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La oss stå opp på våre føtter og åpne våre Bibler i 1. Korinterbrev 15, og 
lese for vår tekst fra vers 10.  
 
1 Korinterne 15:10 Men ved Guds nåde er jeg det jeg er, og Hans nåde 
mot meg har ikke vært forgjeves. Men jeg har arbeidet enda mer enn dem 
alle, dog ikke jeg, men Guds nåde som er med meg.  
 
La oss be … 
 
Denne formiddagen vil vi fortsette vår studie av broder Branhams tale 
Avdekking av Gud. Og dette vil være nummer 200 i vår serie, etter at vi 
startet denne studien den 18. mars 2018. Det er bare et par uker til, og da 
har vi vært i denne studien i tre hele år. 
 
Jeg blir bare overrasket hver uke, mens vi ser på én tanke om gangen. Og 
å se den reisen vi har gått gjennom, etter hvert som vi tar hver tanke som 
Guds stadfestede profet brakte til vår oppmerksomhet. Og så tok vi det 
frem og fulgte det fra 1. Mosebok og gjennom Åpenbaringen 
 
Denne formiddagen vil vi fortsette der vi slapp forrige uke, og begynne å 
lese fra: 64-0614M Avdekking av Gud 363 Ikke prøv å vær en Moses. Ikke 
prøv å vær en Aron. Ikke gjør det. Bare vær den du er, men vær en 
kristen. 
 
Og vi finner at det er akkurat det som apostelen Paulus lærte oss, idet vi 
leste fra vår tekst denne formiddagen: Men ved Guds nåde er jeg det jeg 
er. 
 
Så fortsetter han: 364 Vil dere, med hodene bøyd, løfte deres hender til 
Gud og si: “Herre Gud, hjelp meg til innsiden av forhenget”? Gud velsigne 
deg. Gud velsigne deg. Det er, bare se på hendene!  
365 På utsiden, husk, jeg ser kanskje ikke hånden din. Det betyr ikke—det 
betyr ikke mye at jeg ser den, likevel; det er Gud. Det bare, for meg, det 
bare får meg til å se at Sæden har falt et sted, og, men Gud ser det 
oppriktige hjerte.  



366 Hvis det er noen andre som ikke løftet hendene sine, som vil løfte dem 
nå, løft hendene deres og bli husket i bønn. Løft deres hender. Gud 
velsigne deg. Det er godt. Gud velsigne deg.  
 
Nå denne formiddagen vil jeg se på disse tre korte, veldig korte uttalelsene 
som broder Branham kommer med, idet han avslutter dette Budskapet i 
bønn. 
 
Han sier: 1) Bare vær den du er, men vær en kristen. Dere vet at det er 
veldig viktig for oss å få våre øyne bort fra vårt kjød, vårt forheng, og over 
på Kristus, Han som lever på innsiden av forhenget. Gud ser ikke på hva du 
gjør og hva du ikke har gjort, men Han ser på hjertet. Han ser på hva dine 
begjær er der inni ditt hjerte. Og jeg er sikker på at de fleste av oss ønsker 
å være lik Kristus, så det er hva Gud ser på. 
 
2) Han sier, "Løft dine hender opp til Gud og si: "Herre Gud, hjelp meg inn 
i forhenget." For uten Guds nåde kan vi aldri være det som Han har 
bestemt for oss til å være. Som Paulus sa i vår tekst: Men ved Guds nåde 
er jeg det jeg er.  
 
Og vi vet at Gud ser oss gjennom blodet til Sin Sønn, og Han ser oss like 
så fullkomne som Han så Sin Egen Sønn. Og vi vet at “Han som begynte å 
arbeide i oss, Han skal også fullføre det.” Og at “Det er Gud som virker i 
oss både å ville og å gjøre hans gode velbehag.” 
 
3) Han sier: "Gud ser det virkelige hjertet." “For han er en skjelner av 
hvert menneskes hjerte.” Så Han kjenner dine begjær, og: “det behaget 
deres Far å gi dere riket.” 
 
Nå, det er interessant, men alle disse 3 uttalelsene minner meg om en 
uttalelse som Martin Luther sa en gang. Og jeg kom over denne uttalelsen i 
forrige uke mens vi var ute og spiste lunsj med flere familier i menigheten. 
 
Martin Luther sa: “Når jeg ser på meg selv, da ser jeg ikke hvordan jeg 
kan bli frelst. Men når jeg ser på Kristus, da ser jeg ikke hvordan jeg 
kan gå fortapt.” 
 
Og det oppsummerer omtrent det som broder Branham fortalte oss her, da 
han sa: “Bare vær den du er, men vær en kristen.” Og deretter, til å sette 
denne grunnleggende sannheten inn i ditt sinn, og løft så hendene dine og 



si: “Herre Gud, hjelp meg inn i forhenget.” Fordi han sier: “Gud ser det 
virkelige hjertet.” 
 
Og jeg er så glad for at vår Gud er himlenes og jordens skaper. Jeg er så 
glad for at Han er Ånd, og derfor ser Han ikke på mitt kjød, og på alle 
manglene ved dette kjødet. Men Han ser i stedet inn i dette kjødets 
forheng, og ned, inn i hjertet. Og der inne ser Han Sin Ånd, og sjelen som 
er fanget innenfor dette kjødets forheng. Og innenfor dette forhenget, der 
ser Han en sjel og en Ånd som lengter etter å bli lik Ham, til å bli 
likedannet med Hans førstefødte Sønns bilde. ( Rom 8:29) 
 
Og så lenge vi har det begjæret der inne i dette forhenget, da kan vi si som 
Job sa i  
Job 19:25 Men jeg, jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste 
skal han stå fram på støvet. 
26 Og etter at denne min hud er blitt ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød 
skue Gud,  
27 han som jeg skal skue, meg til gode, han som mine øyne skal se og 
ikke noen fremmed - mine nyrer tæres bort i mitt liv av lengsel.  
 
