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Denne formiddagen vil vi gå tilbake til avsnitt 16 - 17 av broder Branhams 
tale Avdekking av Gud, fordi det ligger et emne i disse tre avsnittene som 
vi egentlig ikke brukte nok tid til å se på hva han sa, og ta det til Skriften. 
Her vil vi se at Broder Branham taler om en tid hvor folk har frykt, og det 
skjer på den tiden at Gud gir åpenbaring. Så vi ønsker å gå tilbake for å 
dekke ting vi bare lett berørte forrige gang, gjennom denne talen til broder 
Branham. Og vi ønsker å fokusere på det han sier i avsnitt 16 - 17. 
Grunnen til at jeg vil fokusere på det han sa her, er fordi det er veldig tydelig 
at emnet er veldig relevant for de dagene som vi lever i, rett nå gjennom de 
2 siste. Det har spesielt å gjøre med forholdene i denne tiden hvor 
regjeringer, Verdens medisinske system, og hele det verdensomspennende 
mediesystemet har kastet ut en ånd av frykt på folket. Og det har fått dem til 
å gjøre og handle annerledes enn de normalt ville ha handlet. Og i løpet av 
alt dette, har regjeringene og verdensmediene sendt ut et mantra av frykt 
inn i folket.  
 
Og husk at broder Branham har advart oss om at "Gud kan ikke sende 
ødeleggelse før folket er i ånden for ødeleggelse." 
 
53-1111 Forberedelse 16. Og må jeg stoppe her bare et øyeblikk og si: 
Jeg tror at folket blir gjort klar til den siste store ødeleggelsen som 
denne verden noensinne vil kjenne til. Jeg tror at vi er ved avslutningen. 
Du kan tale med folk; du kunne plassere en Billy Graham i alle byer i USA. 
De ville uansett drikke whisky, og røyke sigaretter og le av deg, og alt mulig 
annet. De er i ånden av de siste dager. Og Gud kan ikke sende 
ødeleggelse før folket er i den ånden til ødeleggelse. Gud ødela aldri 
noen ting. Mennesket ødelegger alltid seg selv.  
 
Når det er sagt, da kan vi se at denne pandemien som har begynt, vil bli 
etterfulgt av en større pandemi, og en større depresjon enn den som var 
under den store depresjonen i 1929-1933. Men som vi allerede har vist 
dere tilbake i januar 2020, så kommer det en stor depresjon som er nødt til 
å finne sted, for at verdens banker og myndigheter skal rettferdiggjøre en 
global tilbakestilling. Denne tilbakestillingen er ikke bare for å tilbakestille 
den globale økonomien, men de bruker den til å tilbakestille andre globale 



sosiale problemer også. En toppforsker kaller denne mRNA-vaksinen som 
nå blir administrert, for den nye tilbakestillingen av det menneskelige 
operativsystemet. Og han kalte det «Menneskeheten 2.0». Og det bringer 
mennesket bort fra å være et menneske, til å bli et trans-menneske, hvor et 
operativsystem overtar i stedet for det Gudgitte DNA. Dette er akkurat hva 
slangen gjorde i hagen med Eva, noe som forårsaket den første 
hybridiseringen av menneskeheten. 
 
Broder Branham sa: Avdekkingen Av Gud, 16. Nå, jeg ønsker å lese fra 
Filipperne 2:1-8; og i 2. Korinterbrev 3:6, og leser til det 4. kapitlet, bare 
for en bakgrunn. Nå, jeg leser først i Filipperne 2. Før jeg leser, la oss be.  

 
17 Herre Jesus, Ditt Ord er Sannheten. Og i denne vanskelige tiden som 
vi lever i, folkeslag mot folkeslag, epidemier (pest og plager), jordskjelv 
på mange steder, menneskers hjerter svikter, frykt, vi ser håndskriften 
på veggen.  
 
Husk nå at en Guds profet blir sammenlignet med en ørn som kan se så 
mye lenger ut, inn i fremtiden, enn en normal person kan gjøre. Akkurat slik 
som en ørn kan fly høyere enn noen annen fugl. Og den er også utstyrt 
med øyne som kan fokusere på ting veldig langt unna, og se dem bedre 
enn vi kunne se dem med kikkert. Og derfor, denne profeten så i sædform 
det som vi nå ser manifestert i dag, 60 år senere. Og hvis du studerer hva 
som skjer i dag, slik som jeg gjør, da vil du oppdage at mange av de 
tingene som vi ser manifestere seg i dag, den sæden ble plantet av verdens 
globalister tilbake på 1940- og 1950-tallet. 
 
Og broder Branham fortsetter: "17 Nå, det er i den naturlige verden, for at 
hele verden skulle se dette. Men det finnes også en åndelig verden. Og 
vi ser de store hendelsene, og vi ønsker å tale om dem i dag.  
 
Så bror Branham forteller oss at den sæden som skulle bli manifestert, var 
to forskjellige typer sæd, en naturlig og en åndelig sæd, som ble plantet på 
den dagen. 
 
La oss fortsette å lese: 18 Velsign Ditt Ord for vårt hjerte. Vi vet at det 
finnes ikke noe menneske i Himmelen eller på jorden som er verdig til å ta 
denne Boken, til å løse Seglene, eller endog å se på Den. Men det var Én 
som kom frem, et Lam som var slaktet, blodig, som kom og tok Boken, og 
som var verdig og i stand til å åpne Den. O Guds Lam, åpne Ditt Ord for 



våre hjerter i dag, til trøst. Vi er Dine tjenere. Tilgi våre synder, Herre. Og 
enhver ting som vil hindre Ordet i å gå frem med stor kraft og påvirkning i 
dag på våre liv, ta det bort, Herre, hver eneste hindring, slik at vi kan få 
full tilgang til alle velsignelsene som er lovet oss gjennom Ditt Ord. Vi ber 
om det i Jesu Navn. Amen.  
 
Nå, så lenge du er fokusert på det naturlige, vil du ha frykt og angst, men 
han forteller oss her at det bare er en forvirring for å holde det åndelige riket 
skjult for deg. Så han sier her " åpne Ditt Ord for våre hjerter i dag for 
trøst." Og det er det vi skal gjøre denne formiddagen, nemlig å fokusere på 
trøsten gjennom å vite hva som skjer, og hvordan Guds Ord ble gitt oss for 
å bringe trøst til oss i denne siste tiden før jordens ødeleggelse. 
 
2 Timoteus 1:7 For Gud har ikke gitt oss fryktens ånd, men kraftens og 
kjærlighetens Ånd, og et friskt sinn. 
 
Og vi vet at kjærlighet blir tatt bort fra folket i dag, i hele verden, på grunn 
av at frykt har ikke fokus på det åndelige riket i Guds Ord, og hva Han gjør, 
men i stedet blir de daglig foret med alle de negative og destruktive tingene 
som skjer. 
 
