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64-0614M Avdekking av Gud 327 Shekinah Glory åpenbarer, for den troende, 

at Han er den samme i går, i dag og for evig.  

328 Ikke: “De dagene, Han er fortid, og Han døde og alt er over. Så venn, hvis 

du tror det, hvis du tror det, da har du aldri møtt Shekinah Glory. Hvordan 

kunne Shekinah Glory noensinne åpenbare Ham i tre personer? Skjønner? 

Hvordan kunne Shekinah Glory noensinne åpenbare Ham som å ha døpt, 

mennesker, i navnet til “Faderen, Sønnen, og Den Hellige Ånd”, når det aldri var 

en person i Bibelen som ble døpt på den måten? Hvordan kunne Shekinah 

Glory begrense Ham til en apostel, når Han er den samme i går, i dag og for 

evig? Skjønner?  

329 Shekinah Glory manifesterer Ham. Det bringer fram Løftesordet, rett ut 

til deg. Det var grunnen til at Han måtte tildekke Moses’ ansikt, fordi Ordet var i 

ham. Han tildekket Jesus, som en ydmyk liten Mann, for å hindre at de så 

Jehovah. Og Han dekker Seg til i dag, i jordiske kar, med Shekinah. Utsiden 

ser ut som en flokk med holy-rollers, gamle grevlingskinn, men innsiden skjuler 

Shekinah Glory. Og Det modner Skuebrødene som vi har festmåltid på, og 

kjører tvers over landet for, hundrevis av miles, ser dere. Det er de troendes 

Mat. Det er kun for en troende. Husk, Skuebrødet var kun for den troende 

alene, ser dere, Skuebrød-Frø. 

Det er nøyaktig: 

Matt 13:11 Han svarte med å si til dem: «Dere er det gitt å kjenne himlenes 

rikes hemmeligheter, men dem er det ikke gitt. 

Så det er gitt for deg til å vite, men det er ikke gitt for andre til å vite. Og det er 

ikke slik at de ikke kan se det som du ser med dine øyne og høre det som du 

hører med dine ører. Men selv om de kan se med øynene det som du ser på, og 

høre med ørene det som du hører, så kan de likevel ikke oppfatte det, og de kan 

heller ikke forstå det. Så det er et mysterium for dem. 

Luk 8:10 Og Han sa: «Dere er det gitt å kjenne Guds kongerikes 

hemmeligheter, men til de andre er det gitt i lignelser, slik at når de ser, så kan 

de likevel ikke se, og når de hører, kan de likevel ikke forstå. 

Og det er derfor Han brukte lignelser og talte slik som Han gjorde. 



Mark 4:11 Og Han sa til dem: "Dere er det gitt å kjenne Guds kongerikes 

hemmelighet. Men til dem som er utenfor, kommer alt i lignelser, 

Men hvis du ikke har Guds Ånd inni deg, da vil du aldri være i stand til å forstå 

hva Guds Ord sier. 

Apostelen Paulus sa i: 

1Kor 2:6 Visdom taler vi blant de fullmodne, (det ordet "fullmodne", er 

teleios. Det betyr: Fullt utstyrt og moden.) ikke en visdom som tilhører denne 

verden eller denne verdens herskere, de som går til grunne. 

Så Paulus sammenligner Guds visdom med verdens visdom. Og han sier her: 

Hvis du ikke er fullt utstyrt i Ordet og blitt fylt med Ånden, da er du ikke utrustet 

til å håndtere Guds Ord, og du vil aldri forstå det. Det er derfor vi har mennesker 

rett her i dette Budskapet som hører det samme Budskapet som du har hørt, de 

har lyttet til den samme Guds røst som du har lyttet til, og likevel har de ingen 

anelse om hva han talte om. 

Den blandede skaren som fulgte Moses, så de samme hendelsene som Josva 

og Kaleb så, men de trodde ikke fordi de ikke forstod det. 

Så sier Paulus:  

7 Men vi taler Guds visdom i en hemmelighet, den skjulte visdom som Gud 

før tidenes begynnelse forutbestemte til vår herlighet, 

Legg merke til at han sier: "Men vi taler Guds visdom, men det vi taler er et 

mysterium for mange, og det er til og med en skjult visdom som Gud har skjult." 

Og det betyr at den ikke kan bli sett eller forstått." Men den er bare til de som 

Gud har forutbestemte det for, før tidenes begynnelse til deres herlighet.” 

Og vi vet at ordet herlighet er oversatt fra det greske ordet doxa, som betyr 

Guds meninger, verdier og bedømmelser. Det er Hans visdom, og Han har 

holdt det skjult fra tidsalder til tidsalder. Det er hva Paulus forteller oss i 

Kolosserne. 

Kol 1:26 Hemmeligheten som i tidligere tider og for tidligere generasjoner 

har vært skjult, men som nå er blitt åpenbart for Hans hellige. 

