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Denne formiddagen vil jeg ta en reise tilbake 3½ år, 40 måneder for å være 
presis, da vi begynte denne studien av broder Branhams tale, Avdekking 
av Gud. I nr. 2 i denne serien, forkynt den 7. mars 2018, her begynte vi 
denne talen med å spille av lyden fra de første 9 minutt og 5 sekunder av 
talen, som inneholder de første 10 avsnittene. Og deretter kommenterte vi 
det vi hadde hørt og lest. 
 

Men etter at vi hadde gjort det, jeg ser at vi glipp av mye av det som han 
fortalte oss i disse 11 avsnittene. Og av den grunn vil jeg først be dere om 
unnskyldning for at jeg hoppet forbi så mye av det han sa. Selv om vi hørte 
det, men, fordi vi ikke stoppet opp for å ta hver tanke tilbake til Skriften, da 
mistet vi mye av det som han fortalte oss. 
 

Og det er én av grunnene til at jeg er imot at menigheter bare spiller av 
lydbåndene, uten at de også presenterer en form for gjennomgang og 
kommentarer, for å peke på livsviktige tanker som profeten hadde lagt ut for 
oss. De utnytter ikke de gaver og tjenester som Gud satte i menigheten til å 
dele opp dette Ordet for oss. Gud satte i menigheten en femfoldige 
tjeneste, for en fullkommengjøring av menigheten. Det betyr: Å bringe dem 
inn i en modenhet til å bli Kristus-lik. Og når vi bare lytter til taler av en 
Ord-profet, og ikke tar disse talene, og bryter ned, og deler opp det som ble 
sagt, da går vi glipp av så mye av det som vår profet lærte oss. 
 

Vær så snill og ikke misforstå meg. Jeg er ikke imot å lytte til lydbåndene i 
menigheten i det hele tatt. Jeg bare tror at hvis du lytter til et nytt lydbånd 
for hvert møte, da vil du gå glipp av 99% av det som profeten lærte oss i 
den talen, med mindre du gjør det riktig. Det er akkurat det samme som: 
Jeg er ikke imot å lese Bibelen fra perm til perm. Men jeg er imot å gjøre 
det bare for å si at du har gjort det. Folk gjør det, vet dere. Det er som å 
krysse av på en liste over ting som er utført, noe du kan si at du har gjort. 
Men det betyr ingenting for Gud. Og det gjør heller ikke noen ting til eller 
fra, i ditt forhold til Ham. Bibelen er Guds tanker, og vi skal ikke være så 
raske, ikke tenke at vi kan lese dette som en bok. Vi bør lese dem én tanke 
om gangen, og tenke på dem og reflektere over det som blir sagt. Det 
samme vil gjelde for en som lytter til lydbåndene. 



 

Jeg tror det det er veldig bra å lytte til Guds profet daglig. Men jeg tror også 
at det er viktig å lytte og lese i Bibelen, og å be, daglig, for din åndelige 
helse og vekst i Kristus. 
 

Vi kommer sammen på onsdagskvelder, og vi hører på et lydbånd. 
Vanligvis deler vi det lydbåndet opp over to møter, hver på omtrent en time. 
Men det vi lytter til av broder Branham, i menigheten, er for det meste slike 
taler som: Spørsmål Og Svar, eller hans serier, slik som Hebreerne, De 
Syv Menighetstider, De Syv Segl, eller hans forklaringer av emner som 
demonologi. Det er fordi, med denne type taler er det ikke er nødvendig å 
ta en studie, på samme måte som vi gjør med hans taler som mer dreier 
seg om lære. Vi kunne gjøre det, og muligens lære mye mer om hvordan 
demoner fungerer, etc. Men for hvilket formål? 

 
Broder Branham er ganske grundig i sine Spørsmål Og Svar. Og han gir 
oss alltid mange skriftsteder i sine svar. Og vi har hele bøker om 
helbredelse, slik som "Kristus, helbrederen", fra broder F.F. Bosworth. 
Han har da allerede gjort denne undersøkelsen for oss. 
 
Derfor vil jeg Denne formiddagen gå tilbake, og vi skal se nærmere inn i 

hva broder Branham hadde å si i de innledende uttalelsene. Jeg vet ikke 

om at jeg noen gang har gjort det før, at jeg først spilte en del av talen, og 

deretter unnlot å komme med kommentarer. Men vi gikk glipp av en god del 

når vi gjorde det på den måten. Vanligvis vil jeg lese det, og deretter 

komme med kommentarer og skriftsteder, etter hvert som vi leser. 

 
Jeg har ikke gjort dette verken før eller siden. Og jeg innser nå at vi derfor 
gikk glipp av så mye av det han sa i de første 11 avsnittene. Jeg beklager 
det. Men han lovet oss at hvis dere tenker annerledes i noe, da skal Gud 
også åpenbare dette for dere. (Fil 3:15) Og siden Han har åpenbart dette 
for meg, da vil jeg gå tilbake og rette det opp. Og denne gangen skal vi se 
på hva som ble sagt i disse avsnittene som vi glattet raskt over. 
 