Slå på nyhetene, og du blir konstant bombardert med opptøyer, brenninger, 
protester, epidemi, sykdom og død. Det kommer ingen gode nyheter fra TV, 
radio eller aviser. Og alt dette presset har gjort folk til nevrotikere. Nå, vi har 
ikke tid til å gå inn på det, men vi dekket det i slutten av 2019 da vi snakket 
om galskapen som har kommet over denne verden.  
 
Men hvis vi vender oss til det åndelige riket, Guds Ords rike og Hans 
Nærvær, da ser vi at det er løfter som er blitt gitt til oss, men ikke til verden. 
De er blitt stilt inn på den 4. dimensjonen, som er radio og TV, men Bruden 
er blitt stilt inn 7. dimensjonen, hvor Guds Nærvær har sin bolig. Og som 
det er blitt vist til dere over de siste talene, at vi kan ikke skille bort Gud eller 
Hans Ånd, fra Hans Ord. Og så forteller Paulus oss: "2 Timoteus 1:7 For 
Gud har ikke gitt oss fryktens ånd, men kraftens og kjærlighetens Ånd, 
og et friskt sinn. 
 
Og hvis du har et friskt sinn, da vil du ikke tillate at du skal bli fanget opp, 
inn i all denne skrekken som blir rørt inn i folkets sinn. Dette får depresjon 
og selvmord til å nå det høyeste nivå gjennom alle tider. 
 



Romerne 8:15 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!» 
 
Vel, trelldomsånden er fryktens ånd. For når en person har frykt, da slutter 
de å tenke rasjonelt. De stopper opp med de rasjonelle handlinger, og de 
går inn i isolasjon. Og vi har sett hvordan verden blir fortalt at de trenger å 
isolere seg fra de andre, og at det er til deres eget beste. Og det, i seg selv, 
bygger opp mer frykt. Og Gud har gitt oss sin Ånd til å tenke klart, uten 
frykt, vel vitende om at Han er vårt skjold og vårt vern. Og Han er vår Far, 
som ikke vil la noen skade komme i vår vei.  
 
1 Johannes 4:18 Det er ingen frykt i kjærligheten. Men den fullkomne 
kjærligheten driver frykten ut, for frykten regner med straff. Men den 
som frykter, er ikke gjort fullkommen i kjærligheten. 
Og vi vet ved skriften, at fryktens straff er dette: Når du har frykt, blir du helt 
stiv (stiv av skrekk). Og du stopper opp med din videre vandring med Gud, 
og det som Gud bringer deg inn i. Og ditt fokus går bort fra at Gud er din 
beskytter, og blir i stedet satt på tilstanden av frykt.  
 
Og frykt er et farlig verktøy som blir brukt av djevelen, fordi frykt har en 
straff. Når en person er redd, da blir de bundet av denne frykten. Vi leser i 
1 Johannes 4: Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut, for frykten 
regner med straff. Det har å gjøre med at du blir stivfrossen og krystallisert 
i din tenkning. 
 
Du skjønner, i Bibelen leser vi om hvor Josef var forlovet med Maria, men 
da hun fortalte ham hva engelen sa til henne, at Messias skulle bli båret 
frem inni henne. Så med andre ord, i en verdslig forståelse, da han fant ut 
at hun var gravid, selv om hun hadde fortalt ham hvordan det skjedde, "at 
Gud selv overskygget henne". Men hans frykt stoppet ham, og Bibelen 
forteller oss at han ønsket å løse henne fra forlovelsen i stillhet. 
 
Med andre ord: fryktens straff fikk ham til å stoppe opp med planene han 
hadde om å gifte seg med henne. Josef fryktet at Maria ikke hadde vært 
trofast, og på grunn av denne frykten, la han planer om å avbryte 
ekteskapet. 
 

 



Så Gud sendte Sin Engel til Josef og fortalte ham: "Frykt ikke for å ta 
Maria til din hustru." 
 
Så hva hadde frykt gjort med Josef? Den fikk ham til å tvile på Guds plan 
om at han skulle gifte seg med Maria. Og det fikk ham til å stoppe opp med 
å gå videre med Guds plan for sitt liv. 
 
Nå, Israel var under okkupasjon av Roma på den tiden. Og det var et daglig 
stress på folket fra bare å måtte leve under den trusselen, uten å vite hva 
som kunne skje. Ville de utslette alle israelitter? Ingen var sikre på utfallet 
av denne okkupasjonen. Og da, på toppen av det hele, så forteller Maria 
ham en historie som var så langt utenfor denne verden, at han hadde 
problemer med å tro henne. Og likevel var det bibelsk. Gud lovet at en 
jomfru skulle bli fruktsommelig.  
 
Men akkurat som Josef, mange mennesker som elsker og tjener Gud, de 
ser på Hans løfter som om de egentlig ikke er for dem, men for en annen 
velsignet person. Men i stedet for å ta Gud på ordet, så tviler den kristne på 
det som Gud har gitt til oss for å trøste oss i tider med fare og nød. 
 
Lukas 21:25 Det skal være tegn i solen, i månen og i stjernene. På jorden 
skal folkeslagene gripes av angst og forvirring, (Dette er en tid med 
forvirring basert på så mange sammenfiltrede forhold,) når havet og 
bølgene bruser. 
26 Mennesker skal dø av frykt og gru for alt det som skal komme over 
jorden. For himlenes krefter skal rokkes 
 
Så det er fordi de fornemmer de tingene som vi ser skal komme, men som 
faktisk ikke ennå har kommet over Jorden, og det forårsaker forvirringen. 
Se, folk vet nok om Skriften til å gi dem en advarsel om hva som kommer. 
Men fordi de ikke er fokusert på det Ordet gitt for deres vei ut av det, da ser 
de bare advarslene, og de trekker sine konklusjoner. Og i stedet for å 
reagere mot disse tingene, når de ser at dette blir sådd ut, så setter de seg 
bare tilbake og gjør ingenting. Akkurat som vettskremte mennesker gjør når 
de står overfor dilemmaer som oppstår. De ser i Skriften at det skal være et 
dyrets tegn. Og de ser hvordan vaksinekortet vil forårsaket nøyaktig det 
som Bibelen taler om. Men i stedet for å lese den andre delen som sier at 
Gud vil ta sitt folk ut herfra før det skjer, så blir de redde og gjør ingenting 
med det. Og det er straffen for frykt: Du stopper opp, du stivner til og du 
gjør ingenting.  