Nå, det ordet "blitt åpenbart" ble oversatt fra det greske ordet phaneroo, som 

betyr å åpenbare eller manifestere i sin sanne karakter. Så, å åpenbare, som 

i åpenbaring, betyr å manifestere. Husk alltid, og glem aldri at ordboken 

definerer ordet åpenbaring som "manifestasjon av Guddommelig Sannhet." 



Så, uten manifestasjonen har du ingen åpenbaring. Og fordi "Gud tolker Sitt 

Ord ved å få det til å skje", da kan du ikke ha en sann forståelse av Ordet uten 

manifestasjonen av det Ordet. 

Kol 1:26 den hemmeligheten som i tidligere tider og for tidligere 

generasjoner har vært skjult, men som nå er blitt åpenbart for Hans hellige. 

“Legg merke til dette: men som nå er blitt åpenbart for Hans hellige. Det blir 

nå tolket til Hans Hellige av Gud som bringer det til en oppfyllelse. Derfor, Gud 

har åpenbart det som har vært skjult og det som har vært et mysterium. Det har 

vært skjult fra tidsalder til tidsalder, og er nå blitt åpenbart, er nå blitt manifestert, 

til vår herlighet. Men det er Guds visdom. Så selve hensikten med å tale det 

for vår Herlighet, vår Doxa, er for å forandre våre meninger, våre verdier og våre 

bedømmelser over til Hans. Det var forutbestemt til å være slik av Gud som 

skjulte det, og som også har åpenbart det, slik at vårt sinn kunne bli ett med 

Hans sinn, og bli forvandlet av denne skjulte visdommen til å motta Kristi sinn. 

Og når han taler om denne skjulte visdommen, så fortsetter apostelen Paulus...  

1Kor 2:8 den visdom som ingen av herskerne i denne verden har kjent 

(ginosko - å kjenne gjennom erfaring). For hadde de kjent den (hadde de kjent 

det gjennom erfaring), hadde de ikke korsfestet herlighetens Herre. 

Dere skjønner, de måtte avvise manifestasjon av Guds skjulte visdom for å 

korsfeste den. Og da de korsfestet Jesus Kristus, Guds Sønn, da korsfestet de 

manifestasjon av Guds Ord. 

Mennesket har alltid forkastet Guds Ord gjennom å avvise det redskapet som 

Gud velger å bruke til å åpenbare eller manifestere Sitt Ord gjennom. Og det er 

fordi dette redskapet kjenner og forstår Ordet sin tid. Men andre kjenner det 

ikke. Og de forstår det heller ikke, selv om de ser på det som Guds redskap ser 

på. Men de kan ikke sette det sammen, det skrevne Ordet pluss 

manifestasjonen av det skrevne Ordet. 

Vi ser dette spesielle prinsippet i Salme 103:7 Han kunngjorde sine veier for 

Moses, sine gjerninger for Israels barn. (Sine veier, Sin kurs videre i livet, 

Sin måte å handle og opptre på og Sine metoder.) Men legg merke til at han 

fortsetter med å si: Sine gjerninger til Israels barn. 

Så Gud åpenbarte for Moses Sine veier, som betyr at Moses ble gjort kjent med 

Guds natur og egenskaper. Slik at hver eneste gang som Gud handlet, da forsto 

han hvorfor Gud handlet slik han gjorde. Folk bare så handlingene, men de 

kunne ikke sette det sammen til å forstå hvorfor Gud handlet slik Han gjorde. 



Vel, vi skal gå inn i dette noen få minutter. Og jeg håper at dere kan se 

forskjellen. Fordi hvis du kjenner Guds veier, da forstår du Hans hjerte og Hans 

sinn. Og derfor gjør du det ut fra et forståelsesfullt hjerte. Legalisten gjør det ut 

fra et hjerte som ikke forstår. Derfor er det en tom handling. Det betyr ingenting 

for Gud. Og det er forskjellen mellom å handle ved åpenbaring, og å handle ut 

fra frykt eller et annet motiv. 

Martin Luther Definerte tro, i sin bok: Romerbrevet, slik: Tro er ikke hva noen 

mennesker tror det er. Deres menneskelige drøm er en villfarelse. Fordi de 

observerer at tro blir ikke etterfulgt av gode gjerninger eller et bedre liv. Og de 

faller inn i villfarelse, selv om de taler og hører mye om tro. "Tro er ikke nok", 

sier de, "du må gjøre gode gjerninger, du må være from for å bli frelst.'' De tror 

at når du hører evangeliet, da begynner du å jobbe, og du skaper med din egen 

styrke, et takknemlig hjerte som sier: "Jeg tror.'' Det er hva de tror at ekte tro er. 

Men fordi dette er en menneskelig idé, en drøm, så lærer hjertet aldri noen ting 

fra det. Så det gjør ingenting godt, og forbedring kommer heller ikke fra denne 

slags "troen". I stedet, tro er Guds verk i oss, som forandrer oss og gir en ny 

fødsel fra Gud. (Joh 1:13 de er født, ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller 

ikke av manns vilje, men av Gud.) Tro dreper den gamle Adam og gjør oss til et 

fullstendig nytt menneske. Det forandrer våre hjerter, våre ånder, våre tanker og 

alle våre krefter. Den bringer Den Hellige Ånd med seg. 