Hvis hans nyrer blir fortært i ham, da taler han ikke om at hans fysiske øyne 
skal se Gud, men hans hjertes øyne. Og vi vet at dine ørers øyne er din 
forstands øyne, slik apostelen Paulus lærte oss i Efeserne 1. Og det er 
akkurat det som apostelen Paulus profeterte ville finne sted inni oss ved 
endetiden. 
 
Efeserne 1:17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, (så han sier at 
vår Herre Jesus Kristus har en Gud, og denne Gud er) herlighetens Far, 
(Doxa'ens Far, og doxa er Guds meninger, verdier og bedømmelser. Og 
han fortsetter med å si at denne Gud, som er vår Herre Jesu Kristi Far, Han 
er også vår Far. Og hans bønn er at Han) må gi dere visdoms Ånd og 
åpenbarings Ånd i kunnskap om Ham.  
 
Så Gud sa at Han ville gi oss visdoms Ånd og åpenbarings Ånd i 
kunnskap om Ham. Med andre ord, Han vil gi oss visdom til å kjenne 
Ham, ikke bare som vår Gud, men også som vår Far. Og det kan bare 
komme gjennom denne visdommen som Han lovet å gi oss, og gjennom 
åpenbaringen av Ham selv, som han lovet å gi oss. 
 
Og glem aldri at ordet, åpenbaring, det er ikke noe mentalt som vi kan trylle 



frem. Men ordet åpenbaring betyr: "Manifestasjonen av Guddommelig 
Sannhet." Så derfor, dette er både visdom, som har å gjøre med sinnet, 
kombinert med erfaring, og i tillegg åpenbaring, som har å gjøre med å 
være i stand til å kunne se manifestasjonen av Ham. Manifestasjon av 
Hans Guddommelige Sannhet. 
 
Og så fortsetter Paulus med å fortelle oss hvordan dette vil skje, når han 
sier i vers 18 og at deres forstands øyne blir opplyst, slik at dere kan forstå 
hvilket håp (hvilken inderlig lengsel) dere fikk ved Hans kall (Hans 
invitasjon) og hvor rik på herlighet (doxa, Guds meninger, verdier og 
bedømmelser) Hans arv er i de hellige.  
 
Nå, et menneske, fordi han er kjød, da tenker han på arv som "ting" eller 
"eiendeler", noe som man mottar ved bortgangen til den som eide disse 
tingene, eller de eiendelene som er blitt gitt til ham ved bortgangen til en 
far, en bestefar, etc. 
 
Mennesket tenker slik fordi et menneske er knyttet til jorden med sine fem 
ytre sanser. Og når han tenker på arv, da tenker han i forhold til ting som 
han kan se, smake, føle, lukte og høre. 
 
Men det er en annen side ved arv som ikke trenger å ha noe med Farens 
død å gjøre. En idrettsutøver arver ofte sin fars menneskelige fysiske 
egenskaper, eller han arver kanskje farens fysiske styrke og skikkelse. Men 
siden et menneske bare er 1/3 kjøtt, mens 2/3 er ånd og sjel, derfor skulle 
vi tenke på at en arv fra Gud er en åndelig arv, siden Han er Ånd. 
 
Men Jesus sa: "Gud er Ånd, og de som tilber ham, må tilbe ham i ånd og 
sannhet." 
 
Og derfor, det som vi skal arve fra Gud, har ingenting å gjøre med hvor vi 
skal bo, slik som i Det Nye Jerusalem. Det har egentlig ingenting med vår 
arv å gjøre. Det som vi arver fra Gud, mer direkte som Hans barn, det er 
Hans attributter og Hans egenskaper. For eksempel: Hans natur, Hans 
Ånd, Hans Ord, og Hans Doxa, som er Hans meninger, Hans verdier og 
Hans bedømmelser. Og disse tingene kan vi arve på denne siden av 
oppstandelsen. 
 
Jeg håper at dette gir mer fornuft nå, når du leser hva Paulus sa: 18 og at 
deres forstands øyne må bli opplyst, (det er hva Visdommen skal gjøre, 



og det er hva manifestasjonen av Gud skal gjøre for oss, for å hjelpe oss til 
å se hva som er de virkelig viktige tingene med Gud, og at det er de tingene 
vi får i arv, slik som Hans Gudfryktighet, som er Gud-likhet, Hans natur, 
Hans Ånd, Hans meninger, Hans verdier og Hans bedømmelser. Fordi, om 
du har noe på den andre siden, eller ikke, så er du fornøyd, fordi du har 
Ham.) 
 
Og så sier Paulus at Han åpner opp deres forstands øyne, slik at dere kan 
forstå hvilket håp (den inderlige lengselen) dere fikk ved Hans kall (Det er 
Hans invitasjon) og hvor rik på herlighet (Doxa: Hans meninger, Hans 
verdier og Hans bedømmelser) Hans arv er i de hellige. 
 
Legg merke til at Han aldri sa: "arv for de hellige", men "Hans arv INNI de 
hellige," 
 
Vel, dette ordet, arv, ble tatt fra et gresk ord, Kleronomia, som ganske 
enkelt betyr arving eller besittelse som en arving. 
 
Nå, det er interessant at det engelske ordet for arv har to forskjellige veier 
som det tar, når vi taler om å arve fra vår Far. Det første taler om noen ting 
som er, eller kan være arvelig; som i eiendomsoverdragelse ved eierens 
død, til arvingen, eller de som er berettiget til å arve. Men så er det en 
annen side som ganske enkelt taler om et testamente. 
 