 
27 Da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med kraft og stor 
herlighet. 
28 Når alt dette begynner å skje, se da opp og løft deres hoder, for deres 
forløsning nærmer seg.» 
Men i stedet for å løfte opp sine hoder til Gud, og se opp, og fokusere på 
nytt, vil de bare dilte videre i sin frykt, slik som disse tusenvis av menn som 
marsjerte til de japanske fangeleirene i Baton. 
 
Vet dere at det er en ting som jeg aldri har forstått. Hvorfor skulle tusenvis 
av menn frykte noen japanske soldater med våpen. Hvorfor? Fordi de ikke 
ser opp, at deres forløsning nærmer seg. Så de rusler videre med sine 
hoder hengende ned. Og de kikket på bakken foran dem, hvert eneste steg 
på veien til sin død i interneringsleirene.  
 
Legg merke til at Skriften forteller oss at mennesker vil se ting som vil føre 
til forvirring, som er tvil og angst. Og de vil føle at de ikke har noen måte å 
unnslippe på. Og hva følger da? Frykt, fordi frykt vil etterfølge usikkerhet. 
 

 
Det er grunnen til at broder Branham elsket å fortelle historien om Arnold 
Von Winkelreid. Han sa til de sveitsiske soldatene, da de sto foran fienden 
som angrep landet hans: "I dag dør jeg for Sveits. Og han løp fremover og 
ropte ut: Følg etter meg. Og han løp rett inn i spydene til fienden, og låste 
armene rundt så mange av dem som han kunne samle, inn i brystet, slik at 
de ble ubrukelige i armene til soldatene som holdt dem. Og dermed skapte 
det et stort gap for den sveitsiske hæren til å løpe gjennom. Og de angrep 
fienden og drev dem ut av landet. Og en slik voldsom handling av Arnold 
Von Winkelreid resulterte i at ingen hær senere har prøvd å erobre Sveits.  
 
Gud liker ikke feiginger, han liker helter.  
 
Broder Branham sa i talen 60-0729 Hva Som Skal Til For Å Overvinne All 
Vantro 57 Nå, vi lever i en fryktelig tid, men alt det som du har behov 
for, er allerede blitt overlevert til deg, når du tror. Jeg finner at så 
mange mennesker i dag, når de blir medlem i menigheten, og spesielt her i 
Amerika, da blir de bare noen som drivere videre. De vil bare si: "Vel, priset 
være Gud, jeg har møtt broder Branham, og jeg ble frelst, og jeg satte 
navnet mitt i boken, og det er alt jeg har gjort." Bare driver videre, vi 
ønsker ikke å gjøre det. Du ble ikke frelst bare for å være et medlem av 



en menighet. Du ble frelst for å gjøre noe. Vi kler ikke opp en hær bare 
for å ligge rundt på hjørnet og flørte med jentene, med pene uniformer på. 
Vi trener vår hær opp til å slåss. Og vi er ikke på en pikniktur; vi er på 
slagmarken. Vi står rett her ansikt til ansikt med vår Herre Jesu fiende, og 
vår sjels fiende. "La oss være oppegående og i full gang, med et hjerte som 
er rede for enhver strid. 
Jeg liker denne Salmen Om Liv: "Vær ikke som dumme kveg," må drive 
deg inn i en liten innhegning et sted og bortover på denne veien, nedover 
på denne veien. La oss være en helt. Liv av store menn minner oss alle 
om. Vi kan gjøre våre liv storslåtte. Med bortganger som etterlater bak oss 
Fotspor på tidens sand. Fotspor, som kanskje en annen, Mens han seiler 
over livets alvorsfulle hav, og ser etter en forlatt og forlist broder. De ser 
våre fotspor, og fatter mot igjen. La oss gjøre noe. Vi er skrevne brev. 
 
Vær et eksempel på fryktløshet. Og i en verden av frykt på hvert hjørne, 
vær fryktløs. Husk: For Gud har ikke gitt oss fryktens ånd, men 
kraftens og kjærlighetens Ånd, og et friskt sinn. Djevelen er den som gir 
frykt. Og det viser at hvis du har frykt, da har du ikke et friskt sinn. Faktisk 
har de fleste stengt ned sine egne tanker i dag, og de tenker ikke lenger. Så 
de bare tar en medisinsk vaksinebehandling, som egentlig er et 
eksperiment, i stedet for å si at nok er nok. Jeg skal ikke ha noe av dette 
legemiddelet. Så da, si sin mening rett ut, og la dem få vite det.  
 
Se nå her. Du er nødt til å "bli stående, når det ikke er noen ting igjen 
for deg å gjøre, annet enn å bli stående. Folk tenker: Jeg kan miste 
jobben. Hhva så. Jeg har mistet jobben min, jeg vet ikke hvor mange 
ganger, men jeg har alltid fått meg en bedre jobb ved neste korsvei. 
 
1 Kongebok 18:21 Da trådte Elias fram for alt folket og sa: Hvor lenge vil 
dere halte til begge sider? Med andre ord: "Hvor lenge vil du være 
lammet og være stoppet opp i din videre bevegelse fremover?" 
 
AMPLIFIED VERSJONEN: "Hvor lenge vil du være haltende og vaklende 
mellom to meninger?" 
 
NIV Versjonen: Hvor lenge vil du vakle mellom to meninger? " 
 
NAS Versjonen: Hvor lenge vil du være tvilrådig mellom disse to 
meningene? 
 



Så dere ser at frykt vil forårsake stor skade i din vandring med Gud, fordi 
den får deg til å stoppe opp i din vandring videre sammen med Ham.  
 
1 Johannes 1:7 Men hvis vi vandrer i lyset, slik Han Selv er i lyset, da har 
vi samfunn med hverandre, og Jesu Kristi, Hans Sønns blod renser oss fra 
all synd. 
 
Derfor, så lenge som du vandrer der, da er dine synder tildekket, og du har 
fellesskap med den Ene som er i det Lyset. Men hva om du slutter å 
vandre med Ham? Og det vil du, hvis du lar frykten ta kontroll over deg. 
Derfor, enhver tjeneste eller enhver som setter folket inn i en tilstand av 
frykt, er ikke fra Gud. Bare husk det. 
 
Visste dere at det finnes 62 steder i Bibelen hvor Den sier til oss: "Frykt 
ikke". Og det ser ut som hver gang når Herrens engel kommer på den 
scenen, da ville han si: "Frykt ikke". Derfor, enhver tjeneste som prøver å 
kontrollere deg gjennom frykt, eller gjennom en frykt for å bli utstøtt, det en 
ånd fra helvete. 
 
65-0725M De Salvede i Endetiden 233, For det er umulig for dem som 
engang ble opplyst, og ikke beveget seg videre sammen med Ordet, der da 
det skjedde, de er døde, borte  
 
Og hvis frykt får deg til å stoppe opp, da vil det også drepe deg åndelig.  
 