Legg merke til at Martin Luther sa at tro bringer Den Hellige Ånd med seg. Det 

åpner døren for å motta den nye fødselen, og la Guds Ånd få inngang og leve 

inni våre hjerter. 

Det er faktisk det samme som broder Branham sa i Budskapet:  

54-0515 Spørsmål Og Svar 239 Se nå på det neste, Han sier: "Og du er 

Simon, og jeg vil gi deg... " fordi han hadde den åndelige, den åpenbarte 

sannheten. Det er grunnen til at han visste forskjellen mellom Faderen, 

Sønnen og Den Hellig Ånd, og Navnet til Herren Jesus Kristus. Han hadde 

en åndelig åpenbaring. 

Og husk at det var det som Johannes sa, da han sa: Den som ikke har Kristi 

lære, har ikke engang Gud, og den som har Kristi lære, har BÅDE Faderen og 

Sønnen. 

La oss fortsette med broder Branhams tanker om dette, han sier videre:  

239 Det er det som du forstår i kveld, hvor Den Hellige Ånd åpner det opp for 

oss. Han sa: "Du er Simon, og jeg vil gi deg nøklene til himlenes Rike. Og alt det 



du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt det du løser på jorden, 

skal være løst i himmelen." Sa han det? Matteus det 16. kapittel: "Og alt det du 

binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt det du løser på jorden, 

skal være løst i himmelen. Og jeg vil gi deg nøklene til (Hva da?) Himlenes 

Rike." Hva er Himlenes Rike? Den Hellige Ånd. 

Legg da merke til dette, hvordan broder Branham sa at “nøklene til himlenes 

rike er åpenbaring av Guds Ord. Og han kaller denne åpenbaringen av Guds 

Ord, sier at det er å ha nøklene som gir tilgang til Den Hellige Ånd. Vi vet at 

Faderen er Ordet, og at Hans Sønn, Jesus Kristus, Den salvede, var det Ordet 

som ble kjød, noe som betyr at Han er Guds Ord manifestert, eller åpent uttrykt. 

Vel, Jesus sa om seg selv at Han er "Døren". Han sa: "ingen kan komme inn 

eller ut, uten at det skjer gjennom meg.” 

Derfor, det er gjennom det manifesterte Ordet at vi blir gitt adgang, og det er hva 

Åpenbaring handler om. Du kan ikke engang oppfatte hva Guds Rike handler 

om, uten at du har den åpenbaringen. "Gud tolker Sitt Eget Ord ved", ved å 

gjøre hva? “Ved å få det til å skje.” Derfor, Åpenbaring av Ordet er å være i 

stand til å se Guds Ord manifestert, og å være i stand til å ta det tilbake til det 

Skrevne Ordet, for å gjenkjenne den dagen og den tiden som du lever i. Gud gir 

deg en evne til å se det, og deretter sette det som du ser, sammen med det 

Ordet som Gud allerede på forhånd har gitt ut i Sitt Skrevne Ord. 

Derfor, en åpenbaring, eller som Martin Luther sa: "Tro er ikke en eller annen 

menneskelig forestilling. Den er et Guddommelig Verk i oss som forandrer 

oss til å bli født på ny av Gud. Tro er heller ikke bare en liten inaktiv 

akademisk teori, det er en travel, aktiv, mektig ting... "Ja, den er en 

levende, kreativ, aktiv og kraftig ting, denne troen. Tro kan ikke noe for at 

den gjør gode gjerninger hele tiden. Den stopper ikke for å spørre om det 

skal bli gjort gode gjerninger. Men før noen spør, har den allerede gjort 

dem, og fortsetter å gjøre dem uten stans.” 

Derfor, Sann Tro, som er en sann åpenbaring, er å være i stand til å se Guds 

Ord, at Det lever seg ut foran deg. Og når du ser på dette Ordet som lever seg 

selv ut rett foran dine øyne, da blir du en del av den scenen som utspiller seg. 

En levende scene som foregår, og der du er en av aktørene. 

Vel, en dør er inngang inn til noe. Og siden den Døren er Guds Ord manifestert, 

hvis du ikke har nøkkelen til den døren, eller nøkkelen til Ordet, vil den for alltid 

bli værende låst for deg. Og derfor er din inngang inn i Riket er avstengt for deg. 



Martin Luther visste hva han talte om angående “denne troen som er levende 

inni den troende". For han sa: Enhver som ikke gjør gode gjerninger på denne 

måten, er en vantro. Han snubler rundt og ser etter tro og gode gjerninger, selv 

om han ikke vet hva tro eller gode gjerninger er. Likevel skvaldrer og prater han 

om tro og gode gjerninger med mange ord. 

Martin Luther sa: "Tro er en levende, dristig tillit til Guds nåde, så sikker på 

Guds velvilje at den ville risikere døden tusen ganger, og fortsatt stole på den. 