Og så, hvis vi går videre inn i den andre definisjonen, da begynner vi å se 
på “de genetiske tegn som overføres fra foreldre til avkom, tatt kollektivt. 
Noe slikt som en kvalitet eller en egenskap , eller annen uvesentlig 
besittelse, mottatt fra forfedre eller forgjengere, som ved etterfølgelse: en 
arv av familiens stolthet. En del; en fødselsrett; en arv: Med andre ord så 
ble absolutt styre ansett som kongers arv. ” 
 
Derfor taler “arv” om mye mer enn bare ting, eller fysiske eiendeler. Den 
taler om posisjon, natur, egenskaper og attributter, som kan være både 
fysiske og åndelige. 
 
La oss nå lese denne uttalelsen igjen, slik at vi kan begynne å utvikle en 
bedre forståelse for den arven som Gud har for oss. For Paulus forteller oss 
at “Visdom og Åpenbaring i kunnskapen om Gud” skal hjelpe oss til å 
forstå alt det som Gud har for oss, når det gjelder Hans Guddommelige 
natur i oss. 



 
Med andre ord, han taler om: Hans liv gitt av Gud, Hans meninger gitt av 
Gud, Hans verdier gitt av Gud, Hans bedømmelser gitt av Gud. 
 
Når vi først har tatt i besittelse disse attributtene og egenskapene til Gud, 
da vil vi forstå viktigheten av rollen i familien. Gud, som er vår Far, og 
Kristus, den førstefødte i vår familie, som er et forbilde for alle de andre 
sønner til å leve ut. 
 
Og han sier at vi "arver" alt dette. Så rollen og Doxa og Guds Ord og Hans 
natur og Hans liv, alt dette er omfattet til å være vår arv. 
 
Apostelen Paulus sa i Efeserne 1:17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi 
Gud, herlighetens Far (Faren til Doxa), må gi dere visdoms Ånd og 
åpenbarings Ånd i kunnskapen om Ham,  
 
Og det er gitt i en rekkefølge 18 og at deres forstands øyne må bli opplyst, 
OG at dere kan forstå hvilket håp dere fikk ved Hans kall, og hvor rik på 
herlighet Hans arv er i de hellige, 
 
Og ikke bare dette, men han sier også i vers 19 og forstå hvor 
overveldende stor Hans kraft er i oss som tror, etter virkningen av 
Hans mektige kraft. 
20 Den som Han lot virke i Kristus da Han reiste Ham opp fra de døde,  
 
Så det er også for å hjelpe oss med å forstå denne oppstandelseskraften 
som ligger inni vårt kjøds forheng. 
 
Paulus fortsetter: 20 og satte Ham i Sin kraft, i de himmelske, 
21 over enhver myndighet og kraft og makt og herredømme, og over 
ethvert navn som nevnes, ikke bare i denne tidsalder, men også i den 
kommende. 
22 Og Han la alle ting under Hans føtter, og gav Ham til menigheten for å 
være hode over alle. 
23 Menigheten er Hans legeme, Hans fylde. Han som fyller alt i alle.  
 
Så når du ser på "denne arven INNI de hellige", da ser du ikke på det ytre 
kjødet, eller på noe som har med det ytre kjødet å gjøre. Men Paulus får 
oss her til å fokusere på det som er inne i forhenget til vår 
menneskelighet, og det er i virkeligheten hva vi vil arve. Og det er denne 



prosessen som vi ønsker å undersøke denne formiddagen. 
 
Og for å gjøre det, la oss igjen se på broder Branhams tre uttalelser, og se 
om dette ikke er akkurat det han forteller oss. Fordi han fortalte oss at han 
bare underviste det Paulus lærte, så la oss bare lese igjen det broderen 
Branham sa. 
 
1) Han sier: Bare vær den du er, men vær en kristen. Det taler ikke om 
ditt kjød, det taler om din sjel og din ånd. 
2) Han sa: “Løft hendene dine mot Gud og si: "Herre Gud, hjelp meg inn i 
forhenget. 
3) Gud ser det virkelige hjertet. 
 
Ser dere, det handler alt sammen om hva som er på innsiden av forhenget. 
Det er det som Gud vil at vi skal se. Vi synger sangen: "Innenfor forhenget 
er jeg nå kommet", nummer 204 i vår sangbok. 
 
"Innenfor forhenget er jeg nå kommet, inn i det Hellige Stedet, Jeg ser 
på ditt ansikt, jeg ser slik en skjønnhet her, ingen andre kan 
sammenlignes med det, Jeg tilber Deg min Herre, innenfor forhenget." 
 
Og det var det som apostelen Paulus refererte til da han talte i 
1.Korinterne 13:12, om å se på Hans ansikt. For når vi ser Ham ansikt til 
ansikt, blir vi forandret til å bli lik Ham. 
 
Vi leser i Kolosserne 3:4 Når Kristus, som er vårt liv, skal bli åpenbart, 
(skal phaneroo, som betyr å bli manifestert i sin sanne karakter. Så han sier 
da at på den tiden, ved Hans tilsynekomst, ved Hans phaneroo, ved Hans 
manifestasjon,) da skal også dere bli åpenbart (Da skal også dere faneroo, 
eller bli manifestert i deres sanne karakter) sammen med ham i herlighet. 
(sammen med Ham i doxa, med Ham i Hans meninger, verdier og 
bedømmelser.) Så det at du uttrykker de samme meninger, verdier og 
bedømmelser som du ser at Han har, det er det som forandrer deg fra doxa 
til doxa, og deretter fra bilde til bilde. 
 
Og igjen i 1 Korinterne 13:12 For nå ser vi i et speil, i en gåte, men da skal 
vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne alt, 
slik som jeg også er fullt kjent. 
 