Legg merke til dette i 1 Mosebok 19:26 Lots kone ble krystallisert da hun 
stoppet opp og ikke gikk videre med Guds Ord. Hva skjedde? Først stoppet 
tankene hennes, så stoppet kroppen hennes for å snu seg rundt. Og da hun 
gjorde det, ble hun gjort til en saltstøtte. Først ble hennes sinn krystallisert. 
Deretter ble hennes kropp forvandlet inn i hennes åpenbaring. Hvorfor? 
Fordi hun hadde frykt. Hun fryktet for å skulle forlate alle sine naboer og 
sosiale bekjentskaper i Sodoma. Og derfor så hun seg tilbake, og ble 
krystallisert til salt rett der.  
 

 
La oss nå lese fra broder Branhams tale: 64-0614M Avdekking av Gud 19. 
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, (ingen selvsentrerte motiv eller frykt for tapt ære, for det er hva som 
forårsaker strid i utgangspunktet.) 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. 
 
Han var ikke redd for å dø, så hvorfor skulle dere være det? Han tok 
fangenskapet til fange. Og Han satte oss fri fra frykt for døden. Verden 
frykter døden, men hvorfor skulle en kristen frykte det som er hans dør inn i 
et himmelsk legeme og en herliggjort tilstand.  
 
La oss nå lese videre slik at vi kan fokusere på hvorfor Budskapet gir oss 
trøst. 20. Og vi vil nå gå over til Andre Korinterbrev det 3. kapittel, 
begynne med det 6. verset, og lese dette til det 18.  
6 Han som også istandsatte oss til å være tjenere for en ny pakt, ikke 
bokstavens pakt, men Åndens pakt. Bokstaven slår nemlig i hjel, men 
Ånden gjør levende. 
7 Men dersom dødens tjeneste, i bokstaver, inngravert på steiner, var 
herlig, slik at Israels barn ikke kunne se direkte på ansiktet til Moses, på 
grunn av hans åsyns herlighet - den som ble borte -,  
8 hvor mye rikere på herlighet skal ikke da Åndens tjeneste bli? 
9 For dersom fordømmelsens tjeneste har herlighet, så skal 
rettferdighetens tjeneste så mye mer overgå den i herlighet. 
10 For det som slik delvis ble herliggjort, har nå ingen herlighet 
sammenlignet med den herligheten som er så mye mer overveldende. 
11 For om det som forsvinner hadde herlighet, da skal så mye mer det som 
forblir ha herlighet. 
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. 
4:1 Derfor, da vi har denne tjenesten, ettersom vi har fått barmhjertighet, så 
mister vi ikke motet. 
2 Men vi har sagt fra oss de skjulte skammelige tingene, og vi vandrer ikke i 
list, heller ikke forfalsker vi Guds ord. Men ved å legge sannheten åpent 
fram, stiller vi oss selv frem til hvert menneskes samvittighet for Guds åsyn. 
3 Men hvis også vårt evangelium er tildekket, så er det blitt skjult i dem som 
går fortapt, 
 
La oss nå lese fra 64-0614M Avdekking av Gud 137. Ser dere, det var så 
mektig at folket til og med sa, de sa da de så Jehova komme ned i 
denne Ildstøtten, og begynte å ryste jorden, og de tingene Han gjorde, 
og fjellet var i brann. Og selv hvis noen prøvde å gå til det fjellet, gikk de til 
grunne. Det var så mektig at selv Moses var redd for rystelsen. Så, hvis 
Han bare rystet fjellet den gangen, vil Han denne gangen ryste 
himlene og jorden.  
138 Hva med Denne Herligheten? Hvis det var tildekket med et naturlig 
dekke, så er dette tildekket av et åndelig dekke. Så ikke prøv å se på det 
naturlige; bryt inn i Ånden og se hvor du er, se hva slags tid vi lever i.  
 
Apostelen Paulus sa i: Romerne 8:1 Så er det altså nå ingen 
fordømmelse (Det betyr at det ikke er noen sterk fordømmelse, ingen blir 
avlivet eller blir satt utenfor, du er i den indre sirkelen) for dem som er i 
Kristus Jesus, de som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.  
 
2 For livets Ånds lov, i Kristus Jesus, frigjorde meg fra syndens og 
dødens lov. 
 
Med andre ord: Hvis du er fri, da er det ingenting som holder deg i trelldom 
lenger. Du er ikke kontrollert av en forpliktelse eller av noen andre sin vilje. 
 



3 For dette var nemlig umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av 
kjødet. Men Gud, på grunn av synd, sendte Sin egen Sønn i syndig kjøds 
lignelse, og dømte synden i kjødet, 
4 for at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer 
etter kjødet, men etter Ånden. 
5 For de som lever etter kjødet (med andre ord: De som er selvsentrert), 
tenker på det som hører kjødet til, men de som lever etter Ånden, tenker på 
det som hører Ånden til.  
6 For kjødets tankegang er død, men Åndens tankegang er liv og fred. 
7 For kjødets tankegang (det sinnet som er oppslukt i sitt selv), er fiendskap 
mot Gud, for den underordner seg ikke inn under Guds lov, og har heller 
ikke evne til å gjøre det 
 
Så hvis du blir styret av ditt selv, da er du i krig med det som hører Gud til, 
og du kan på ingen måte underlegge deg eller underordne deg det som 
hører Gud til, fordi du ikke har Hans Ånd inni deg som virker i deg både å 
ville og å gjøre. 
 
8 De som da er i kjødet, kan ikke være til behag for Gud. 
9 Men dere er ikke i kjødet, men i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Men 
hvis noen ikke har Kristi Ånd, da tilhører han ikke Ham. 
10 Og dersom Kristus er i dere, er legemet dødt på grunn av synd, men 
Ånden er liv, på grunn av rettferdighet. 
11 Men hvis Hans Ånd som oppreiste Kristus fra de døde, bor i dere, 
da skal Han som oppreiste Kristus fra de døde, også gi liv til de dødelige 
legemene deres, gjennom dette at Hans Ånd bor inni dere. 
12 Derfor, brødre, er vi ikke skyldige overfor kjødet, slik at vi skulle leve 
etter kjødet. 
13 For dersom dere lever etter kjødet, skal dere dø. Men hvis Ånden dreper 
legemets gjerninger, skal dere leve. 
14 For så mange som blir ledet av Guds Ånd, de er Guds sønner. 
 
Vel, det er nøkkelen til frihet rett der. 
 