Slik tillit og kunnskap om Guds nåde gjør deg lykkelig, glad og dristig i ditt 

forhold til Gud og til alle skapninger. 

Broder Branham forkynte et Budskap kalt: "Tro er Seieren". Og det er akkurat 

det som skjer med de som har tro. Tro gjør at Guds Ord blir levende til deg, 

og uten tro er du blant de mest elendige. Vis meg en person med tro, så vil jeg 

vise deg et liv fylt med seier. 

Martin Luther fortsatte med å si: Den Hellige Ånd får dette til å skje gjennom tro. 

På grunn av dette vil du ustanselig, med villighet og med glede gjøre det 

gode mot alle. Du tjener alle, lider alle slags ting, elsker og priser Gud som har 

vist deg en slik nåde. 

Og jeg vil legge til: Vis meg en person som ikke har noen lyst til å tjene andre 

med villighet, og som ikke har et liv fylt med glede, men alltid klager og finner 

feil hos andre. Jeg vil vise deg at det er en person som ikke har tro, og dermed 

mangler han det som skal til for å komme inn i Guds rike. Disse vandrer faktisk 

ikke i lyset. Og de ser ikke Ordet bli åpenbart og levendegjort i sine liv. 

Martin Luther sa videre: "Dermed er det like så umulig å skille tro fra gjerninger, 

som det er å skille lys og varme fra ild! ” 

Martin Luther sa også i sitt forord til Romerbrevet, at Gud dømmer etter det 

som er i bunnen av hjertet. Og på grunn av dette vil Hans lov gjøre krav på 

det innerste hjerte. Og Han kan ikke være tilfreds med dine egne 

gjerninger. Men Han vil tvert imot dømme gjerninger til å være hykleri og 

løgner, når de er blitt gjort på noen annen måte enn ut fra bunnen av hjertet. 

Ingen som gjør egne gjerninger, oppfyller loven. For selv om du kunne 

holde loven utad, med gjerninger, av frykt for straff eller kjærlighet eller 

belønning, så gjør du likevel alt dette uten villighet og glede, og uten 

kjærlighet til loven. Men det er snarere med uvilje, under tvang. Og egentlig 

ville du heller gjøre noe annet, hvis loven ikke var der. Konklusjonen er at du, 

på bunnen av ditt hjerte, hater loven. Hva betyr det da at du lærer andre å 



ikke stjele, hvis du er en tyv i hjertet ditt, og skulle gjerne vært en utad, hvis 

du hadde våget? Av denne grunn sier Paulus i Romerne 7 at loven er åndelig. 

For hvis loven var for kroppen, kunne den blitt tilfredsstilt med gjerninger. 

Men siden den er åndelig, kan ingen tilfredsstille den, med mindre at alt 

det du gjør, er blitt gjort ut fra bunnen av ditt hjerte. Men et slikt hjerte blir 

bare gitt av Guds Ånd, slik at han tilegner seg et begjær etter loven i sitt 

hjerte. Og videre fremover vil ingenting bli gjort ut av frykt og tvang, men 

alle ting av et villig hjerte. Der hvor den ånden ikke er kommet inn i hjertet, der 

vil synden bli værende, sammen med en misnøye med loven, og en fiendskap 

mot den; selv om loven er god, og rettferdig og hellig. 

Apostelen Paulus sa i Romerne 8:7 For det kjødelige sinn er fiendskap mot 

Gud, for det bøyer seg ikke inn under Guds lov, og har heller ikke evne til å 

gjøre det. 

Og igjen sa Martin Luther videre om dette. "Derfor må du ikke forstå ordet 

"loven" her, på en menneskelig måte, det er en forskrift om hva slags gjerninger 

som skulle bli gjort eller ikke bli gjort. Slik er det også med menneskelige lover. 

Du tilfredsstiller lovens krav med gjerninger, enten hjertet ditt er i det eller 

ikke. Gud dømmer hva som er i dypet av ditt hjerte. Derfor stiller Hans lov også 

krav til dypet i ditt hjerte, og Han lar ikke hjertet hvile med tilfredshet i gjerninger. 

I stedet blir alle gjerninger dømt som hykleri og løgner, når de ikke er blitt 

gjort ut fra fra dypet i hjertet. Alle mennesker blir kalt løgnere (Salme 116), 

fordi ingen av dem holder, eller kan holde Guds lov ut fra dypet i hjertet. Alle 

sammen finner inni seg selv en motvilje mot det gode og en higen etter 

ondskap. Der hvor det ikke finnes noe frivillig begjær etter det gode, der 

har ikke hjertet satt seg selv på Guds lov. Der vil det garantert også bli funnet 

synd og den fortjente Guds vrede, selv om det utad skulle bli vist frem mange 

gode gjerninger og et hederlig liv. 