Det er derfor jeg har gjort det til min praksis, når vi kommer til slutten av en 
serie fra en av broder Branhams taler, at vi tar en gjennomgang av hva som 
ble forkynt i løpet av den serien. Fordi, noen ganger føler jeg at jeg kunne 
ta en tale av broder Branham, og forkynne ytterligere hundre taler, i tillegg 
til de 200 pluss som vi allerede hadde talt. Og vi ville da finne ting som var 
ny og fersk manna for den nåværende tiden som vi lever i. 



 
Vi tar broder Branhams taler, som enten er Dogmatiske eller Åpenbarende i 
sin natur. Og vi lærer dem slik vi gjør. Og det kan ta opptil flere år å dekke 
hver enkel tale. Grunnen til dette er fordi det er så mye mer der, enn bare 
ett lite emne som han bringer frem, der i disse dype og åpenbarende 
talene. Du kan ikke bare høre på det én gang, og krysse det av på listen 
din, og fortsette videre. For jeg skal garantere dere at disse som bare leker 
menighet, de har ikke engang peiling på hva han har sagt i sine taler, dette 
som vi kaller Budskapet. 
 
Disse talene, denne undervisningen som vi blir lært av vår profet, viser oss 
at det er så mye i hver eneste av disse talene, slik at du bokstavelig talt kan 
ta ut av hver tale, disse tankene, og jakte videre på dem fra 1 Mosebok og 
hele veien gjennom Johannes Åpenbaring. 
 
Faktisk, det som han sa i bare én av talene, Det Talte Ord Er Den 
Originale Sæd, har gitt oss så mange som 267 taler, og 3½ år å komme 
igjennom. Og etter at vi hadde brukt disse 3½ årene, da følte jeg at vi 
kunne ha tatt ett eller to år til, og gått over det igjen for å plukke ut mer av 
det vi hadde gått glipp av. Og det som han sa i talen, Kristus Er 
Hemmeligheten Om Gud, Åpenbart, det tok oss ytterligere 227 taler over 
en periode på 2½ år å dekke. Og den nåværende talen, Avdekking av 
Gud, den har vi frem til nå studert siden 8. mars i 2018, som er 3 år og 4 
måneder. Og denne formiddagen går vi gjennom tale nummer 224 i denne 
serien. Og vi har funnet at det her har vært så mye åpenbaring av Guds 
Ord, som er blitt åpnet opp for oss i løpet av denne tiden, at vi faktisk ser 
ting talt om i Bibelen, som blir oppfylt rett foran våre øyne på måter som vi 
aldri tidligere har forstått. Og som et resultat av dette, ser jeg at så mange 
av dere, har fått en vandring og et forhold til vår Far. Og denne modnes og 
vokser på en slik måte, at det blir veldig tydelig at Gud har tatt oss med på 
denne reisen. Og vi er lik Enok, som før oss vandret i Lyset, slik vår Far er i 
Lyset, frem til han bare vandret rett opp i Hans nærvær. 
 
Så, over en periode på 9 år, 4 måneder og 718 taler, så har vi dekket bare 
3 av broder Branhams taler. Og dere har sett det uke etter uke, at det 
stabler opp Ord på Ord på Ord. Vi sier bare hva han sa. Og vi 
sammenligner det med Skriften. Og vi ser at det blir oppfylt slik som han sa 
at det ville bli. 
 



Så, disse unge gutter og jenter som forlot Budskapet, fordi de trodde at 
broder Branham ikke hadde noen forståelse av Skriften, til dem kan jeg si at 
det er tydelig at de bare aldri hadde noen anelse om hva William Branham 
faktisk lærte oss i sine taler. Men igjen, dette var mennesker som ikke i det 
hele tatt var interessert i Guds Ord. De var bare barn som så tegnene, men 
som ikke hadde peiling på hva tegnene vitnet om. 
 
Akkurat som i Moses sin tid. Bibelen forteller oss i Salme 103:7 Han 
kunngjorde sine veier for Moses, sine gjerninger for Israels barn. 
 
Og det er tydelig at de som forlot Budskapet, så Guds handlinger i 
profetens liv, men de hadde aldri noen kunnskap om Guds veier. Og det var 
derfor de ikke kunne forstå hvorfor visse ting ikke skjedde, når de tenkte 
med sikkerhet at det var nødt til å skje mens han levde. Jeg er sikker på at 
når jomfruen ikke ble gravid mens Jesaja ennå levde, da trodde mange at 
hans visjon var feil. 
 
Men det er så viktig for oss å lese Guds Ord med bare én tanke om 
gangen, og også studere vår profets taler med bare én tanke om gangen. 
Hvis ikke, da vil du gå glipp av minst 99% av det han faktisk prøver å gi 
over til oss. Det er så mange som så på de overnaturlige tegnene uten å ha 
noen kunnskap om hva de var der for. 
 
