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Filipperne 2:1 Derfor, om det da er noen trøst i Kristus, om det er noen 
oppmuntring i kjærligheten, om det er noe fellesskap i Ånden, om det er 
noe medfølelse og barmhjertighet, 
2 Fyll opp min glede, ha den samme forståelsen, og ha den samme 
kjærligheten. Og at dere, av det samme sinn, har én ting i tankene. 
3 Gjør ikke noe ut fra ønske om egen ærgjerrighet eller lyst til tom ære, 
men enhver skal i ydmykhet anse de andre høyere enn seg selv. 
4 Enhver må ikke bare trakte etter det som er best for en selv, men også 
søke etter det som gagner andre. 
5 La dette sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus. 
6 Han, som var i Guds skikkelse, holdt det ikke for et tilranet gode, dette å 
være lik Gud, 
7 men Han gjorde Seg Selv til ingenting, tok på Seg en tjeners skikkelse, og 
kom i menneskers likhet. 
8 Og da Han i sin framtreden var funnet som et menneske, ydmyket Han 
Seg Selv og ble lydig til døden, ja, til døden på korset. 
 
Fordi vi er kommet enda nærmere vårt sønnekår, så vil jeg denne 
formiddagen fokusere vår oppmerksomhet på hva det vil si å ha enhet med 
vår himmelske Far.  
 
Vi leser her i Filipperne at den førstefødte Sønnen ydmyket seg selv under 
Guds vilje, noe som til og med innebar at Han måtte gå veien til korset for å 
dø som vår stedfortreder. 
 
Legg merke til at apostelen Paulus sa i vers 2 Fyll opp min glede, ha den 
samme forståelsen, og ha den samme kjærligheten. Og at dere, av det 
samme sinn, har én ting i tankene. 
Så i vers 3 forteller han oss hvordan vi kommer inn i den tilstanden, eller 
hvordan vi skal være av det samme sinn og ha én ting i tankene. Han sier: 
3 Gjør ikke noe ut fra ønske om egen ærgjerrighet eller lyst til tom ære, 
men enhver skal i ydmykhet anse de andre høyere enn seg selv. 
 
For å bli ett med Gud må du først og fremst ha Kristi sinn. Du kan ikke være 
en som har selvgodhet eller lyst til tom ære, og være ett med Gud. Fordi 



dine meninger, verdier og bedømmelser er ikke ett med Guds meninger, 
verdier og bedømmelser. Så når apostelen Paulus sier: 3 Gjør ikke noe ut 
fra ønske om egen ærgjerrighet eller lyst til tom ære, Det ordet tom ære er 
Kenosdoxa på gresk. Og ordet kenos betyr forgjeves, eller verdiløs, eller 
en selvgod mening. 
 
Legg da merke til at retningen på verdien og meningen er dirigert mot sitt 
selv, og bort fra Gud. Og det er den motsatte tilstanden av å ha Kristi sinn. 
Han sa: La ingenting bli gjort gjennom tom ære, verdiløs doxa, ditt eget 
selvsentrerte jeg. Og så forteller han oss hvordan vi skal gå inn, han sier: 
"men enhver skal i ydmykhet anse de andre høyere enn seg selv." Og når 
din tankegang er på andre, og ikke på ditt selv, da vil du dø til ditt selv. Og 
du kan nå gå inn i en tilstand av å ha et ydmykt sinn. 
 
Dette ordet, ydmykhet, ble oversatt fra et gresk ord som betyr: Et tankesett 
som ikke ser etter sin egen fordel, men som tenker på andre før en vurderer 
sine egne behov. 
 
NIV oversettelsen sier det på denne måten: 3 Gjør ingenting ut av 
egoistiske ambisjoner eller tom innbilning. Ha heller en ydmykhet som 
verdsetter andre fremfor deg selv, 4 som ikke ser etter deres egne behov, 
men hver av dere se til de andres behov. 5 I deres forhold til hverandre, 
ha den samme tankegang som Kristus Jesus: 6 Han som var i Guds egen 
natur, men ikke betraktet sin likhet med Gud som noe som skulle brukes til 
sin egen fordel, 7 og i stedet gjorde Han Seg selv til ingenting ved å ta på 
seg skikkelsen til en tjener, og ble gjort i menneskelig likhet. 8 Og da Han 
ble funnet i en menneskelig skikkelse, ydmyket han seg selv ved å bli lydig 
til døden, til og med døden på et kors. 9 Derfor har Gud opphøyet ham til 
det høyeste sted, og ga ham det navnet som er over ethvert navn, 10, slik 
at i Jesu navn skulle hvert kne bøye seg, både i himmelen og på jorden og 
under jorden, 11 og hver tunge erkjenner at Jesus Kristus er Herre, til Gud 
Faders herlighet. 
 
Amplified Bibelen sier 3 Ikke gjør noe ut fra selviskhet eller tom ære, 
gjennom motiver for splittelse eller strid. Men med en holdning av ydmykhet 
som verken er arrogant eller selvrettferdig, skal dere anse andre som 
viktigere enn dere selv. 4 Ikke bare se etter deres egne personlige 
interesser, men også etter andres interesser. 
 



Voice Bibelen sier det slik 3 Ikke la egoisme og en agenda av stolthet ta 
over. Omfavn sann ydmykhet, og løft deres hoder for å utvide kjærligheten 
til andre. 4 Gå forbi deres selviskhet og beskyttelse av deres egne 
interesser. Vær oppriktig, og sikre først deres naboers interesser. 
 