Og så forteller apostelen Paulus oss hvordan denne forvandlingen skal 



finne sted i 2. Korinterne 3. 
 
2 Korinterne 3:12 Da vi altså har et slikt håp, taler vi med stor frimodighet. 
13 Vi gjør ikke som Moses, som la et dekke over ansiktet sitt, slik at 
Israels barn ikke skulle se slutten på det som forsvant. 
14 Men deres sinn ble forherdet. For til denne dag blir den samme 
tildekning liggende over lesingen av den gamle pakt, for at det ikke skal bli 
åpenbart, det som i Kristus er blitt avskaffet. 
15 Men helt til denne dag ligger det en tildekning over deres hjerte når 
Moses blir opplest,  
16 men når de omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort. 
17 Men Han, Herren, er Ånden. Og der Herrens Ånd er, der er det frihet. 
18 Men alle vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et 
speil, blir forvandlet til det samme bilde fra herlighet til herlighet, slik som av 
Herrens Ånd. 
 
Det er grunnen til at apostelen Johannes fortalte oss i 1 Johannes 3:2 
Elskede, nå er vi Guds barn. Og det er ennå ikke blitt åpenbart hva vi skal 
bli, men vi vet at når Han blir åpenbart (phaneroo), skal vi bli lik Ham, for 
vi skal se Ham som Han er. 
 
Og når vi ser Ham som Han virkelig er, da bringer det oss til å bli likedannet 
med Hans Bilde. Og det kan ikke bli gjennomført så lenge vi ser på det 
forhenget. Så vi må kvitte oss med vårt eget forheng, vårt kjød, og se kun 
på Hans Ord, som er skjult i vårt hjerte, innenfor forhenget, for å si det 
sånn. Og vi ser ikke med våre fysiske øyne, men med hjertets øyne, som er 
øynene til vår forståelse. Og da, når vi gjør det, blir vi opplyst og 
transformert gjennom fornyelsen av vårt sinn. 
 
Så vi synger i sangen: "Innenfor forhenget, har jeg nå kommet, Inn i det 
hellige stedet, Jeg ser på ditt ansikt, Jeg ser slik en skjønnhet her, 
Ingen andre kan sammenlignes med det. Jeg tilber Deg min Herre, 
innenfor forhenget." 
 
Denne sangen handler ikke om å se inn i et forheng som Gud står bak, 
men det er å se innenfor forhenget av ditt eget kjød, dit har jeg nå kommet, 
inn i det Hellige stedet, hvor jeg kan se på Hans Ansikt, Hans Ord, og 
innenfor dette forhenget, Jeg ser en slik skjønnhet her, ingen andre kan 
sammenlignes med det. 
 



Og det er innenfor dette "forhenget" at jeg kommer for å tilbe deg, min 
Herre, "innenfor forhenget". (Innenfor, det betyr at på innsiden av dette 
forhenget har jeg nå kommet.) 
 
Og vi vet at Jesus fortalte oss at det er på denne tiden at vi skal motta Hans 
Doxa, og at Han skal komme og manifestere Seg selv for oss, og gjøre sin 
bolig innenfor oss, og i oss. 
 
Broder Branham sa i talen 64-0614M Avdekking av Gud 269 Forhenget, 
de vantros tradisjoner, tatt bort, da ser du Gud. Når tradisjonsforhenget har 
blitt fjernet, kan du se at Gud fremdeles er Gud av Sitt Ord. Han holder 
fremdeles Sitt Ord. Han er—Han er Gud, Forfatteren av Sitt Ord. Det er 
skjult bak et skinnforheng, for andre. Ja, det er riktig. For de som ikke kan 
gå bak forhenget, er Han fremdeles bak et skinnforheng. 
270 Legg merke til det. Da blir vi en del av Ham, siden du er det forhenget 
som dekker Ham. Du er en del av Ham, så lenge Kristus er i deg, slik 
Kristus var av Gud. Fordi Gud var i Ham, det gjorde Ham til Gud. Og siden 
Kristus er i deg, håpet om Herlighet, da blir du en del av Kristus. “Den som 
tror på Meg, skal også gjøre de gjerninger Jeg gjør.” Skjønner? Du blir en 
del av Kristus så lenge Kristus er skjult i deg. Da er det tildekket for den 
vantro, men du vet at Han er i deg. Du er et tempel for Kristus som er bak 
forhenget, bak huden. Da blir vi, på gr- … Bak…, på grunn av dette 
dekket…, tildekket igjen, i menneskelig kjød, skjuler Gud, Ordet, for den 
vantro. 
 
Kolosserne 3:3 For dere er døde, og deres liv er skjult med Kristus I 
Gud. 
 
Brødre og søstre, dette er bare for rikt, til at du ikke skal få tak i dette. Vi 
taler om hvor viktig det er for deg å gå innenfor forhenget. For så lenge som 
du ser på forhenget, ditt eget forheng, eller et hvilket som helst 
forheng, da vil du aldri kunne se "Kristus i deg, Håpet om Herlighet." 
 
270 Legg merke til at da blir vi en del av Ham, siden du er det forhenget 
som tildekker Ham. (Åh, det er så rikt, jeg skulle ønske vi kunne forstå det 
han forteller oss her.) ... du er det forhenget som tildekker Ham. (Åh, 
elsker du ikke bare det?) Du er en del av Ham, så lenge Kristus er i deg, 
slik Kristus var av Gud. Fordi Gud var i Ham, det gjorde Ham til Gud. 
 