Derfor, idet vi går tilbake til hva Paulus forteller oss i: 

1Kor 2:9 Men, som det er skrevet: Det øyet ikke har sett, og det øret ikke har 

hørt, det som ikke er kommet inn i menneskets hjerte, det som Gud har 

forberedt for dem som elsker Ham. 

10 Men Gud har åpenbart det for oss ved Sin Ånd. For Ånden (Guds Ånd) 

ransaker alle ting, ja, også Guds dybder. 

11 For hvilket menneske forstår det som er av mennesker, uten menneskets 

ånd som er i ham? Slik er det heller ingen som forstår det som er av Gud, uten 

Guds Ånd. 

12 Men vi fikk ikke verdens ånd, men den Ånden, som er fra Gud, for at vi 



skal forstå det som rikelig er blitt gitt til oss av Gud. 

13 Dette taler vi også om, ikke i opplæring av menneskelig visdomsord, men i 

opplæring av Den Hellige Ånd, for det som har med Ånden å gjøre, blir forenet 

åndelig. 

14 Men et naturlig menneske aksepterer ikke det som er fra Guds Ånd, for 

det er nemlig dårskap for ham. Han er ikke i stand til å forstå det, for det 

bedømmes åndelig. 

15 Men den som er åndelig (den som er fylt av ånden), bedømmer alle ting, 

men selv blir han ikke bedømt av noen. 

16 For hvem har kjent Herrens sinn, så han kunne belære Ham? Men vi har 

Kristi sinn. 

Derfor, hvis ingen kan forstå de ting som er fra Gud, uten at Guds Ånd er i ham. 

Så det sanne beviset på at du er blitt fylt av Ånden, vil være at du vil kjenne og 

forstå Ordet for den tiden som du lever i. Ikke handlingene, men Guds veier, 

Hans måte å leve på, hans måte å arbeide på, og alt om hvordan og hvorfor 

Gud gjør det han gjør. For når alt kommer til alt, den samme Ånden, det samme 

livet som lever inni deg, har skrevet Ordet. Og det samme livet manifesterer det 

Ordet, og får det Ordet til å skje. 

Nå, hvis du har lyttet nøye til hva broder Branham lærte oss her i Avdekking av 

Gud 327, da vil du vite at han forteller deg at det er en forskjell mellom 

redskapet og Den Hellige Ånd, Livets Lys, Shekinah Nærværet, den troendes 

legeme og Gud-livet som lever i den troende. 

Han taler om Guds liv som lever inni den troende, og som får den troende til å 

leve og handle og tale på en bestemt måte. 

Vel, kroppen din er et redskap som skjuler det Livet. Når du taler, endrer ikke 

din kropp på seg. Når du tenker, er det ikke kroppen din som uttrykker seg. 

Når du handler, vil ikke kroppen din endre sin form. Din kropp blir sett av 

andre som et jordisk redskap, et kar. Han kaller det for grevlingskinnet, Holy 

Roller. Etc. Dette er uttrykk som beskriver det redskapet. Det er hva andre 

ser. Men det du ser, er det Livet som er inne i det karet, det er Gud. Og det 

er hva vårt fokus skulle være på. Ikke selve redskapet, selve karet. 

Husk hva broder Vayle alltid lærte oss: få dine øyne bort fra redskapet og få 

dem på Gud som bruker det redskapet. På den måten, uansett hvilket 

redskap som Gud bruker, så vil uttrykkelsen alltid være den samme i går, i dag 

og for evig. Fordi uttrykkelsen er manifestasjonen av Guds liv på innsiden. 



Men redskapet er satt der for å gjøre andre blinde for hva Gud gjør på innsiden. 

Og glem aldri det. 

Ikke glem at vi nettopp leste hva han sa:  

329 Shekinah Glory manifesterer Ham. Det bringer fram Løftesordet, rett ut 

til deg. Det var grunnen til at Han måtte tildekke Moses’ ansikt, fordi Ordet var i 

ham. Han tildekket Jesus, som en ydmyk liten Mann, for å hindre at de skulle 

se Jehovah. Og Han dekker Seg til i dag, i jordiske kar, med Shekinah. 

Utsiden ser ut som en flokk med holy-rollers, gamle grevlingskinn, men 

innsiden skjuler Shekinah Glory. Og Det modner Skuebrødene som vi har 

festmåltid på, og kjører tvers over landet for, hundrevis av miles, ser dere. Det 

er de troendes Mat. Det er kun for en troende. Husk, Skuebrødet var Kun 

For Den Troende Alene, ser dere, Skuebrød-Frø. 

Det er derfor jeg sa: Uansett hva uttrykkelsen vil være, så vil ikke redskapet 

forandre seg. Det er begrenset til sin form og design, slik det kom inn i denne 

verden. Men uttrykkelsen på innsiden er ikke begrenset av redskapet. 

Redskapet i seg selv er begrenset, og forandrer seg ikke, selv om Guds Liv inni 

der kan gjøre overnaturlige ting. Så når du er fokusert på redskapet, da er du 

ikke fokusert på Gud som bruker redskapet. 