Message Bibelen 3 Ikke skyv deg selv i fremste rekke; ikke smigre deg en 
vei til toppen. 4 Sett deg selv til side, og hjelp andre til å komme seg foran. 
Ikke vær besatt av å få din egen fordel. Glem dere selv lenge nok til å rekke 
ut en hjelpende hånd. 5-8 Tenk om dere selv slik Kristus Jesus tenkte 
om seg selv. Han hadde en status av å være lik Gud, men tenkte ikke så 
mye på seg selv at han måtte klamre seg fast til fordelene ved denne 
statusen for enhver pris. ikke i det hele tatt. Da tiden kom, satte han til side 
Guds privilegier, og tok på seg statusen som en tjener, ble et menneske! 
Etter å ha blitt menneske, forble han et menneske. Det var en utrolig 
ydmykende prosess. Han gjorde ikke krav på spesielle privilegier. I stedet 
levde han et uselvisk lydig liv, og han døde deretter en uselvisk lydig død – 
og den verste formen for død som var – en korsfestelse. 9-11 På grunn av 
denne lydigheten, løftet Gud ham høyt opp, og hedret ham langt utover 
enhver person og alle ting, for all tid, slik at alle skapte vesener i himmelen 
og på jorden – ja, de som for lenge siden var døde og begravet – vil bøye 
seg i tilbedelse foran denne Jesus Kristus, og rope ut i lovprisning at han er 
alles Herre, til den herlige Gud Faders ære. 
 
Legg merke til at i alle disse forskjellige oversettelsene, så har de alle det 
samme budskapet i vers 5. La denne holdning være i dere, som også var i 
Kristus Jesus. 
"La deres tanker være lik Jesu tanker." Det er det samme som å ha den 
samme tankegang som Jesus hadde." Og i Jesu bønn til Faderen 
forteller Han oss hvordan vi skal motta den samme tankegangen som Han 
hadde, at vi skal bli ett med Gud, slik som, eller på samme måte som Han 
og Gud var ett. 
 
Johannes 17:21 Jeg ber om 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 - Guds 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 (Ordet) i Meg, for at de kan bli 
gjort fullkomment i enhet, (gjort fullkomment i hva da? I det samme Ordet) 



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, (doxa - Guds meninger, verdier og 
bedømmelser) den som Du har gitt Meg. (og vi kunne ta en hel tale om 
dette som viser deg at Han ikke gjorde noe før Faderen viste Ham hva Han 
skulle gjøre, Johannes 5:19,30, og at Hans lære ikke var Hans egen, men 
Faderens, som sendte Ham, Johannes 7:16. Og Han talte bare det som 
Faderen befalte ham å tale. Johannes 12:49,50: 14:31, 10:18) For Du 
elsket Meg før verdens grunnleggelse. 
25 Rettferdige Far! Verden har ikke kjent Deg, men Jeg har kjent Deg. Og 
disse har forstått at Du sendte Meg. 
26 Jeg har kunngjort Ditt navn for dem og skal kunngjøre det, for at den 
kjærlighet som Du elsket Meg med, skal være i dem og Jeg i dem. 
 
Nå, når vi tar dette til broder Branhams tale 64-0614M Avdekkingen av 
Gud, da hører vi vår profet fra Gud som forteller oss: 325 Men Gud er fullt 
synlig for oss, skjult. Samme nå!  
236 Så da Gud i Sin nåde rev i stykker forhenget, ble Han klart synlig for 
alle. Men, de var så oppslukt av sine tradisjoner, at Han fremdeles var 
skjult for dem. Samme nå! All den Herligheten, skjult, er skjult for oss i 
Kristus, Ordet, Han som er vårt Tempel. 
 
Så leser vi i neste avsnitt av 64-0614M Avdekkingen av Gud 238. Legg 
merke til dette: all Herligheten som er i Gud, er i Ordet. Alle 
velsignelsene som er i Gud, er i Ordet. Det er skjult, for den vantro, av 
tradisjoner. Ser dere hva jeg mener? Men Det er alt sammen i Kristus. 
Alt som Gud var, Han uttømte Seg Selv, “kenos”, og kom inn i Kristus; 
og vi, inni Kristus, er bak forhenget.  
239 “Vel, jeg er i Kristus”, sier du. Og så tror du at det er tre guder? Døper i 
navnet til “Fader, Sønn, og Hellig Ånd”? Tror på alle disse tradisjonene og 
slikt som du tror på, fra de eldste? Nei, du er fremdeles bak forhenget. 
Skjønner? Kom inn i forhenget. Han, Kristus, er Ordet.  
240 “Hvordan? Jeg tror ikke på Guddommelig helbredelse. Jeg tror ikke på 
disse miraklene og slike ting.”  
241 Vel, du skjønner, du er ikke inne, på innsiden av forhenget. Du vet 
ikke noe om Det. Skjønner? Kristus er Ordet! Og når vi er i Ordet, da er 
vi i Kristus. Og hvordan kan jeg være i Kristus, og fornekte Kristus? Det 
var Han som sa: “Ikke ett ord skal bli lagt til eller bli tatt bort.” Hvordan 



kan du ta fra eller legge til, da? Ser dere, det viser deg hva slags dekke 
som har fått dekket deg bort. Skjønner dere? 
 