14 For så mange som blir ledet av Guds Ånd, de er Guds sønner. 
15 For dere fikk ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle bli ført inn 
i frykt, men dere fikk sønnekårets Ånd, og i Ånden roper vi: «Abba, Far!» 
16 Ånden Selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn, 
17 og hvis vi er barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi 
medarvinger, så sant vi lider med Ham, for at vi også skal bli herliggjort 



sammen med Ham. 
18 For jeg er overbevist om at lidelsene i den nåværende tid er for ingenting 
å regne sammenlignet med den herligheten som skal bli åpenbart i oss. 
 
Broder Branham sa i talen 59-1126 Miraklenes Jehova 33 Men Maria 
stoppet ikke opp for å tenke på kritikk; hun brydde seg ikke om kritikk. 
Når en mann kommer for å få Den Hellige Ånd, da bryr du deg ikke om 
hva naboene vill si. Du bryr deg ikke, om du roper, om du taler med 
tunger, eller hva du enn gjør, det er passert forbi det. Du tok Gud på Hans 
Ord. Du bryr deg ikke om kritikk. Du har mistet alt ditt djevelskapte, 
hjemme arrangerte, intellektuelle samfunn som kalles prestisje. Den tingen 
som du begjærer, er velvilje hos Gud. Du bryr deg ikke om hva Den 
Hellige Ånd får deg til å gjøre: å rope, skrike eller gråte eller hyle, eller 
hva enn du vil gjøre. Alt mulig som den Hellige Ånd legger på deg, du 
gjør det fordi du ikke bryr deg. Du har mistet alle disse menneskeskapte 
tingene. Du er fri i Kristus Jesus. Guds Ånd har satt deg fri. Og du er fri i 
Guds kraft, bader deg i Hans skjønnhet, tilber ham i Ånd og sannhet. 
Du er en fri person. Du har tatt Guds ord; Det tok tak i ditt hjerte. Du 
bryr deg ikke; du kaster deg selv ... 
Du sier: "Vel, hvis jeg er der på jobben min en dag, og sjefen sa: 'Si meg, 
jeg hørte at du var der borte på det hallelujamøtet og ble helbredet.' Da blir 
jeg redd." Nei det blir du ikke. Broder, hvis du er Abrahams ætt, da 
regner du det som en glede å få stå og vitne om kraften til Jesu Kristi 
oppstandelse. Ja visst, det gjør du. Mitt folk skal ikke skamme seg. 
Jesus sa at hvis dere skammer dere over meg foran mennesker, da skal 
jeg skamme meg over dere foran Min Far og de hellige Engler. Så de 
skammer seg ikke; de er ikke redde.  
 
Husker dere de løftene som angår den troende? 
  
Johannes 3:18 Den som tror på Ham (ὁ πιστεύων), blir ikke dømt. Men 
den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd, på Guds 
enbårne Sønns navn. 
 
Romerne 9:33 Som det står skrevet: Se, Jeg legger i Sion en snublestein 
og en klippe til anstøt, og hver den som tror (ὁ πιστεύων) på Ham, skal 
ikke bli gjort til skamme 
 
Romerne 10:11 Skriften sier nemlig: Hver den som tror (ὁ πιστεύων) på 
Ham, skal ikke bli gjort til skamme. 



 
1 Peter 2:6 Derfor står det også i Skriften: Se, Jeg legger i Sion en 
hovedhjørnestein, utvalgt, dyrebar, og den som tror (ὁ πιστεύων) på Ham, 
skal slett ikke bli gjort til skamme. 
 
Så hva trenger vi å være redde for? 
  
Romerne 8:15 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!» 
  
Broder Branham sa i 63-0728 Kristus Er hemmeligheten 233. Se, Kristus 
i deg gjør Ham til sentrum for Livet i den åpenbaringen. Skjønner? Kristi 
Liv i deg gjør Ham til senteret for åpenbaringen. Kristus i Bibelen gjør 
Bibelen til en fullstendig åpenbaring av Kristus. Kristus i deg gjør deg til 
den fullstendige åpenbaringen av alt sammen. Ser dere hva Gud prøver 
å gjøre? Hva er den nye fødselen da? Du sier: "Vel, broder Branham, hva 
er den nye fødselen?" Det er åpenbaringen av Jesus Kristus personlig til 
deg. Amen. Skjønner? Ikke at du ble medlem i en menighet, at du 
håndhilste på noen; at du gjorde noe annerledes; at du sa frem en 
trosbekjennelse; at du lovet å leve etter et regelverk; men Kristus, Bibelen 
... Han er Ordet som ble åpenbart for deg. Og uansett hva noen sier, 
hva enn som skjer, så er det Kristus. Ikke pastor eller prest, hva enn det 
måtte være ... Det er Kristus inni deg. Det er den åpenbaringen som 
Menigheten ble bygget på.  
 
Broder Branham siterer Paulus i talen 60-0522M Sønnekår 3,150. For dere 
fikk ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle bli ført inn i frykt, men dere 
fikk sønnekårets Ånd,  
151 Nå, etter at du har fått sønnekår (er blitt adoptert), da er du blitt 
plassert, og da forstår du. Etter at seremonien er over, og du har blitt 
plassert korrekt inn i det Legemet. Du er en sønn, ja visst, en datter. Når 
du er blitt født på ny, da er du det, det er din fødsel. Men nå er du blitt 
plassert inn i din posisjon. Vi har ikke mottatt fryktens ånd; men vi har 
mottatt Ånden. Vi har mottatt sønnekårets Ånd hvorved vi roper: Abba, Far. 
Og det betyr: "Min Gud." Ja vel. Ånden selv vitner med vår ånd, at vi er 
Guds barn: 
152 Hvordan gjør den det? Du sier: «Ære være Gud! Halleluja! Det plager 
meg ikke. Jeg er et Guds barn.» Og så går du ut og gjør de tingene du 
gjør? Guds Ånd vil gjøre Guds gjerninger. 



153 Jesus sa: "Den som tror på Meg, de gjerningene Jeg gjør, skal han 
også gjøre." Skjønner? Skjønner?  
 
For dere fikk ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle bli ført inn i frykt,  
 
Legg merke til her hvordan apostelen Paulus setter opp trelldommens 
ånd som en motsetning til Sønnekårets ånd. Men legg merke til at 
"Sønnekårets Ånd" taler om å motta identifiseringen av Guds ånd. Og 
gjennom den blir vi ansett som eller anerkjent eller får vitnesbyrd om å 
være sønner. Ordet trelldom må bli forstått å være en følge av viljen. For 
vår vilje var en gang underlagt kjødet, i trelldom til vårt kjød. Men bare 
gjennom Guds Ånd, ved Hans Ord, er vi blitt satt fri til å følge Åndens 
ledelse.  
 