Broder Branham forteller oss i talen:  

60-0925 Den Dagen På Golgata 84. Han var bare en Mann, den fullkomne 

Mannen. Han ga Sitt liv, og Han satte et eksempel for deg. Hva må vi gjøre 

nå? 

85 Nå, det første jeg ønsker å si er: Jesus levde aldri for Seg selv. Hans liv 

ble brukt for andre. Det er, fullkomment, Evig Liv. Når du sier du går på møte, 

og du gjør gode ting, er det fint. Men når du lever ditt liv for deg selv, har du 

ikke Evig Liv. Evig Liv, er å leve for andre. Det beviste Han da Det kom i 

Guds Lam. Han levde og hadde Evig Liv, fordi Han ikke levde for Sitt selv. 

Han levde for andre. Og du mottar Evig Liv ved å motta den dagen, og du 

lever ikke lenger for ditt selv. Du lever for andre. 

En av de første egenskapene jeg ser etter i mennesker, er om de er selvopptatt 

eller lever for andre. Du kan vite når mennesker lever for andre, fordi 

menneskene rundt dem vil alltid dra nytte av deres nærvær. 

Jeg har sett altfor mange forkynnere som lever egosentrisk, for sitt eget selv. Og 

de drar faktisk nytte av Guds folk og prøver å gjøre dem til sine tjenere. Det har 

alltid plaget meg veldig. Jesus kom ikke for å bli tjent, men for å tjene. Det er 



den holdningen som Han hadde. Og vi blir befalt av apostelen Paulus til å "la 

denne holdningen som var i Kristus, være i dere". 

Det var det som Jesus lærte oss i: 

Matt 20:24 Og da de ti hørte det, ble de meget forarget på de to brødrene. 

25 Men Jesus kalte dem til Seg og sa: «Dere vet at herskerne over hedningene 

har fullt herredømme over dem, og de som er store utøver makt over dem. 

26 Men slik skal det ikke være blant dere. For den som vil være stor blant 

dere, han skal være deres tjener. 

27 Og den som vil være den første blant dere, han skal være deres slave - 

28 slik som Menneskesønnen ikke kom for å la Seg tjene, men for Selv å 

tjene, og for å gi Sitt liv som løsepenge for mange.»  

Broder Branham fortsetter videre i: 

86 Noen sa, Hvordan kan du stå og la enhver kalle deg slike stygge ting? Du 

lever ikke for ditt selv. Du lever for andre, så du kan forløse den mannen. 

Dere blir sønner. Og problemet med det er at menigheten har glemt at de 

var sønner. Dere er en sønner. Dere tar Kristi plass. Dere er sønner, så 

ikke lev for ditt selv. Lev for andre. 

87 Vel, broder Branham, jeg kan leve for denne broderen, for han er virkelig en 

hyggelig mann. Det er ikke tingen. 

88 Lev for den mannen som hater deg. Lev for den personen som ville 

drepe deg om de kunne. Det er hva de gjorde med Ham. De drepte Ham, og 

Han døde så Han kunne frelse dem. Det er Evig Liv. Når du, har dette i ditt 

bryst, da er du vendt mot Himmelen. Men du ofrer dine egne ting, gir det opp, 

slik som lammet gir sin ull. Du ser videre mot Golgata. 

89 Jeg håper dette hjelper deg til å komme inn i en stilling... Det er hva 

tabernaklet, det er hva alle mennesker er nødt til å gjøre, å finne ut hva du 

er og hva som er formålet. Menigheten, man går ikke i menigheten kun for å 

spille musikk og synge sanger. Menigheten er et sted for korreksjon. Dom 

begynner i Guds Hus. 

90 Vi må regne oss selv som døde, og levende til Kristus. 

Det er nøyaktig hva apostelen Paulus sa i Kolosserne 3. La oss begynne å 

lese. 

Kol 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, skal bli åpenbart (phaneroo. Det betyr å bli 

manifestert i sin sanne karakter), da skal også dere bli åpenbart (phaneroo, bli 

manifestert i deres sanne karakter) sammen med Ham i herlighet. 

Legg merke til at han sa at vi vil bli manifestert sammen med Ham. Sammen 

med Ham. Det taler om to individ, deg og Kristus, sammen med Ham. Men så 

sier han, i Herlighet (Glory). Ikke to herligheter, men én herlighet, én doxa , 

én mening, ett sett med verdier, én bedømmelse. Og den herligheten som du 

manifesterer SAMMEN MED Ham, er Hans herlighet. Og det er slik du blir ett 

MED Ham. 

Joh 17:21 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 herlighet (doxa = meninger, verdier og bedømmelser) som Du gav 

Meg, har Jeg gitt dem, så de skal være ett, slik som (på samme måte som) 

Vi er ett: 

23 Jeg (Ditt manifesterte Ord) i dem og Du (Ditt Ord) i Meg, for at de kan bli 

gjort fullkomment (Teleios = komplett, fullt utstyrt og moden) 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. 