Nå går broder Branham mer i detalj om dette i talen, Enhet, om å være i 
Kristus gjennom å være i Hans Ord. La oss derfor lese noen av hans tanker 
fra denne talen: 62-62-0211 Enhet 14. Nå, den første mannen og den 
første kvinnen i Edens hage var i fullkommen harmoni med Gud, så mye at 
Gud når som helst kunne komme ned og tale direkte til Adam og Eva. Nå, 
det er en fullkommen enhet, Gud og Hans skaperverk, Gud taler direkte til 
Adam og Eva. Og de var så fullkomment i harmoni med Gud til de var 
blitt ett med Gud. Gud og Hans familie var ett. 
15 Enhver mann og hans familie, en korrekt, god, edel, lydig familie er 
ett med hverandre, enhver familie. Og hvis det er noe i familien som 
beveger dem bort fra de andre, da er det ikke riktig. Familien er brudt 
sammen et eller annet sted. De skal alle være ett, far med mor, mor 
med far, barn med foreldre, foreldre med barn, alle i enighet. Og når 
du ser det, da vil du se ett nydelig bilde.  
 
Så gjør broder Branham det helt klart hvordan denne enheten med Gud er 
etablert. 62-0211 Enhet 24. Jesus sa, på vei til Lasarus sin grav: Jeg er 
oppstandelsen og livet. Den som tror i Meg, selv om han er død, skal han 
likevel leve. Og den som lever og tror i Meg, skal aldri dø. Tro i Meg, ikke 
på Meg, men i Meg.” Å være i Ham, og tro! “Hvis dere blir i Meg og Mine 
Ord blir i dere.” I Ham, og tror! Åh du! Jeg håper Den Hellige Ånd får det 
rett ned til deg. Nå, dere er den lille flokken, det er grunnen til at jeg 
gjennom denne uken, ved å være i bønn til Gud, valgte denne teksten for å 
vise dere hvor vi står. Å tro i Ham. Du kan ikke tro i Ham før du kommer 
inn i Ham, eller Han kommer inn i deg, da tror du i Ham, da har du Evig 
Liv. Du tror på Ham frem til du mottar Evig Liv, og Evig Liv er Guds Liv 
inni deg, da tror du i Ham. 
25 “Dere i Meg, Jeg i dere. At de kan være ett, Far, på samme måte 
som Du og Jeg er ett.” Gud i Kristus, Kristus i Menigheten. Skjønner? 
"Akkurat slik som vi er ett, slik skal de være ett." Så hvordan kan dere 
være ett? “Hvis dere blir i Meg, og Mine Ord blir i dere.” Ser dere, blir i! 
"Mine Ord blir i dere, da be om hva dere vil." For det er ikke lenger dere. 
Det er Ordet som er i dere, og Ordet er Gud.  
 
Åh du! Jeg tror ikke du kunne gjøre det tydeligere enn det som han nettopp 
sa. Problemet er at mange mennesker i dag, som baptistene, og de fleste 
fundamentalister, de tror på Jesus. "Tror du at Jesus ble født av jomfru 



Maria, levde, døde og oppsto igjen for 2000 år siden?" De sier: "Ja, jeg tror 
det." Og de tror på Ham. Men det er ikke det samme som å tro i Ham. Og 
vår profet gjør det veldig klart at "for å tro i Ham må du være i Ham og 
tro." Eller "Han må være i deg, og da tror du i Ham.. 
 
Igjen sier broder Branham i talen 62-0211 Enhet 23. Nå, husk disse 
tingene. Menigheten må tro ethvert Ord, ethvert løfte, enhver smule, og 
de må kreve det for seg selv, og utøve seg selv inn i Det. Hvis jeg var 
forlovet med en jente, og jeg var en enslig mann, og jeg ville sende henne 
noe, en forlovelsesring, og hun ikke ville ha den på seg, da viser det at hun 
ikke tror meg. Hun vil ikke være min brud. Og hvis Kristus sender til sin 
menighet de gavene som Han lovet, og de avviser dem, og de sier at det 
er ikke på den måten, da ønsker de ikke å være Kristi Brud. De er bortgiftet 
til en annen elsker og ikke til Kristus, Brudgommen. Så den virkelige 
menigheten holder fast på løftet, og de tar vare på alle sammen, og de 
tar imot gavene som Gud sender. Ja vel.  
 
Og selvfølgelig, fem av disse gavene kan vi finne i Efeserne 4. 
 
Igjen sa han i talen 62-0211 Enhet 22. Nå, menigheten er nå blitt forlovet 
med Kristus for et bryllup. Bryllupet har ikke blitt utført ennå; det vil skje 
ved Lammets bryllupsmåltid. Så vi ser at menigheten nå er forlovet, slik 
som en mann som er forlovet med sin kone. Hva gjør han mens de er 
forlovet? Han gir henne bare alle slags ting, sender gaver til henne, får 
henne til å føle seg bra. Det er det Kristus gjør med Sin Menighet. Han 
sender oss Åndens gaver.  
 
Legg nå merke til hva broder Branham sier videre her, for dette er veldig 
viktig. "Hvordan kan du da være forlovet, når du benekter at disse 
gavene eksisterer? Det er selve tegnet på Hans kjærlighet. Det er Guds 
tegn til menigheten. Jesus sa det: "Disse tegn skal følge dem som tror."  
 
Hva er så noen av disse gavene og løftene? Vel, han siterer her Markus 
16, og andre steder siterer han Johannes 14:12. Og videre på mange andre 
steder, taler han om de fem gavene som Gud har plassert i Sin Menighet, 
Efeserne 4, osv. 
 