Jesus sa i Johannes 8:34 Den som begår synd, er syndens trell. Og ingen 
lov kunne noensinne befri deg fra dette slaveriet. Loven kan bare 
forårsake frykt for de dommer som etterfølger synd. Derfor kan lov, 
eller til og med Guds lov, kan bare ødelegge gjerningene til dine syndefulle 
begjær. Men det ødelegger ikke de lidenskapene som tillater at synden skal 
bli manifestert i ditt liv. Derfor, det ødelegger dem ikke, men gjør oss faktisk 
oppmerksomme på dem, og øker dermed begjæret for synd. Det 
intensiverer faktisk hatet mot loven og ønsket om å overtre den. 
 
men dere fikk sønnekårets Ånd, og i Ånden roper vi: «Abba, Far!» Han 
forteller oss at vi er blitt fri fra frykt og har mottatt sønnekårets Ånd. Og ved 
Den stoler du på Gud. Denne tilliten blir veldig tydelig vist frem gjennom 
ordene: "og i Ånden roper vi: «Abba, Far.» " Dette er hjertets rop som er 
fullt av barnslig tillit, og det kjenner ingen frykt. (Husk at broder Branham 
fortalte broder Vayle, etter at han var blitt forvandlet, for å se den andre 
siden, da sa han: "Lee, fra den tiden har jeg ikke kjent noen frykt." 
 
Og dette ropet som Paulus taler om, og som roper ut: "Abba Far", det ropet 
kommer ikke fra munnen, men fra hjertet. Vi ser det i  
Galaterne 4:6-7 Og fordi dere er sønner, har Gud utsendt Sin Sønns Ånd 
inn i hjertene deres, som roper: «Abba, Far!» 
7 Derfor er du ikke lenger trell, men sønn. Og hvis du er sønn, da er du 
Guds arving gjennom Kristus. 
 
Lytt til disse ordene fra broder Branham i Menighetstidsboken kapittel 2 - 
Patmosvisjonen P:70. Frykt ikke, Johannes. Frykt ikke, lille flokk. Alt det 



Jeg er, er dere arvinger av. All min makt er deres. Min allmektighet er 
deres fordi Jeg står i deres midte. Jeg har ikke kommet for å bringe 
frykt og nederlag, men kjærlighet og mot og dyktighet. All makt er blitt 
gitt til Meg, og den er blitt gitt dere for å bli brukt. Tal Ordet og Jeg vil 
utføre det. Det er Min pakt og den kan aldri svikte.»  
 
Brødre, det er Johannes 14:12-14 Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den 
som tror på Meg, han skal også gjøre de gjerningene Jeg gjør. Han skal 
gjøre større gjerninger enn disse, for Jeg går til Min Far. 
13 Hva som helst dere ber om i Mitt navn, det skal Jeg gjøre, så Faderen 
skal bli herliggjort i Sønnen. 
14 Dersom dere ber om noe i Mitt navn, skal Jeg gjøre det. 
 
Broder Branham sa i talen 52-0713E Gud vitner om sine gaver 49. Så 
frykt ikke; frykt er av djevelen. Alt det som Jesus ville sagt: "Frykt ikke, 
frykt ikke", hele tiden, "frykt ikke, frykt ikke." Er det riktig? Alltid dette: 
"Frykt ikke." Nå, Gud vil ikke at du skal ha frykt; Han vil at du skal tro.  
 
Og fra hans tale 55-0121 Vann som adskiller 15. Jeg pleide ofte å lure på 
hva som er i veien med den kristne menigheten, de er så redde for ting. Du 
har ingenting å være redd for. Omtrent det første ordet som Jesus sa etter 
oppstandelsen, var: "Frykt ikke." Ser dere, ikke ha frykt. Ikke bli redd. 
Det kommer ikke til å skje noe som helst. Ingenting kan skje. Ingenting kan 
plage en kristen. Amen. Selv ikke engang døden kan røre ved en 
kristen. "Den som hører Mine Ord og tror på Ham som sendte Meg, har 
evig Liv og skal ikke komme til fordømmelse; men har gått over fra 
døden til livet.” Amen. 
Døden, i seg selv, har ingen makt over en kristen. Kristus døde i vårt 
sted. Amen. For et fantastisk ... Hvilken tro som det skulle bygge opp i 
folket, noe som vil fremheve merket. Du vil aldri få noen ting ved å være 
en kristen som er lik en manet. Nei, så men. Har du noen gang sett en 
manet? Du dasket den bare, og den plasket over alt. Skjønner? En manet, 
vet dere hva som vanligvis spiser dem? Krabbene og tingene langs kysten. 
Den kommer med klørne sine og kutter ham i to, og tar ham ned, fordi 
maneten bare ligger der. Broder, vi trenger noen som er kristne. Ikke 
noen maneter, men noen med en ryggrad (Det stemmer), noen som 
står opp. Å, jeg har ikke tenkt å krangle med mennesker, men å stå for 
dine Gudgitte rettigheter som Kristus døde for. Ja visst. Ikke bli dyttet 
rundt omkring, vi trenger ikke være det. Nei da. Vi har fått en arv. 
Amen. Og vår arv tilhører oss. Det er ditt privilegium å ha alt det som 



du arvet, gjennom å ta imot Jesus Kristus, og dø ut til ditt selv. Hvor 
fantastisk. Ja visst. Satan sa: "Vel, jeg skal fortelle deg hva jeg skal gjøre." 
"Nei, du skal ikke gjøre noen ting." Det er på den måten du snakke tilbake 
til ham. Si: «Jeg kjenner min posisjon i Kristus, og du kan like så godt 
komme deg unna. Jeg hører ikke noe mer på deg. Jeg har fått en arv.» 
 
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. 
29 For dem som Han kjente på forhånd, dem har Han også forutbestemt til 
å bli likedannet med Sin Sønns bilde, for at Han skulle være den førstefødte 
blant mange brødre. 
30 Og dem som Han forut har bestemt, dem har Han også kalt. Og dem 
Han har kalt, dem har Han også rettferdiggjort. Og dem Han har 
rettferdiggjort, dem har Han også herliggjort. 
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. 
 
Jesus sa i Lukas 12:32 Frykt ikke, du lille flokk, for det behaget deres Far å 
gi dere kongeriket. 
 
Lukas 12:4 Og Jeg sier dere: Mine venner, frykt ikke for dem som dreper 
legemet og deretter ikke har noe mer de kan gjøre. 
5 Men Jeg skal vise dere hvem dere skal frykte: Frykt Ham, som etter å ha 
drept, har makt til å kaste i helvete. Ja, Jeg sier dere: Ham skal dere frykte! 