Når vi leser de neste tankene til apostelen Paulus her, da må du huske at han 

ikke taler om legalisme, men om Kristi nåde som bare kan komme gjennom 

Hans Ånd som lever seg selv ut i deg.  

Kol 3:5 Drep derfor deres jordiske lemmer: hor, urenhet, syndig begjær, ond 

lyst og grådighet, som er avgudsdyrkelse. 

6 På grunn av disse ting kommer Guds vrede over ulydighetens barn. 

7 I disse syndene vandret dere selv en gang, da dere levde i dem. 

8 Men nå skal dere også legge av alt sammen: sinne, vrede, ondskap, 

bespottelse, skittent snakk fra deres munn. 

9 Lyv ikke for hverandre, dere som har kvittet dere med det gamle menneske 

sammen med dets gjerninger, 

10 og har ikledd dere det nye menneske, som blir fornyet til kunnskap etter 

bildet av Ham som skapte det. 

11 Her er det verken greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, 

trell eller fri, men Kristus er alt og i alle. 

12 Som Guds utvalgte, hellige og elskede, må dere ikle dere inderlig 

barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og langmodighet. 



13 Vær overbærende med hverandre og tilgi hverandre hvis noen har en 

klage mot en annen. Slik som Kristus tilgav dere, slik skal også dere gjøre. 

14 Men framfor alt dette: Dere må ikle dere kjærligheten, som er båndet (som 

er prinsippet som forener oss sammen) til fullkommenhet (teleiotes). 

15 Og la Guds fred herske i hjertene deres! I Ham ble dere også kalt inn i ett 

legeme. Og vær takknemlige! 

16 La Kristi ord bo rikelig inni dere i all visdom, slik at dere underviser og 

formaner hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og ved 

nåden synger i deres hjerter for Herren. 

17 Og hva dere enn gjør i ord eller gjerning, gjør alt i Herren Jesu navn, og 

takk Gud Faderen gjennom Ham. 

(Så forteller han oss noe av det som vi skal gjøre i Herren Jesu navn, og takke 

Gud.)  

18 Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn, som er det rette 

i Herren. 

19 Dere ektemenn, elsk deres hustruer og vær ikke bitre mot dem! 

20 Dere barn, adlyd deres foreldre i alle ting, for dette er velbehagelig for 

Herren. 

21 Dere fedre, gjør ikke barna deres bitre, så ikke de blir motløse. 

22 Dere tjenere, adlyd deres herrer etter kjødet i alle ting, ikke med 

øyentjeneste som slike som vil gjøre mennesker til lags, men i hjertets 

oppriktighet, fordi dere frykter Gud. 

23 Og alt dere gjør, gjør det av hjertet, som for Herren og ikke for 

mennesker. 

24 For dere vet at det er fra Herren dere skal få arven som lønn. Dere tjener 

jo Herren Kristus. 

25 Men den som gjør urettferdighet, skal få tilbake for den urett han har gjort, og 

det blir ingen forskjellsbehandling. 

Broder Branham sier videre...  

90 Vi må regne oss selv som døde og levende for Kristus. Så Han åpnet veien 

så vi kunne ofre oss selv til Hans tjeneste og følge Ham. Om vi følger Ham, 

da lever vi livet som Han levde. Det er vidunderlig. 

91 Jesus sa og talte om det. La meg bare gi dere noen få sitater på det. Lytt 

nøye. Ikke gå glipp av det. Jesus sa: På den Dagen ville Han skille folket, slik 

som sauene og geitene. Og Han ville si til geitene: Stå på den venstre siden. 

Og til sauene: Stå på den høyre siden. 

92 Og Han sa til geitene: Vik fra Meg. For jeg var sulten, og dere ga Meg ikke 



mat. Jeg var i fengsel, og dere besøkte Meg ikke. Jeg var naken, og dere kledde 

Meg ikke. Jeg var tørst, og dere ga Meg ingen drikke. Jeg var syk, og dere 

besøkte Meg ikke. Så, vik fra Meg. 

93 Og til sauene sa Han: Jeg var sulten, og dere ga Meg mat. Jeg var naken, og 

dere ga Meg klær. Jeg var syk, og dere tjente Meg. 

94 Og legg merke til dette. Ikke gå glipp av dette, menighet. Hold dette i 

deres hjerter for alltid. Det var gjort så ubevisst! Folket gjør det ikke som en 

plikt. En mann som gir deg et eller annet, fordi han burde gjøre det, en 

mann som gir deg mat fordi han burde gjøre det, han har en egoistisk 

tanke. Det skulle være selve livet ditt, selve handlingene dine. 

Det er nøyaktig hva vi leste for dere fra Martin Luther. “Gud er en skjelner av 

hjertets tanker og hensikter”. Og det er grunnen til at han kunne si til noen: 

“Gå bort fra meg, jeg har aldri kjent dere.” Jeg kjente dere aldri gjennom 

erfaring. Så de handlet ut fra et annet motiv enn ut fra bunnen av sine hjerter. 