Igjen i 62-0211 Enhet 38. Nå, da Adam og Eva lyttet til Djevelens løgn, da 
så vi at Guds hellige skikkelse forlot dem; og deres fellesskap med Gud 
ble brutt. 



 
Hørte dere hva han nettopp sa? Da de forlot Guds Ord, de gjorde det ved å 
legge til ett ord fra satan, da brøt de skikkelsen.  
 
Nå, apostelen Paulus taler til oss i Romerne 8:28 om at vi skal "bli 
forvandlet til skikkelsen av den førstefødte sønnen." Og hvis Adam og Eva 
var likedannet med denne skikkelsen, men de lot ett ord glippe ut, da kan 
det å bli likedannet med Hans bilde, bare skje gjennom dette: Ikke bare å 
tro på ethvert Ord, men ved å tro i Hans Ord, noe som betyr at du er i Ham 
og tror. 
 
Da tror jeg av hele mitt hjerte at noen allerede har blitt likedannet til Hans 
skikkelse. Og alle vi venter på er at Guds sønner skal manifestere denne 
Ord-skikkelsen av å tro på hele Guds Ord. 
 
Legg merke til at han sier: "Deres fellesskap i enhet med Gud ble brutt. I 
det øyeblikket de lyttet til djevelens løgn, det brøt deres fellesskap. Og 
i det øyeblikket du lytter til djevelens løgn, vil det bryte ditt fellesskap. 
Det er i det øyeblikket du går ut fra Guds nærhet, slik som hun gjorde. 
Det skjedde da du unnlot å ta Guds Ord nøyaktig slik Det er. 
 
Åh, du. Når du unnlater å ta Guds Ord nøyaktig slik det står skrevet, det er 
da du forlater Guds nærvær. 
 
39 Se nå, jeg ønsker å spørre dere om noe. Vi vet alle at det finnes en Gud. 
Og hvis Gud er så nøye med Sitt Ord, og så fast bestemt på at Han vil 
dømme folket etter Sitt Ord, da er Han nødt til å bevare Ordet et eller 
annet sted til å dømme folket etter det. Denne Bibelen er Det. Ikke glem 
det. Det er Bibelen som Gud vil dømme folket etter, for den sa i 
Åpenbaringer 22 Den som tar ett Ord bort fra Det, eller legger ett ord til 
Det... Ser dere, ikke bare si: "Vel, jeg går i menigheten. Jeg tror. Jeg tror 
Gud." Alle djevler i helvete tror Ham. Hver og en av dem er religiøse, alle 
sammen. 40 Men det behøves bare å ta bort ett Ord; det bryter dette 
fellesskapet rett der. Et kjede er ikke sterkere enn det svakeste leddet. Jo 
større din svakhet er angående å tro Guds Ord, det er der du vil ønske å 
sette inn en ny lenke, like sterk som resten av det. Dersom du tror at Jesus 
Kristus frelser. Da må du sette inn en lenke der som tror at Han helbreder. 
Hvis du tror at Han var, da må du tro at Han er. Halleluja. Hvis du tror Han 
var, og er usikker på om Han er, da vil den lenken bryte, da er du fortapt. 



Skjønner du hva jeg mener? Det er strengt, det er hardt, men det er 
sannheten. Du må tro Ham, ethvert Ord, alt hva Han sa." 

 
La oss gå til 70. Nå, samholdet i fellesskapet ble brutt mellom Gud og Hans 
barn, i det øyeblikket hun ikke trodde på et lite avsnitt, ett lite Guds 
Ord. Alle som forstår det, si: "Amen." Ikke en hel Bibel; noen sier: «Jeg tror 
ikke Bibelen i det hele tatt.» «Jeg tror halvparten av det.» Hun måtte tro på 
alt sammen, hver bit av det. 
71 Ikke bare det, men enheten mellom mann og kone ble brutt. Jeg tror 
ikke at det finnes noen ekteskap som kan være slik det burde være, uten 
en forening mellom mann og kone og Gud. Det er riktig. De vil oppdra 
barn i verden, og gjøre dem uekte, gi dem sigaretter, whisky, spille kort 
foran dem, drikke brennevin foran dem. Uansett hvor lojale de er til sine 
ekteskapsløfter, men det er seksuelt, det er kjødet. Men det er en ånd der 
inne, den ånden av en pappa og mamma som er en synder. Uansett 
hvor lojal de er mot sine barn, så vil det gå galt. 
72 Vel, du sier: "Jeg kjenner menn og kvinner som ikke lærte barna deres 
dette, og ikke var kristne." Selve den tingen med å ikke lede dem til 
Kristus, det var den verste tingen de noen gang kunne gjøre, utenom 
alt annet. Det å ikke lede dem til Kristus, ser dere?  
 
La meg bare få legge til en kommentar her. Jeg har sett foreldre som vil si: 
"Vel, hvis barnet mitt er ordinert til å tro, da vil han tro, og det er 
ingenting jeg kan gjøre med det." Og hva forventer du av et barn oppdratt 
under foreldre som tenker slik? De vil nesten aldri komme til Kristus fordi 
foreldrene ikke har kommet til Kristus. Disse foreldrene tror virkelig ikke på 
Ordet, for hvis de gjorde det, ville de gjøre alt i sin makt for å bringe 
evangeliet til sine barn, i håp om at et sted, i et lokale, der vil Gud treffe 
denne sæden. Men jeg har sett foreldre som lar sine barn holde seg 
hjemme fra menigheten, når det er den eneste Kristus som noen barn 
noensinne vil kjenne og se. En søster kom til meg og sa: "Det eneste som 
jeg vet om Gud og Hans Ord, er det jeg har hørt i menigheten, fordi 
mine foreldre har aldri talt om Ham i vårt hjem. Og faren hennes var 
diakon i menigheten. 
 