For vi har løftet: Kolosserne 1:27 For dem ville Gud gjøre kjent hvilken 



rikdom av herlighet det er blant hedningene i denne hemmeligheten, det er 
Kristus i dere, håpet om herligheten. 
Kristus inni dere er håpet om Doxa, håpet om å ha Kristi sinn. Doxa, 
Guds meninger, verdier og bedømmelser. 
 
Husk Jesu bønn til sin Far før han gikk til Getsemanehagen. Vi ser det i 
Johannes 17. 
 
Johannes 17:14 Jeg har gitt dem Ditt Ord. Og verden har hatet dem, 
fordi de ikke er av verden, slik som Jeg ikke er av verden. 
15 Jeg ber ikke om at Du skal ta dem ut av verden, men at Du skal bevare 
dem fra den onde. 
16 De er ikke av verden, slik som Jeg ikke er av verden. 
17 Hellige dem i Din sannhet! Ditt Ord er sannhet. 
 
Så Jesus har gitt oss det som helliggjør oss, Guds Ord. Så, vi er helliget 
ved Ordet, ved vannbadet i Ordet. Det er ikke din innsats som helliggjør 
deg, men Hans Ord, det er hva som helliggjør deg. 
 
David sa selv i Salme 119:9 Hvordan skal den unge holde sin sti ren? 
Ved å holde seg etter ditt ord. 
 
Og Jesus sier i Johannes 17:18 Slik som Du har utsendt Meg til verden, 
har også Jeg utsendt dem til verden. 
19 For deres skyld helliger Jeg Meg, for at også de skal være helliget i 
sannheten. 
 
Med andre ord, "Far, slik som jeg har stilt meg selv på linje med Ditt Ord, og 
på den måten har helliget mitt liv, slik har også de stilt seg selv på linje med 
Ditt Ord og er dermed også blitt helliget av Ditt Ord." 
 
20 Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som kommer til å tro på 
Meg ved deres ord. 
21 Jeg ber at de alle må være ett, slik som (Eller på den samme måten 
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, Guds meninger, verdier og bedømmelser) som 
Du gav Meg, har Jeg gitt dem, så de skal være ett, slik som (Eller på 
den samme måten som) Vi er ett: 
23 Jeg i dem og Du i Meg, for at de kan bli gjort fullkomment til ett, og for 



at verden kan forstå at Du har utsendt Meg, og at Du har elsket dem, slik 
som Du har elsket Meg. 
24 Far, Jeg vil at også de som Du har gitt Meg, skal være hos Meg der Jeg 
er, og at de kan se Min herlighet, den som Du har gitt Meg. For Du elsket 
Meg før verdens grunnleggelse. 
25 Rettferdige Far! Verden har ikke kjent Deg (ginosko Deg eller kjent Deg 
gjennom erfaring), men Jeg har kjent Deg (kjent Deg gjennom erfaring). Og 
disse har forstått at Du sendte Meg. 
26 Jeg har kunngjort Ditt navn for dem og skal kunngjøre det, for at den 
kjærlighet som Du elsket Meg med, skal være i dem og Jeg i dem.  
 
Så vi ser at Guds Doxa er det som gjør oss til ett med Kristus, slik Kristus 
og Gud var ett. Og den Guds doxa er Guds meninger, Guds verdier og 
Guds bedømmelser, som kommer til oss gjennom det samme Ordet som 
renser oss fra alle andre meninger, verdier og bedømmelser, de som ikke 
samsvarer med Guds. 
 
Og så ser vi at det ved endetiden skal være en manifestasjon av denne 
Guds doxa i oss. Og det er for å uttrykke seg selv gjennom oss, slik som 
den gjorde gjennom Guds sønn, Jesus Kristus. 
 
Det er det som apostelen Paulus lærte oss i 2 Tessalonikerbrev 1:10-12 
 
For å fullt ut forstå hva Paulus forteller oss i vers 10, da trenger vi å få en 
bakgrunn, og vi leser fra vers 7 og videre nedover. 
 
2 Tessalonikerbrev 1:7 Og til dere som er plaget, gir Han hvile sammen 
med oss, når Herren Jesus skal bli åpenbart fra himmelen sammen 
med Sine mektige engler, 
 
Så Paulus taler om åpenbaringen av Jesus Kristus, som er den 
avdekkingen av Gud som William Branham, Guds profet, forkynner om i 
denne talen med den samme tittelen. 
 
Det greske ordet her for åpenbaring, er apokolupsis, som betyr: å 
åpenbare ved å avdekke . 
 
Og legg merke til at på dette tidspunktet kommer dommen til den vantro, 
fordi han mislykkes med å gjenkjenne den mektige Gud som er avdekket. 
 



8 I en flammende ild (der er Ildstøtten som kommer ned som dommer for å 
bringe dom), gir Han straff (gjengjeldelse og hevn) over dem som ikke 
kjenner Gud (som ikke er klar over Guds nærvær), og over dem som ikke 
var lydig mot vår Herre Jesu Kristi evangelium. (Og slik har Han nå 
dømt dem, og deretter iverksetter han dommen på dem) 
9 De skal bli straffet med undergang, evig borte fra Herrens åsyn, og 
borte fra Hans krafts herlighet, (doxa, Guds meninger, verdier og 
bedømmelser) 
 
Derfor, på grunn av deres manglende bevissthet om Guds Nærvær og 
Hans avdekking av Seg selv, så er de atskilt fra Hans Nærvær og fra de 
forskjellige effektene av Hans Doxa.  
 
På den annen side så ser vi samtidig at de er der, de som ikke bare er klar 
over at Hans Nærvær er blant dem, men som også er klar over Hans doxa 
(Hans meninger, verdier og bedømmelser), og at Han kom ned for å bringe 
med seg et Rop, og forkynne Seg selv iblant oss. 
 
Disse kjenner Ham gjennom erfaring, og er kjent av Ham, som vi ser i det 
neste verset. 
 