6 Blir ikke fem spurver solgt for to kobbermynter? Og ikke én av dem er 
glemt av Gud. 
7 Men til og med hårene på deres hode er talt alle sammen. Frykt derfor 
ikke! Dere er mer verd enn mange spurver. 
  
54-0103E Spørsmål Og Svar COD 202. Og en slange bet ham i hånden. 
Følg med nå. Paulus hadde ingen frykt. Han sa: "Jesus Kristus sa: 'Hvis 
de tar opp slanger, skal det ikke skade dem.'" Så han går bort hit og 
rister den av på bålet; snur seg rundt og går bort for å få noen pinner til å 
legge på bålet igjen. Han vendte seg rundt og varmet ryggen sin, og 
snudde seg rundt på denne måten, og varmet hendene. De innfødte sa: 
"Hvorfor dør han ikke? Hvorfor dør ikke den mannen? Han burde droppe 
død.” Men Paulus var så full av Den Hellige Ånd (ser dere hva jeg 
mener?), så full av Den Hellige Ånd slik at giften ikke ville forgifte ham. 
203 Åh, broder, gi meg en menighet full av Den Hellige Ånd. Da vil Gud, 
i løpet av ett år, gjøre det som alle teologer ikke klarte å gjøre i løpet 
av to tusen år. Bare vent til menighetens salvelse blir en virkelighet for 
den trofaste lille levningen. Etter at hedningenes dører er lukket, Åh, 
Gud vil salve en menighet da. “Den som er uren, la ham fortsatt være 
uren. Den som er rettferdig, la ham fortsatt være rettferdig, og den 
som er hellig, la ham fortsatt være hellig. Og Gud vil salve menigheten 
med Guds kraft, og ting vil skje. Ikke bare der da, men Han gjør det nå. 
204 Følg med på tegn og under. Og da vil folket ser seg rundt og sier: "Vel, 
det er fra djevelen." Åh, fordi de ikke kjenner Skriften, heller ikke Guds kraft. 
Og det er grunnen til at de sier det.  
 
Og fra talen 57-0908E Hebreerbrevet kapittel 6 480. Mens vi har hodene 
våre bøyd. Hvis det er en slik person her som ønsker å bytte ut et kjødelig 
liv med forordninger, med dåp, med følelser, med små kjødelige ting som 
det, med et ekte hjerte fullt av ekte kjærlighet, så du kunne gå bort til din 
bitreste fiende, legge armene dine rundt ham og si: “Broder, jeg vil be 
for deg. Jeg elsker deg.” Hvis du ønsker å bytte ut den opplevelsen med 
kjødelige ting med en ekte opplevelse med kjærlighet, vil du løfte opp 
hånden din til Gud? Og si: “Gud, ta meg i kveld og gjør meg til det jeg skulle 
være.” Jeg vil be for deg rett her fra talerstolen. Ønsker du bønn? Løft 
hendene deres. 
481 Gud velsigne deg bak der, sir. Gud velsigne deg, broder. Noen andre? 
Gud velsigne deg, sir. “Jeg har vært i menigheten i årevis.” Gud velsigne 
deg, sir. Gud velsigne deg her, broder. Gud velsigne deg bak der, unge 
dame. “Jeg vil be Gud om å gjøre meg fredfull.” Gjør du … Er du full av 



sinne? Er du gretten? Tviler du? Er du urolig? Lurer du på om Det virkelig 
er rett eller ikke? Når du kommer til Kristus, kommer du med full visshet, et 
hjerte fullt av kjærlighet? Kommer du til Ham uten en eneste frykt og sier: 
“Jeg vet at Han er min Far”? 
482 Og det er ingen fordømmelse, du er gått over fra døden til Livet. Du vet 
det. Og du legger merke til livet ditt: du er kjærlig, du er tilgivende, du er 
vennlig, du er fredfull, du er ydmyk. Alle disse Åndens frukter følger livet ditt 
dag for dag. Og så snart du gjør noe galt: “Åh, du store.” Så snart du 
innser at du har gjort noe galt, så retter du raskt opp i det, der og da. 
Ikke vent ett minutt til, gå med en gang og rett opp i det. Hvis du ikke 
gjør det, vel, så har du ikke Kristi Ånd. Du er kanskje en god kvinne, du 
er kanskje en god mann, du er kanskje vel ansett i menigheten, du er 
kanskje vel ansett i nabolaget, men har du gått videre til det fullkomne, 
til det punktet der du fullt og helt stoler på Kristus? Og ved dette, får du 
seglet. “Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet ham som rettferdighet. Da 
ga Gud ham omskjærelsens segl, som en stadfestelse.”  
 
1 Johannes 4:18 Det er ingen frykt i kjærligheten. Men den fullkomne 
kjærligheten driver frykten ut, for frykten regner med straff. Men den 
som frykter, er ikke gjort fullkommen i kjærligheten. 
 
DIAGLOTT-oversettelsen sier: "Frykt har en frihetsberøvelse." 
 
WUEST-oversettelsen sier: "Denne nevnte kjærligheten som eksisterer i 
sin fullkomne tilstand, kaster ut frykt på utsiden, fordi denne frykten har 
en straff, og den som frykter ikke har blitt brakt til en ferdigstillelse i 
denne kjærlighetens område, og befinner seg ikke i den tilstanden på 
nåværende tidspunkt. 
 
Derfor finner vi gjennom bevis i Skriften, at:  
Nummer 1) For å kaste frykt til side, da må du først være i stand til å 
gjenkjenne den. 
Nummer 2) Frykt bringer en frihetsberøvelse, ut fra en mangel på tillit, en 
uro. 
 
NIV-oversettelsen: "Frykt har å gjøre med straff." 
 
NIV-oversettelsen sier det på denne måten i 1 John 4:16-18 Og da vet vi, 
og vi stoler på den kjærligheten som Gud har til oss. For Gud er kjærlighet. 
Og den som lever i kjærlighet, lever i Gud, og Gud i ham. På denne måten 



er kjærligheten blitt gjort fullkommen iblant oss, slik at vi vil ha tillit på 
dommens dag. For i denne verden skal vi bli gjort lik Ham, (og jeg kunne 
legge til: Hvordan skjer dette? Gjennom en fornyelse av sinnet). Det er 
ingen frykt i kjærligheten, Men fullkommen kjærlighet driver ut frykt, 
fordi frykt har å gjøre med straff. Den som frykter, er ikke gjort fullkommen, 
fullstendig og moden i kjærlighet. 
 