For en trist tiltale. Folk bare leker menighet, men de tenker likevel at de er i 
Kristi brud. Folk som hevder å tro Guds endetidsprofet, men likevel lever et 
liv som er så i strid med det som ble vist oss i hans liv.  
 



De går til menigheten, inn i Guds hus, og de kan føle dette nærværet av 
Gud der inne. Men når de drar hjem, til sitt eget hjem, der er følelsen av 
Hans nærvær borte. Hvorfor? Hjemmet ditt skulle ha den samme 
atmosfæren som du finner i menigheten. Ditt hjem og Guds hus skulle være 
identiske i ånd, i ærbødighet, i ærlighet, i integritet. Og de skulle begge ha 
den samme atmosfære der. Og hvis det ikke er slik, da er det fordi du ikke 
har den samme Hellige Ånd inni deg, den som du føler i ditt hjerte når du 
kommer inn i Hans hus, inn i Guds hus.  
 
Broder Branham sier: "Så du kan ikke ha et korrekt fellesskap uten den. 
Fellesskapet er brutt... Så snart fellesskapet ble brutt mellom Adam og 
Eva... Så snart deres fellesskap var brutt mellom Gud og dem, da var også 
deres fellesskap mellom hverandre brutt. Lytt nå. Hver gang en 
menighet bryter sitt fellesskap for å kaste seg inn i en organisasjon, da er 
de troendes fellesskap ødelagt. Vi må tro med ett hjerte, ett sinn og i én 
akkord. Det var slik de var på pinsedagen, før noen forening noen gang ble 
laget; ett hjerte ett sinn, og i én akkord. Og når du kaster en menighet 
inn i en organisasjon, da vil du få alle slags skillelinjer i den. Fordi 
noen av disse barna der inne kommer til å tro på Gud. De kommer til å 
holde fast på det som er riktig. Og de andre vil gå den andre veien. Så 
dere har ikke noe fellesskap. Ja visst. 
 

 
Broder Branham sa i talen 62-0701 Ta På Hele Guds Rustning 55. Åh, 
først var det det Talte Ord der ute. Nå, her er Det; du kan berøre det; Det 
ble gjort til kjød. Og når fienden fremdeles kommer inn som en flom, da 
øste Han Ordet inn i den personen, og det er formen til Den Hellige 
Ånd. Det er din «en, to, tre» igjen: Rettferdiggjørelse, helliggjørelse, dåp i 
Den Hellige Ånd, slik som Fader, Sønn og Hellige Ånd, og så videre, i 
fullkommenhet. 
Legg merke til det Talte Ordet. Gud over oss, Gud med oss, Gud i oss: 
Ordet over oss, Ordet med oss, Ordet i oss. Halleluja. Dere tilhører Gud, 
Guds hær, som marsjerer videre: Guds talte Ord over oss i en Ildstøtte; 
Guds manifestasjon av Sitt Ord i kjød; (kjødet til Hans førstefødte Sønn) 
nå er Guds Ånd, det Talte Ord, i oss. Amen. Åh. 
 
Lytt nå, Ordets mål er Åndens mål. Hvorfor tror dere folk tenker at William 
Branham hadde Guddommens fylde i seg? Fordi han hadde hele Ordet, og 
han åpenbarte hele Ordet.  
 



Vel, William Branham sa at han hadde "Guds Ånd i bare et mål, men 
Kristus hadde Ånden uten mål". 
 
57-0126B India-tur Rapport 58 Nå, Gud ga til Kristus Ånden uten mål. 
Er det riktig? Guds fylde var i Kristus. Han var Gud Emmanuel. Vi vet 
det. Det er det ingen tvil om. Akkurat som jeg sa i går: “Hele havet fullt av 
vann, alt vannet fra havet var i Kristus. Men denne lille gaven som du ser, 
som er virksom her, den er bare en bitteliten bit, som på den skjeen som 
ligger der, bare en dråpe. Jeg kan se det. Men i Kristus var Guds fylde. Vi 
har det etter mål. Han hadde det uten mål, det sier Bibelen. 
 
62-0719E Utholdenhet 26. Se på Kristus. Han var Guds fylde. Gud 
bodde i Kristus uten mål. Han hadde Ånden uten mål; vi har den etter 
mål. Men hvis jeg fikk en skje med vann ut av innsjøen her ute ... Havet, 
det var det som var i Kristus. Hvis jeg fikk en skje med vann, det ville bare 
være en skje med vann ut av det. Men de samme kjemikaliene som er i 
hele havet, er i den skjeen, ikke bare ... Det er ikke så mye av det, men det 
har de samme kjemikaliene. 
Og hvis vi har Guds Ånd i oss, det er de samme gjerningene, den 
samme Ånden, den samme manifestasjonen. Skjønner? Det bare ... Da 
baserer du din tro på det. Og når du ser hva det er, da kan du være 
utholdende. Du vet hvor du står. 
 