10 når Han (Hvem? Den Ene som kommer ned med et Rop, når Han) 
kommer for å bli herliggjort i Sine hellige, og bli hyllet inni alle dem som 
tror, fordi vårt vitnesbyrd til dere ble trodd i den dagen. 
 
Så på dette tidspunktet kommer Han i en flammende ild som stadfester 
disse som ikke tilhører Ham ved å skille dem bort fra Hans Nærvær. Og 
mens Han gjør det, vil Han også stadfeste disse som er klar over Hans 
Nærvær, og som også blir fanget opp i Hans Rop, og som mottar Hans 
Doxa, Hans meninger, verdier og bedømmelser. Og ved å gjøre det, da vil 
Hans doxa manifestere Seg selv i deres liv. 
 
Så Paulus sier: ...når Han kommer for å bli herliggjort i Sine hellige. Ordet 
"herliggjort" ble oversatt fra 3 greske ord satt sammen: "en-doxa-zo". 
Ordet "en", betyr "i", og ordet "doxa" kjenner vi som "meninger, verdier og 
bedømmelser", og ordet "zo", er det greske "Zoe", som betyr "liv". I doxa 
Liv. Så dere ser at Guds fulle uttrykkelse i denne tiden er å leve Seg selv ut 
i vårt liv.  
 
11 Derfor ber vi også alltid for dere om dette, at vår Gud vil akte dere 



verdige til dette kallet, (denne invitasjonen) og at Han vil fylle dere med all 
velvilje til godhet og troens gjerning, i kraft, (Dunamis – kraft som 
utvirker mirakler. Det er Johannes 14:12 som kommer til uttrykk inni deg og 
ut gjennom deg.)  
 
12 for at vår Herre Jesu Kristi navn må bli herliggjort INNI dere, og dere i 
Ham, etter nåden fra Gud, både vår og Herren Jesu Kristi Gud. 
 
Så vi ser at det kommer en spesiell tid når dette skal bli oppfylt, og det er 
når Han kommer for å manifestere Seg selv inni oss, slik Han også sa i 
Johannes 14 . 
 
Johannes 14:16 Og Jeg vil be Faderen, og Han skal gi dere en annen 
Talsmann, for at Han skal bli hos dere til evig tid, 
17 Sannhetens Ånd, (Ordets Ånd) som verden ikke kan få, siden den 
verken ser Ham eller kjenner Ham. (Verden kan aldri kjenne Ham gjennom 
erfaring) Men dere kjenner Ham, (dere kjenner Ham gjennom erfaring) for 
Han blir hos dere og skal være INNI dere. 
 
Nå, i det neste verset forteller Jesus oss når denne tiden vil komme. Han 
sier: 
 
18 Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse. Jeg skal komme til 
dere.  
 
Og når er en foreldreløs ikke lenger foreldreløs? Når han har fått sønnekår. 
Så han forteller oss at dette vil skje ved den tiden når vi får sønnekår, når 
Han kommer til oss, og inni oss, ved Hans tilsynekomst og Hans Nærvær. 
 
Og vi skulle vite nå at Hans Parousia-Nærvær har 84 tegn og hendelser 
som Jesus, Paulus, Peter, Jakob og Johannes advarte oss om at det ville 
skje i Hans Parousia. Og vi vet at 79 allerede har funnet sted, så dette 
Skriftstedet er i ferd med å skje rett i denne tiden som vi lever i. 
 
19 Ennå en liten stund og verden skal ikke se Meg lenger, (verden kan ikke 
oppfatte Mitt nærvær, og de kan heller ikke skjelne Mitt nærvær) men dere 
skal se Meg. (men dere vil oppfatte meg, og dere vil skjelne at Jeg er i ditt 
nærvær. Så hvordan er det slik at dere kan oppfatte og skjelne Hans 
Nærvær? Han forteller deg det her.) For Jeg lever, og dere skal leve.  
 



20 På den dagen skal dere kjenne (Dere skal Ginosko, dere skal kjenne 
gjennom erfaring”) at Jeg er i Min Far og dere i Meg og Jeg i dere. 
21 Den som har (den som gir ekko av) Mine bud og holder dem, (den som 
vokter Mine Ord og hindrer dem i å unnslippe) han er den som elsker Meg. 
Og den som elsker Meg, skal bli elsket av Min Far, og Jeg skal elske ham 
og åpenbare Meg Selv for ham.  
 
Og så, hvordan vil Han manifestere Seg selv for dem og ikke for verden? 
Han sa: Jeg vil være inni dere. Sannhetens Ånd, som verden ikke kan 

få, siden den verken ser Ham eller kjenner Ham. Men dere kjenner 

Ham, for Han blir hos dere og skal være i dere. Fordi dere vil ha en 
erfaring av Ham inni dere. 
 
Dette er nøyaktig den samme talemåten som apostelen Paulus bruker i  
Romerne 8:13 For dersom dere lever etter kjødet (la oss si det slik: For 
hvis dere lever etter kjødets forheng), skal dere dø. Men hvis Ånden 
dreper legemets gjerninger, (det er ditt forheng) 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!»  
 
Husk nå: De som blir ledet av Guds Ånd, er sønner. Ikke de som blir 
ledet av mennesker, eller av kjød og blod, eller av sitt eget kjøds forheng. 
Du må gå inn på innsiden av det forhenget for å leve. 
 
Og så sier Paulus: 16 Ånden (og det finnes bare én "Ånden", og det er 
Guds Ånd. Så Paulus forteller oss at Guds Ånd) Selv (Legg merke til hva 
han sier her: Guds Ånd) vitner med (det betyr at Han vil vitne i fellesskap) 
med vår ånd at vi er Guds barn, 
 
Derfor, hvordan vitner Guds Ånd sammen med din ånd? 
 
