Guds formål. Det er grunnen til at solen står opp, fordi den tjener 

Guds formål. Og vi blir reist opp når vi tjener Guds hensikt. 

Nå, med dette i tankene, hva bør da våre holdninger være til andre som sliter 

med å forstå. Jesus ville aldri bare avskrive dem, men han gikk etter dem. ikke 

med en pisk, det var for de vantro som hatet Lyset. Det som Jesus gjorde, var å 

gi dem eksempel etter eksempel på Hans Oppstandelses-nærvær, Hans 

Oppstandelsesbevis, som viste Hans Oppstandelsesliv. Så livet vårt har et 

formål, og hver og en av oss trenger å finne det formålet, og deretter leve for det 

formålet. Hvis det er å være mor, så lev som en mor til Guds ære. Hvis det er en 

sjåfør, så lev ditt liv som en sjåfør til Guds ære. Hvis det er sykepleier eller lege, 

så lev det livet til Guds ære, til Guds doxa, og uttrykk Hans meninger, Hans 

verdier og Hans bedømmelser. Det er Oppstandelsesliv. 

Broder Branham sa i talen: 

62-0319 Endetidens Sæd og Tegn 30. Se på blomstene dine. Jeg la merke til 

blomstene i dag, da jeg kom ned, hvor fine de er. De er her for et formål. De er 

Guds talte Ord. Gud talte dem inn i eksistens. Og når Han gjorde det, se hva 

som skjer. De står vakre der i hagen din. Etter en stund treffer frosten dem. De 

unge, de gamle, de middelaldrende, så snart frosten rammer dem; det er død. 

De bøyer sine hoder, og hva skjer? Et lite svart frø av noe slag faller ut av dem. 

Tro det eller ei, Gud holder en begravelsesseremoni for dem. Høstregnene 

kommer, og tårer, slik som det, faller ned fra himmelen og begraver frøet. 

Vinteren kommer. Kronbladet er borte, stilken er borte, knollen er borte; frøet 

fryser, blir sprengt åpen, massen renner ut. Er det slutten på frøet? Nei da. La 

den varme solen skinne. Den bringer oppstandelse til hele det botaniske 

livet. Så snart den solen begynner å lyse på jorden og varmer den, da er det en 

spire av liv et sted i det frøet, og det lever igjen. Hvorfor? Det tjente et Guds 

formål, og Gud lager en vei for det til å leve igjen. Nå, vi ble satt her for et 

formål. Men vi må tjene det formålet: Velge enten død eller liv. Så vi er blitt 



satt her for et formål, men vi må tjene det formålet. Det er å tjene Gud, fordi 

vi er sønner og døtre av Gud. 

Hvis blomster har et formål av Gud, hva da med Hans sønner og døtre? Vi vet 

at det er Skriftsteder som blir oppfylt rett nå i denne tiden over hele verden for 

Guds utvalgte. Det finnes en brud, og utvalgt dame, som blir likedannet med 

bildet av den førstefødte sønnen. Det finnes en utvalgt dame, og en Kristi brud, 

Guds sønner som manifesterer det sønneskapet. Det finnes barn som blir 

modnet av Ordet, slik at de blir gjort klar for adopsjon (sønnekår). Og det eneste 

som gjenstår, er at kroppen deres skal bli forvandlet. Disse som er klar for 

adopsjonen. 

Nå, det er ikke alltid like lett å finne Guds hensikt med livet ditt. Og broder 

Branham forklarer det for oss i talen: 

58-0406S Jeg Vet at min Gjenløser Lever 33. Og Moses, da han var blitt full 

førti år gammel, en middelaldrende mann, og han hadde blitt opplært i en skole. 

Men Gud har noen ganger en slik klargjort vei for å få Hans ting til å gå 

etter Hans løfte. Hvordan han tok Moses tilbake på baksiden av ørkenen. Og 

Han lot ham høre skrikene og tilstedeværelser, mens han tumlet rundt i 

ørkenen. Og da han var der borte alene i ørkenene, og den hylende vinden, 

skorpionene og kobraene, og alene ute i ødemarken til han nesten omkom ... 

Det er ingenting som kan oppheve Guds formål. Gud hadde ført Moses frem, 

og Moses måtte gjøre det som Gud ba ham om å gjøre. For Guds hensikt 

kan ikke bli opphevet. 

Og siden Guds formål ikke kan bli opphevet, da må du finne Hans formål med 

ditt liv denne påskemorgen. Du må ikke hvile før du har møtt Gud, og har talt 

med Ham, og Han viser deg hva Hans plan er for deg. 

Men det vil bli en oppstandelse for deg, hvis ditt liv har blitt levd for Guds 

plan. 

Det var det han fortalte oss i talen: 

63-0113M Lette på Trykket 3. Og jeg sa til ham: "Lloyd, hvor vil du at jeg skulle 

hente teksten til begravelsen fra?" Og han sa: "Broder Billy", han sa, "Bare ... 

Jeg ønsker at du skal tale dette, at hvis det er Herrens vilje, bare en 

forsikring om at moren min vil komme tilbake igjen." Jeg sa: "Ja vel." Så jeg 

tok teksten ut fra Job: "Hvis en mann dør, skal han da leve igjen?" Og jeg 

hadde tatt det fra, tror jeg, Job 14, tror jeg det er. Og der hvor Job så hvordan 

botanikklivet, at det døde, og det levde igjen. Så jeg tok emnet om at alle ting 



som lever etter Guds vilje og formål, har en oppstandelse. Og som en 

misjonær, og ved å reise verden rundt, da har jeg hatt det privilegiet å se mange 

guder, og livsfilosofier, og hva folk tilber. Og i alle sammen så handler det om at 

dette kun er en filosofi, utenfor kristendommen. Kristendommen har sannheten. 

Mennesket søker et formålsdrevet liv, men de velger å finne sitt eget formål i 

livet, heller det, enn å finne Guds formål med dem. Husk at Jesus sa til Faderen: 

"For dette formålet har jeg kommet inn i verden. Derfor, ikke min vilje, men 

må Din vilje skje." Og hvis du kan finne Guds formål med ditt liv, da har også 

du et løfte om en oppstandelse. 

Til avslutning, broder Branham sa i sin tale: 

63-1118 Garnett Peakes begravelse 28. Den taler til oss om disse tingene. 

Naturen roper ut dag for dag. Solen står opp og går ned; månen og stjernene 

kommer ut, de samme tingene. Alt i naturen dreier seg om én ting: Død, 

begravelse og oppstandelse. Død, begravelse og oppstandelse. Hver dag 

av vårt liv er det noe som bevitner dette til oss: Død, begravelse og 

oppstandelse. Mange ganger enser vi det ikke. La oss ikke gjøre det. Det var 

ikke grunnen til at det ble satt her, og at verden ble satt i orden slik. Det var for 

Evig Liv, som vi vet. Og når de ser på frøene. Hvis de ikke er spiredyktig og 

tjener Guds formål, da kan de ikke bli oppreist. Vi vil heller ikke bli oppreist, 

selv om vi er gode mennesker, selv om vi er medlemmer av menigheten, selv 

om vi er galante naboer, fine mennesker, velutdannede, smarte. 

La oss be… 

 