Jeg husker for mange år siden, at en broder sa til meg: "Jeg kan ikke forstå 
hvordan broder Vayle har så mye ord, men er så tom for Ånden.” Dere ser 
at den broderen så på redskapet, og ikke på den Gud som brukte det 
redskapet. Så jeg sa til ham: «Ordets mål er Åndens mål.» Og han sa: "Det 
kan ikke stemme, jeg tror ikke det." Og jeg sa at da Johannes snudde seg 
for å se Røsten, da så han Lyset. Røsten som talte, var Lyset. Ingen 
forskjell. Så det har ingenting med redskapet å gjøre. Få øynene dine over 
på Ordet, og da vil du se Ånden. Fordi Jesus sa: "Mine Ord er Ånd, og de 
er Liv." Og derfor, målet av Guds Ord som lever seg selv inni deg, det er 
også målet av Hans Ånd. 
 
Broder Branham sa i talen: 62-0117 Antakelse 48. Det er skrevet i 
Johannes, tror jeg, omkring det 15. kapitlet: "Hvis dere blir i Meg og Mitt 
Ord blir i dere," Ser dere? Ordet blir i dere. Skjønner? "da be om hva dere 
vil, og det skal bli gjort for dere." For det er ikke du. Det er Ordet som er 
i deg. Og Ordet er Gud, skjønner? Gud i deg. Gud er Ordet.” I 



begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Og 
Ordet ble kjød og bodde iblant oss.” 
49 Nå, når Den Hellige Ånd vender tilbake, og bringer Ordet inn i oss, 
og Det blir værende der inne, da er det ikke du som taler, det er Ordet 
selv som kommer ut. Så Det, Ordet, vil utføre gjerningen.  

 
Dere vet at vi alle tror at bruden en dag vil ha det talte Ordet, slik som 
broder Branham sa til oss om det tredje rykk. Hun vil tale Ordet og Ordet vil 
utføre det som ble sagt.  
 
Det var det broder Branham fortalte oss i talen: 62-0318E Det Talte Ord er 
Den Originale Sæd 420. Legg merke til det, hvilken harmoni. (og hva er 
harmoni? Det er en enhet. Det er definert som avtale; overensstemmelse; 
harmoniske relasjoner.)  
 
Og så hører vi broder Branham tale om dette harmoniske forholdet, denne 
enheten mellom Kristus og HANS Brud, når han sier: 
62-0318M Det talte Ord er den Originale Sæd 420. Legg merke til, hvilken 
harmoni. Jesus gjorde aldri noe før Han hadde sett det av Faderen, eller 
Faderen viste Ham først: (Harmoni mellom Gud og Kristus. Skjønner? 
Johannes 5:19) Det samme vil Bruden. Han viser Henne Sitt 
Livgivende Ord (Han viser Henne), og hun mottar Det. Hun tviler aldri på 
det. Ingenting kan skade henne, ikke engang døden. For hvis sæden blir 
plantet, da vil vannet reise det opp igjen. Amen. (Nå, jeg fikk et veldig stort 
"Halleluja.") Her er hemmeligheten: Ordet er i Bruden, og Kristi sinn, til 
å vite hva Han vil skal bli gjort med Ordet. Og hun gjør det i Hans Navn. 
Hun har SÅ SIER HERREN. Da begynner det å spire. Og Den Hellige Ånd 
vanner det til det er vokst opp, og tjener sin hensikt. De vil bare gjøre 
Hans vilje. (Amen. Jeg tror det.) Ingen kan overtale dem til noe annet. De 
har SÅ SIER HERREN, eller så tier de stille. Altså, de vil gjøre Guds 
gjerninger. For det er Ham Selv inni dem, som fortsetter med å oppfylle 
Sitt Ord, det som Han fullfører i Sin tid. Alle ting, da Han var her, Han 
fullførte ikke alle ting da Han var her, for tiden var ikke der ennå.  
 
Så vi ser at harmonien, eller enheten, har å gjøre med Hans Ord. Et 
ekteskap der kona alltid vil kritisere mannen, det er ikke et ekteskap. Det er 
et rot. Et virkelig ekteskap er slik som Bibelen sier: Mannen er kvinnens 
hode, og mannens hode er Kristus." Du kan ikke forvente harmoni i et 
ekteskap så lenge kona prøver å kontrollere ekteskapet. Og når hun gjør 
det, da viser det at hun har en forvrengt ånd. Og det er ikke Guds Ånd som 



hun blir ledet av. Det er hennes egen selvsentrerte tilstand, og det viser at 
hun ikke har dødd til sitt eget selv. 
 
Broder Branham sa i talen: 64-1227 Hvem Sier Dere at Dette Er? 84. Jeg 
lurer på om denne store tingen, dette Økumeniske Rådet som vi har i 
verden i dag, og Kirkenes Verdensråd som former seg sammen, gjør oss 
alle til ett… Jeg lurer på om de skjønner at det er nøyaktig hva Skriften 
sa at de ville gjøre. Men de synes at det er den mest fantastiske tingen i 
verden, at vi alle kan forene oss sammen og være ett. De sa: "Jesus ba om 
at vi kunne bli ett." Det er sant. Men ikke den typen av enhet. 
85 Han sa: "Være ett slik som Jeg og Faderen er ett." Ja, vi må ha den 
typen av enhet. Så hvordan blir det slik? Ordet i oss ville være det 
salvede Ordet. Det er Guds enhet. Ser dere, Guds enhet er det salvede 
Ordet i deg. Skjønner? Og da blir du en sønn (en messias) i denne tiden. 
 