Legg merke til at Paulus sa: Slik som Han er, slik er også vi i denne 
verdenen. 
 
Så når du ser innenfor forhenget, da ser du Kristus. Og det som du ser der 
inni din, egen sjel, er det bildet av den førstefødte Sønnen, renset ved 
vannbadet i Ordet. Og når vi ser Ordet på innsiden av oss, da blir vi 
likedannet inn i det bildet. 
 



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.  
 
Arvinger til hva? Arvinger til Hans Ord, arvinger til Hans natur, arvinger til 
Hans Liv, arvinger til Hans Herlighet, arvinger til Hans meninger, arvinger til 
Hans verdier og arvinger til Hans bedømmelser. 
 
Dere vet at vi synger den sangen: Du kan ha hele denne verden, men gi 
meg Jesus". Og vi vet ikke engang hva vi synger om. 
 
Om morgenen når jeg reiser meg, Om morgenen når jeg reiser meg, Om 
morgenen når jeg reiser meg, Gi meg Jesus 
Gi meg Jesus, gi meg Jesus, du kan ha hele denne verden, bare gi meg 
Jesus. 
 
Når jeg er alene, når jeg er alene, når jeg er alene, Gi meg Jesus 
Gi meg Jesus, gi meg Jesus, du kan ha hele denne verden, bare gi meg 
Jesus. 
 
Når jeg kommer til min død, når jeg kommer til min død, når jeg kommer til 
min død, gi meg Jesus 
Gi meg Jesus, gi meg Jesus, du kan ha hele denne verden, bare gi meg 
Jesus. 
Gi meg Jesus, gi meg Jesus, du kan ha hele denne verden, bare gi meg 
Jesus. 
 
Paulus fortsetter med å si i Romerne 8:22 For vi vet at hele skapningen 
stønner og sukker som i fødselsveer, helt til denne tid. 
23 Ikke bare det, men også vi, Åndens førstegrøde, også vi stønner 
med oss selv og venter med iver på sønnekåret, vårt legemes 
forløsning.  
 
Venter og stønner for den dagen da dette forhenget vil reflektere på utsiden 
hva som lever på innsiden, eller innenfor forhenget, gjennom vårt begjær 
etter å bli lik Ham. 
 
Det var grunnen, da broder Hickerson ønsket å dele dette budskapet med 
sin søster som bodde i Louisville, da sa broder Branham: Ikke gjør det, det 
er ikke for henne. Hun kunne aldri leve det. Men ikke bekymre deg, fordi 



hun vil være der på den nye jorden, og hun vil komme til byen. Og da vil du 
gå ut av byen for å være sammen med henne, fordi hun, i sitt hjerte 
begjærer å ha det som du har, men hun har det ikke. Men Gud vil se til 
hennes begjær ved den hvite tronen, og det er slik hun vil bli gitt liv. 
 
Ser dere, Gud ser ikke på dette kjødets forheng, Han ser innenfor 
forhenget, og det er der Han ønsker å møte oss. Du er nødt til å se dette, 
fordi Gud handler på innsiden av din Ånd, der nede inni din sjel. Og sjelen 
din er den virkelige deg. Det er der Guds gen-sæd lever. Og når du får dine 
øyne fokusert på dette kjødets forheng, da mister du ut av syne hvem du 
egentlig er. 
 
Du er en sønn eller en datter av Gud, og Gud er Ånd. Så derfor blir Hans 
barn født av Hans Ånd, som er Hans Ord. Men så lenge du er fokusert på 
dette kjødets forheng, vil du aldri bli en som vil seire. 
 
Apostelen Paulus fortsetter med å si i vers 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? 
 
Så vi venter fortsatt på at den fulle manifestasjonen av det som lever inni 
deg, fullstendig vil overta ditt kar, og uttrykke, eller fullt ut manifestere dere 
som Guds sønner. Men siden det ikke er noen fullkommenhet på denne 
siden av oppstandelsen, da har vår fullkommenhet ikke noen ting å gjøre 
med dette dødens legeme, som Paulus talte om i Romerbrevet 7. Men det 
har helt og holdent å gjøre med at Gud virker i dere til både å ville og å 
gjøre. Og vi er fullkommengjort gjennom blodet til Guds førstefødte Sønn. 
 
Fra talen 60-0911E Fem identifikasjoner 134 Ett Legeme! Hvordan 
kommer vi inn i det Legemet? Hvordan kommer vi inn i Det? "Med én Ånd 
er vi døpt inn i ett Legeme." Og når vi er i det Legemet, er vi fri, og har 
garanti for en oppstandelse. Gud plasserte alle våre misgjerninger på Ham. 
Ikke med "ett håndtrykk", ikke med "en kirkeanbefaling." Men, med én 
Hellig Ånd. Jøde, hedning, gul, svart, hvit, de er alle blitt døpt med én Ånd 
inn i det ene Legemet, gjennom blodet fra Hans Egen Pakt. Og når jeg ser 
blodet, vil jeg passere forbi deg. Og du er fri fra død, fri fra smerte og fri fra 
synd. Den som er født av Gud, kan ikke synde, fordi Guds Sæd blir i 
ham, og han kan ikke synde. Ingen synd. Vær derfor fullkomne, slik 
som deres Himmelske Far er fullkommen”, sa Jesus. Hvordan kan du 
være fullkommen? Du kan ikke være det. Du ble født i synd, formet i 



misgjerning, kom til verden og talte løgner. Men når du aksepterer 
Kristus som din syndebærer, når du aksepterer Ham ved tro, du tror at 
Han frelste deg, og at Han døde i ditt sted, og tok dine synder. Da tar 
Gud imot deg, og døper deg inn i det Legemet, og Han kan da ikke se noe 
mer synd. Hvordan kan jeg være en synder når det ligger en forsoning 
på alteret for meg?  