95 Det var så overraskende for disse sauene, at de sa: Herre, når var Du 

sulten? Og vi ikke ville gi Deg mat…Når var Du sulten, og vi ga Deg mat? 

Når var Du naken, og vi ga Deg klær? Når var Du tørst, og vi ga Deg 

drikke? Når var Du syk, og vi tjente Deg? 

96 Det var så automatisk gjort av kjærlighet, bare Ditt Liv som levde i dem. 

Gud, la folket se hva Golgata gjorde for oss. Så automatisk. Når var Du 

det, Herre? Vi visste aldri det. 

97 Se hva Jesus snudde seg og sa: For så mye som dere har gjort imot 

disse, gjorde dere imot Meg. 

98 Uselvisk liv; ikke noen ombestemmelse. Ikke å tenke på det; men du er 

så død for tingene i denne verden og så levende i Kristus og så vandrende på 

hovedveien, at disse tingene er bare en automatisk ting. Du bare gjør det.  

98 Sier ikke, Vel nå, Herren ville, Herren vil at jeg skal gjøre det. Det er ikke 

det. Du er bare en del av Ham. Hans Ånd er i deg, og du handler slik Han 

handlet. Ah! Få tak i det. 

99 Det er en vei som synes rett for en mann, men enden av den er dødens vei. 

100 Ikke alle som sier, ‘Herre, Herre,’ skal komme inn, men de som gjør Min 

Fars vilje, rett fra deres hjerter, helt frivillig. 

101 Nå, den dagen på Golgata betalte prisen, så vi kunne være slik. 

102 Ikke si, Du vet, enken Jones var en gang…hun var tom for kull, og jeg gikk 

og kjøpte noe kull til henne. Jeg skal si deg, jeg så en broder som trengte en 

dress, og jeg gikk og fikk tak i en dress til ham. Velsignet være Gud! Jeg er en 

kristen. Åh, du! Du selviske, fattige, elendige menneske. Du er en hykler. 



103 Ikke la den høyre hånden vite hva den venstre gjør, og den venstre 

vite hva den høyre gjør. Bare så automatisk død i Kristus, at du gjør det, 

uansett. Det er din natur. Det er slik du er laget. Du gjør det uansett. Det er 

bare Livet som lever i deg. Du er fullstendig overgitt til den Ånden, og Den 

bare lever Seg Selv ut i deg. Åh, du kjenner den velsignede Ånden, det Livet! 

Ikke jeg som lever, sa Paulus, Men Kristus lever i meg, bare så automatisk. 

104 Vel, jeg sier deg, broder Branham, vi er kristne her. Vi hjelper de 

menneskene. Vi hjelper disse menneskene. Åh, du! Skam dere. Det er ikke 

kristendom. 

105 Kristendom bare helt automatisk må gjøre det. Det må gjøres. Og du 

bare glemmer alt om. Gå, gjør det. 

106 Kristus bare fullstendig overga Sitt liv til Gud. Han ga Seg Selv som en 

offentlig tjener til folket. Han ga Sitt liv frivillig. Han måtte ikke gjøre det. Han 

gjorde det ikke motvillig. Han sa ikke, Nå, brødre, dere burde alle sammen 

tenke høyt om Meg, for Jeg kom for å dø for dere. Han sa aldri et ord om det. 

Han døde allikevel, fordi det var Gud i Ham. 

107 Det er Gud i dere. Det er Gud i meg som får oss til å se til andre.  

Sauer, på en side. 

108 En av dem vil si: Vel, Herre, jeg gjorde dette. Og, Herre, jeg gjorde det. 

109 Han sa: Vik fra Meg, dere som gjør urett. Jeg kjente dere aldri. 

110 Om menigheten noen gang kan komme til de fundamentale fakta, at det er 

ikke noe som du prøver å gjøre, du får deg selv til å gjøre. Det er noe som er 

født i deg. 

La oss bøye våre hoder i bønn. 

Kjære Gud, vi har lest for ditt folk om hva det vil si å være "teleios", hva det vil 

si å være fullt moden og klar til å få sønnekåret, og bli likedannet med bildet av 

din førstefødte Sønn, frem til at vår tro er bare vår natur, Din natur som lever 

seg selv ut inni oss. Ingenting som vi på forhånd har tenkt ut, ingenting som vi 

har planlagt. Men rett og slett å overgi våre kar til Ditt Gud-Liv som lever inni 

oss, og som ønsker å manifestere Din egen natur gjennom disse karene av 

leire, kalt grevlingskinn. Ta oss O Herre og form oss, og gjør oss slik som du vil, 

og bruk oss utelukkende til Din ære. Slik som apostelen Paulus sa: "Må vi 

framstille våre legemer som et levende offer, et offer som er hellig og 

velbehagelig for Gud. Dette er vår åndelige gudstjeneste." 

Vi ber om dette til Din ære i Jesu Kristi navn, Din elskede Sønn og vår eldste 

broder, Han som er vårt eksempel på hva det vil si å være en teleios sønn. 

Amen. 



 