Fra talen: 61-1231M Du Må Bli Født På Ny 207. Husk nå. Jeg tror at Jesus 
Kristus, i Sin første Lære, sier dette til hver eneste person: Uten at et 
menneske blir født av vannet (Det er Ordet: Å bli renset ved vannbadet i 
Ordet) og av Ånden, (som er den Hellige Ånd, den Hellige Ånd som 
stadfester Ordet) kan han ikke se Himmelens Rike." Tror dere det? Ser 
dere det? Av vannet. Å bli vasket i vannbadet i Ordet. Ordet og Sannheten. 
Han er Sannheten. “Vann og Ånd”, Ånden som kommer sammen med 
Ordet, for å stadfeste Ordet, ved at Den får Gud til å leve inne i meg … 
Ser dere? Vi kan ikke forstå Himmelens Rike før dette har skjedd. Så 
når det begynner å skje, at vi ser Ordet inne i oss, til å være født av 
Ordet og av Ånden, som da manifesterer Seg selv. Han leder deg ikke 
bort fra Ordet. Ånden leder deg til Ordet, og Ordet lever inne i deg, og 
gjør at Gud blir manifestert i ditt liv! Før det skjer, vil du aldri forstå 
Guds Rike, og du kan ikke på noen måte komme inn i det. 
 
La meg nå lese enda et sitat, og så vil vi gå tilbake til Skriften. Fra talen: 
62-0318E Det Talte Ord er Den Originale Sæd 388. Nå, kraften i den 
troende Menigheten. "Kristus har all makt i himmelen og på jorden." Tror 
dere det? Hva da om Han er inni deg? Har Kristus fått all makt? [“Amen.”] 
Matteus 28:18. Ja vel. Han er Sæd-ordet i Hans legeme. Og Han, inni 
oss, blir Sæd-ordet i oss. Hvordan da? Alt som Gud var, øste Han ut i 
Kristus; og Alt som Kristus var, ble øst inn i Menigheten. Det er 
kraften.  
 



Vel, Gud lovet oss i Efeserne 1:17-18 at Han ville komme i denne tiden 
med visdoms og åpenbarings Ånd i kunnskap om Ham. La oss lese det 
selv.  
 
Efeserne 1:17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, 
må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd i kunnskap om Ham, 
 
Broder Branham lærte oss om dette skriftstedet i talen: 61-0806 Daniels 
Syttiende Uke 67. Og det viser at dette bare er for en tidsperiode. Kan 
dere ikke se det? Gud har ikke noen ting ute av stilling. Han lar det bare 
være slik som det for en liten stund. Og jeg tror virkelig at den ene tingen 
ble gjort. 
Og på denne siste dagen, det er på tiden når Gud skal åpenbare disse 
hemmelighetene for Menigheten. Han har ikke gjort det før. Og grunnen til 
at Han ikke har gjort det, er for å holde menigheten i en tilstand av 
hele tiden å våke og be, uten å vite når det skulle skje. Men dere husker 
at Han sa i Daniel 12: "De kloke skal forstå i denne siste tiden." Ser 
dere? Det er blitt gitt til ham. 
68 Visdoms Ånd kommer inn i Menigheten for å gjøre kjent for 
Menigheten, ved åpenbaringen av Den Hellige Ånd. Det bringe 
Menigheten inn og åpenbarer hvilken dag vi lever i. Akkurat slik som 
Gabriel kom til Daniel, slik kommer Den Hellige Ånd til Menigheten i de 
siste dager, for å åpenbare disse store, dype, hemmelige tingene. 
Forstår dere nå?  
 
Så det kommer akkurat slik som til Gabriel. En engel fra Herren kom til 
Daniel, en Guds profet. Men denne gangen vil det ikke være Gabriel, men 
det vil være Herrens engel selv, som kommer til en profet. Og så forteller 
Paulus oss om denne visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om den 
Ene som kommer ned, og det er for en hensikt.  
 
Efeserne 1:18 og at deres forstands øyne blir opplyst, slik at dere kan 
forstå hvilket håp dere fikk ved Hans kall og hvor rik på herlighet Hans arv 
er i de hellige, 
 
Ja vel, så hva er dette? Det er for å gjøre kjent Guds Doxa, Hans meninger, 
verdier og bedømmelser. Og han sier at det er arven til de hellige. Dere vet 
at når mennesker dør, da etterlater de en arv til sine barn, vanligvis noen 
jordiske eiendeler. Men arven vår er mye større enn noe annet, eller noe 
sted. Vår arv er Guds Ord inni oss, håpet om herligheten.  



 
Det er hva apostelen Paulus lærte oss i Kolosserne 1:27 For dem ville 
Gud gjøre kjent hvilken rikdom av herlighet det er i denne hemmeligheten 
blant hedningene, det er Kristus i dere, håpet (Håpet - den oppriktige 
forventningen) om herligheten. (Doxa - Guds meninger, verdier og 
bedømmelse.) 
 
Kristus i deg er din forventning om Hans Doxa. Hvorfor? Fordi ingen kan 
forstå de ting som er av Gud, uten at Guds Ånd er i ham. Det er 1 
Korinterbrev 2.  
Slik Jesus sa: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds kongerike. 
Det betyr: Han kan ikke forstå de ting som er av Gud. 
 
Og målet av Hans Ånd er målet av Hans Ord, i deg. For Jesus sa: Mine 
Ord er Ånd, og de er Liv. 
 
Og slik som broder Branham har påpekt i disse sitatene vi leser i dag: "Når 
du har Guds Ord inni deg, da har du Gud inni deg." Så apostelen Paulus 
fortsetter med å si i vers 19 og forstå hvor overveldende stor Hans kraft er i 
oss som tror, etter virkningen av Hans mektige kraft. 
 