 
Som Martin Luther sa: "Når jeg ser på meg selv, da ser jeg ikke hvordan jeg 
kan bli frelst". (for når du ser på deg selv, da ser du på forhenget, på 
syndelegemet), men han fortsatte med å si: "Men når jeg ser på Kristus, da 
ser jeg ikke hvordan jeg kan gå fortapt." 
 
Og så fortsetter Paulus: 25 Men hvis vi håper på det vi ikke ser, lengter 
vi etter det med utholdenhet. 
 
Og jeg vet ikke hvordan det er med dere, men jeg håper fremdeles på det 
som jeg ennå ikke ser, angående dette forhenget. Så det er en ting vi må 
gjøre: For når du har gjort alt hva du kan gjøre, for å stå, bli da bare 
stående. Og så lengter vi etter det med utholdenhet. 
 
Paulus fortsetter: 26 På samme måten hjelper også Ånden (Guds Ånd) oss 
i våre svakheter. (Det er våre skrøpeligheter i forhenget) 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. 
 
Og hva er den forbønnen? Paulus forteller oss i: Filipperne 3:15 La oss 
altså, så mange som er fullkomne (modne), ha dette sinn. Og hvis dere 
tenker annerledes i noe, skal Gud også åpenbare dette for dere. 
 
Og når Gud åpenbarer for deg noe i Sitt Ord som er i strid med en handling 
du har gjort, eller noe du har sagt, da vil Hans Ånd inni deg, "innenfor 
forhenget", dømme deg, og du blir vasket ved vannbadet i Ordet. Det er 
bare så enkelt som det. Det er ikke noe mer deg, ikke noe som helst. 
 
Som Paulus sa i: Filipperne 2:13 For det er Gud som virker i dere både å 
ville og å gjøre det som er til Hans velbehag. 
Og når du kan gjenkjenne at Han som taler til din sjel, er Gud som leder 
deg til de rette stier, og at Han korrigerer dine feil, da blir du ikke lenger 



kastet omkring som en sint bølge, men du blir ledet av Guds Ånd. Og Han 
renser deg ved Sitt Ord, "på innsiden av deg."  
 
Nå, tilbake til 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 
kalt. (For dem som har mottatt invitasjonen.) 
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. (dem har 
Han også invitert) Og dem Han har kalt, (dem Han har invitert) dem har 
Han også rettferdiggjort. (og det å være rettferdiggjort, betyr at du kanskje 
hadde gjort det, men det ble aldri krevd en gjengjeldelse for det du gjorde.)  
 
Hvis noen virkelig forsto rettferdiggjørelsen, da må det være David, for han 
sa, Salme 32:1 Salig er den som har fått sin overtredelse forlatt og sin 
synd skjult. 
2 Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og som 
er uten svik i sin ånd.  
 
Åh du, det er sjelen "innenfor forhenget." Så ikke se på forhenget. du må 
gå på innsiden av forhenget, som broder Branham sa. Hvis ikke må du gi 
ditt eget blod i trengselen, for det er døden å ikke gå på innsiden av 
forhenget. 
 
Vi går tilbake til 362 hvor broder Branham sa: Vi er i den siste tid, rett før 
Herrens Komme. Og hvis du oppdager at du er på utsiden av forhenget, 
hvilket er død å bli utenfor, vil du ved tro i formiddag, si: "Ved Guds hjelp. 
Og med Din hjelp, Herre, ønsker jeg å bryte gjennom forhenget. Jeg vil 
komme inn der Du er, for å se hele Guds Ord?  
 
Og så sa han i 363 de tre uttalelsene som vi undersøker denne 
formiddagen. 
 
1) Bare vær den du er, men vær en kristen. 
2) Løft deres hender til Gud og si: “Herre Gud, hjelp meg til innsiden av 
forhenget. 
3) Gud ser det virkelige hjertet. 
 



Som apostelen Paulus sa i: Titus 2:14 Han som gav Seg Selv for oss, for 
at Han skulle kjøpe oss fri fra all urettferdighet, og rense for Seg Selv 
et utvalgt folk, som har iver etter å gjøre gode gjerninger. 
 
Og Gud lovet i Hebreerne 10:17 Og: Deres synder og deres lovbrudd 
skal Jeg aldri minnes mer. 
 
Og igjen i: Hebreerne 8:12 For Jeg vil være nådig overfor deres 
urettferdighet, og deres synder og deres lovbrudd skal Jeg aldri 
minnes mer. 
 
Og Paulus siterer David i Romerne 4:7 Salige er de som har fått sine 
lovbrudd tilgitt, og som har fått sine synder dekket over. 
 
Og vi skylder alle å gi takk til Gud for at Han sendte ut sin førstefødte sønn. 
Apostlenes gjerninger 3:26 Etter å ha oppreist Sin Tjener Jesus, 
sendte Gud Ham først til dere for å velsigne dere, idet enhver av dere 
vender om fra sine onde gjerninger. 
 
Og så hører vi Paulus som forteller oss i  
Romerne 8:30 Og dem Han har rettferdiggjort, dem har Han også 
herliggjort. 
31 Hva skal vi da si til dette? Hvis Gud er for oss, hvem kan da være imot 
oss? 
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, press, 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. 



 
Det er grunnen til at Martin Luther kunne si: “Når jeg ser på meg selv, da 
ser jeg ikke hvordan jeg kan bli frelst. Men når jeg ser på Kristus, da ser jeg 
ikke hvordan jeg kan gå fortapt.”  
 
La oss be… 
 
 