Og fra Weymouth Bibelen: "Vår kjærlighet vil bli manifestert i all sin 
fullkommenhet ved at vi har full tillit på dommens dag. For nøyaktig hva 
Han er, det er vi i denne verden. Kjærlighet har ikke i seg noe element 
av frykt, men fullkommen kjærlighet driver bort frykt, fordi frykt 
innebærer smerte, og hvis en mann gir etter for frykt, da er det noe 
ufullkomment i hans kjærlighet. Vi elsker fordi Gud først elsket oss. 
 
Det Johannes forteller oss her, er at hvis vi virkelig har en fullkommen 
kjærlighet, da kan vi ikke frykte, fordi fullkommen kjærlighet kaster ut 
all frykt. Det er frykt som får menn til å krige med hverandre, og det er 
usikkerhet og frykt for usikkerheten som får folk til å gjøre ting i en slags 
tenkning av selvforsvar. Og det som forårsaker strid og dårlig behandling 
mot hverandre, er frykt. Men fullkommen kjærlighet kaster bort alt det. 
 
1 Johannes 4:17-18 Forteller oss at Frykt har en straff. Kolasis = straff 
eller avstraffelse. Og hva er straffen? Det har å gjøre med å få deg til å 
holde tilbake. Det får deg til å sjekke ting og innskrenke eller begrense deg 
selv fra å gjøre det som du vet er nødvendig å bli gjort. Med andre ord: Så 
lenge du er under frykt, vil du ikke bevege deg videre. Du settes i spenn 
og stopper opp i fremgangen din.  
 

Fordi det å ha frykt, er ikke av Gud. Hver gang Herrens engel kom til et 

menneske, da ville de første ordene ut av hans munn, være "Frykt ikke! For 
Jeg har kommet fra Herrens nærvær." 
 
Vi finner ut i 1 Johannes 4:18 Fullkommen eller moden kjærlighet kaster 
frykten ut. Fordi frykt har å gjøre med straff. 
 
Frykt forårsaker skade, fordi når noen er redd, blir de bundet av sin frykt. Vi 
leste da dette: 4:18 Fullkommen eller moden kjærlighet kaster frykten ut. 
Fordi frykt har en straff. Det har å gjøre med at du er blitt nedfrosset og 
krystallisert i din tenkning.  
 



Josef begynte å frykte for at Maria ikke hadde vært trofast. Og derfor 
sendte Gud Sin engel for å fortelle ham at han ikke skulle frykte for å ta 
Maria som sin hustru. Hva gjorde hans frykt her? Frykt fikk Joseph til å tvile, 
og den fikk ham til å stoppe opp i hans videre vandring i Guds plan for sitt 
liv. Peter som går på vannet. Han gikk veldig greit, helt til han så på 
bølgene som kom imot ham, og han ble redd. Jesus sa: "Hvorfor fryktet 
du?" 
 
Broder Branham sa i talen 54-0216 Jairus Og Guddommelig Helbredelse 
36 Det er det som er i veien med folket som har Den Hellige Ånd i dag. De 
har fått så mye som de er redde for ... 
37 Djevelen prøver bare å skremme dere ut av noe. Han prøver å legge 
noe bort til annet sted, og si: "En av disse dagene vil du bli dette." Du er 
det nå. Nå er vi sønner av Gud. Nå sitter vi sammen i himmelske 
steder. Nå har vi fått all makt i himmelen og på jorden. Skjønner? Vi har 
det nå. Ikke i tusenårsriket, vi trenger det ikke da. Vi har det nå. Vi er… 
Rett nå er vi Guds sønner. "Og det er ennå ikke blitt åpenbart hva vi 
skal bli, men vi vet at vi skal bli lik Ham." 
Hva du er her, er en refleksjon av hva du er et annet sted. "De som han 
har kalt, har han rettferdiggjort." Er det riktig? "De som han har 
rettferdiggjort, har han herliggjort." Allerede i Faderens nærvær, og vi 
har et herliggjort legeme. Puh! Var ikke det dypt? Ja vel. Vi skal finne ut 
om det stemmer eller ikke. "Hvis dette jordiske tabernaklet blir oppløst, 
da har vi allerede et som venter." Er det riktig? Det er riktig. Så derfor, 
akkurat nå, og hva vi er der, er en refleksjon. Se her, hva vi er her, er 
en refleksjon av hva vi er et annet sted. Så hvis dine gjerninger er onde, 
da vet du hvor de kommer fra. Du vet hvor den andre kroppen din ligger og 
venter.  
 
65-0120 Len Deg Ikke Til Din Egen Forståelse 118. Dere vet at Bibelen 
sier: “Du kan tro en løgn og bli dømt ved den.” Ser dere? Det er nøyaktig 
Sannheten. De tenker ut ting. Uansett hva Guds Ord sier, så stoler de på 
sin egen forstand. De stoler på det, de tror på det, de tenker at det er 
Sannheten. Du kan fortsette å tro en løgn, igjen og igjen og igjen, 
inntil det blir Sannheten for deg. Det er riktig.  
119. Men hvordan vet vi om det er Sannheten eller ikke? Gud beviser at det 
er Sannheten, fordi det er i Hans Ord og Han stadfester Det. Han gir Sin 
Egen tolkning av Det.  



120. Hvordan gjør de, kommer de til dette? De gjør det med sin kultur, sin 
utdannelse, med sin kunnskap fra doktorgrader og så videre, som de har 
fått fra et bestemt seminar og lært disse tingene.  
 
Og vi vet fra vår studie om Endetidens Nevrose, at den fjerde egenskapen i 
prosessen mot full nevrose, er "Fobi, skrekk". Og det er en irrasjonell, 
overdreven og vedvarende frykt for en bestemt ting eller situasjon. 
 
I Jobs-bok finner vi at han sier: "De tingene jeg fryktet mest, har kommet 
over meg". 
 

Og det er derfor at Gud sier: Esekiel 36:26-27 Jeg vil gi dere et nytt 
hjerte og en ny ånd ... Og deretter vil jeg gi Min Ånd inn i dere". Det er 
for at vi skal være i stand til, ut fra vårt hjerte, å oppfylle Hans Ord og Hans 
Lov. 
 
Idet vi avslutter, ser vi på hva Martin Luther sa: Forord Til Romerbrevet " 

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, du 
hadde gjerninger, så gjør du likevel alt dette uten villighet og glede, og uten 
kjærlighet til loven. Du gjør det av frykt for straff eller uteblitt kjærlighet eller 
belønning. Det er heller gjort 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 ditt hjerte, 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 legemet, kunne den bli tilfredsstilt med gjerninger. 
Men siden den er åndelig, kan ingen tilfredsstille den, Ikke uten 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 vil bli gitt et begjær etter loven i sitt hjerte. Og fra 
da av, videre fremover, da vil ingenting bli gjort ut av frykt og tvang, men 
alle ting ut 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.  
 
La oss be... 



 