Og hvordan blir Guds Ord gjort til en virkelighet i oss? Han forteller oss i 
Filipperne 2:13 For det er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre det 
som er til Hans velbehag. 
 
Derfor, hvis Gud er Ordet, "i begynnelsen var Ordet og Ordet var Gud." 
Da, når dette Ordet kommer inn i deg, og du blir levendegjort til det, da vil 
det samme Ordet, som er Ånd, levendegjøre deg til dette Ordet, og Skriften 
blir nå til en dagbok av ditt eget liv. Og det som Gud sa, du vil ikke bare tro 
det i skriftlig form, men du ser det i en manifestert virkelighet. 
 
Det er derfor at vi, ved tidens avslutning, skal komme frem til det punkt hvor 
Guds doxa blir manifestert i vårt liv, slik som apostelen Paulus sa i 2 
Tessalonikerbrev 1:7-12. Og til dere som er plaget, gir Han hvile sammen 
med oss, i Herren Jesu åpenbaring fra himmelen sammen med Sine 
mektige engler, 
 
Åpenbart fra himmelen med Sine engler. Se på det bildet på veggen der 
borte. Denne skyen som dere ser, er en sky av vitner, som Paulus sa på 
Hebreerne 12:1 Syv engler og en Guds profet fanget opp inn i denne skyen 



av vitner. Og kom tilbake for åpningen av Seglene. Og dermed ble også 
forseglingen på Daniels visjon åpnet opp. 
 
Så i vers 8 sier apostelen Paulus: 8 I en flammende ild (det er Ildstøtten, 
den rettferdige dommeren som står ved døren.) gir Han straff over dem 
som ikke kjenner Gud, (som ikke har sin oppmerksomhet på Gud), over 
dem som ikke var lydig mot vår Herre Jesu Kristi evangelium: (ser dere, 
straff over de vantro og de liksom-troende) 9 De skal bli straffet med 
undergang, evig borte fra Herrens åsyn, (så de er adskilt fra Guds nærvær) 
og borte fra Hans krafts herlighet, (Hans Doxa. Så de er ikke bare adskilt 
fra Hans nærvær, men også fra Hans Doxa, som er Hans meninger, verdier 
og bedømmelser, og det er Hans måte å tenke på. Så vi ser på den tiden at 
Guds nærvær kommer ned i Hans Ildstøtte, og han gir straff som den 
rettferdige dommer, (som er Jakobs brev 5:1) og han skiller den vantro og 
den liksom-troende bort fra ikke bare Hans nærvær, men også Hans Ord, 
Hans tanker, Hans egen doxa. Men Han kommer ikke for å gjøre bare det. 
For Paulus fortsetter med å si at Han også kommer til oss, Hans utvalgte og 
utkårede. 
 
10 når Han kommer for å bli herliggjort i Sine hellige, (en-doxa-zo, i Sine 
hellige. Guds doxa forsterket i vår Zoe, i vårt Liv.) og bli hyllet i alle dem 
som tror, fordi vårt vitnesbyrd (Paulus sitt Evangelium) til dere ble trodd i 
den dagen. 
11 Derfor ber vi også alltid for dere om dette, at vår Gud vil akte dere 
verdige til dette kallet, og at Han vil fylle dere med all velvilje til godhet og 
troens gjerning, i kraft, 
12 for at vår Herre Jesu Kristi navn må bli herliggjort i dere, og dere i 
Ham, etter nåden fra Gud, både vår og Herren Jesu Kristi Gud. 
 
Så vi ser to ting som skjer her. Velsignelse og forbannelse. De velsignede 
er ikke bare i Hans nærvær, men Hans nærvær er i dem. Og ikke bare det, 
men Hans måter å se og tenke på, kommer også inn i oss på dette 
tidspunktet. Men for de andre, de går inn i pester og forbannelser, slik vi 
leser i 5 Mosebok 28, fordi de ikke plasserte den rette verdien på Guds 
røst, da han kom ned med Sitt Rop, som er Hans Budskap. 
 
63-0714M Hvorfor Rope, Tal 167. Nå, og se hva som skjer nå. Moses så 
dette ved en visjon. Og Farao sa at: “Dette er flott.” Gud sa: “Det er en 
vederstyggelighet.” Så Moses valgte hva Gud sa.  



168 Nå, legg merke til at troen ser det som Gud vil at du skal se. Skjønner? 
Troen ser hva Gud ser. 
169 Og resonnering og sanser ser hva verden vil at du skal se. Legg merke 
til at resonnering, “Vel, det er bare menneskelig fornuft. Det er bare fornuftig 
at dette… Vel, er ikke dette like så bra?” Skjønner? Det synes helt riktig når 
du bruker de sansene som er i motsetning til Ordet, ser du. Så det er hva 
verden vil at du skal se. 
170 Men troen ser ikke på det. Troen ser på hva Gud sa. Skjønner? Du 
river ned tankebygninger. 
 
Og fra talen 55-0220E Å Stride for Troen 66. Jesus sa: "Hvis ikke en mann 
blir født på ny, kan han ikke se Guds Rike." Du kan ikke forstå det. Det er 
en mystisk, en mytisk ting, helt til du er blitt født på ny. Der kommer 
selve Guds Liv inn i deg. Evigvarende, Evig liv, Zoe, Guds eget Liv 
kommer inn i deg, og da er du en del av Gud. Du er en sønn eller en 
datter av Gud. Og da ser du på tingene slik som Gud ser på det. Du tror 
slik som Gud tror.  
 
La oss be 

 
 