Og vi er også blitt gitt en årsak i Skriften, for deres oppførsel. 
 
Jesus sa i Johannes 8:37 «Jeg vet at dere er av Abrahams ætt, men dere 
søker å drepe Meg, fordi Mitt ord ikke har noe rom hos dere. 
38 Jeg taler det Jeg har sett hos Min Far, og dere gjør det dere har sett 
hos deres far.»  
39 De svarte med å si til Ham: «Abraham er vår far.» Jesus sa til dem: 
«Hvis dere var Abrahams barn, ville dere gjort Abrahams gjerninger.  
40 Men nå forsøker dere å drepe Meg, et Menneske som har fortalt dere 
sannheten som Jeg har hørt fra Gud. Abraham gjorde ikke slikt.  
41 Dere gjør deres fars gjerninger.» Da sa de til Ham: «Vi ble ikke født ut 
av hor. (vi er ikke slangens sæd) Vi har én Far - Gud.» 
42 Jesus sa til dem: «Hvis Gud var deres Far, hadde dere elsket Meg, 
for Jeg er utgått fra Gud og kommet hit. Jeg er heller ikke kommet av Meg 
Selv, men Han sendte Meg. 
43 Hvorfor forstår dere ikke Min tale? Fordi dere ikke er i stand til å 
høre (forstå) Mitt ord. 



44 Dere er av deres far, djevelen, og dere vil følge deres fars lyster. Han 
var en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten, for det er ingen 
sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han ut fra sitt eget, for han er en 
løgner og løgnens far. 
45 Men fordi Jeg taler sannheten, tror dere Meg ikke. 
46 Hvem av dere kan overbevise Meg om synd? Og hvis Jeg sier 
sannheten, hvorfor tror dere Meg ikke? 
47 Den som er av Gud hører Guds ord. Derfor hører dere ikke, fordi 
dere ikke er av Gud.» 
 

Dette var veldig kraftige ord som Jesus her talte til de religiøse vantro i 
Hans tid. Legg merke til at Han sa at de ikke tror, fordi de ikke har noen 
plass for Ordet i sine hjerter. De har bare menigheten, og deres religiøse 
teater. 
 
Derfor, når vi ikke tar det som vår profet lærte, tilbake til Skriften, da vil vi så 
lett glemme det som han sa, bare kort tid etter at vi har forlatt møtet. Og det 
er nøyaktig hva mennesker gjør. 
 
Så, la oss begynne denne formiddagen, med å gå igjennom på nytt denne 
talen av broder Branham. Og vi vil gå tilbake og begynne å lese fra 
begynnelsen. 
 
64-0614M Avdekkingen av Gud 1. La oss forbli stående bare et øyeblikk 
mens vi bøyer våre hoder i bønn. 
2 Vår Nådige Herre, vi er virkelig takknemlige i dag for dette privilegiet 
som vi har til å være forsamlet sammen her på jorden, før Herrens 
Komme. 
 
Åh du! Jeg vet hvordan han føler det når han sier dette. For ettersom vi har 
lært å vandre i Lyset, slik Han er i Lyset, da har vi ikke bare fellesskap med 
Ham, og med hverandre, mens vi vandrer her, men vi blir også renset i våre 
sinn. Og blodet fra Hans kjære Sønn, renser oss innvendig og utvendig. 
 
Og da vi har lest den siste uken, at han sa: Idet vi ligger i nærværet til Guds 
Sønn for å modnes, da blir vi forvandlet inn i Hans bilde. 
 
Forstår dere hvor viktig det er å være forsamlet sammen? Så hvordan gjør 
vi det? Noen menigheter gjør det med sangfester. Andre har utflukter, og 
volleyball og annen underholdning. Men Han sa at hvis vi vandrer i Lyset, 



slik som Han er i det Lyset, og Han er Ordet. Og når vi vandrer i dette 
Ordet, og ligger i Ordets Nærvær, da har det en innvirkning på våre liv. Og 
vi blir forvandlet ved fornyelsen av våre sinn, slik apostelen Paulus forteller 
oss i Romerne. 
 
Romerne 12:1 Jeg formaner dere derfor, brødre, ved Guds barmhjertighet, 
at dere framstiller deres legemer som et levende offer, hellig og 
velbehagelig for Gud. Dette er deres åndelige gudstjeneste.  
2 Og bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet som en 
fornyelse av deres sinn, så dere kan bedømme hva som er den gode og 
velbehagelige og fullkomne Guds vilje. 
 
Og vi innser at ved å ligge i Hans nærvær, eller ved å vandre i Hans 
nærvær, at Hans nærvær har en forvandlende kraft. Og den forandrer oss 
fra herlighet til herlighet, og fra bilde til bilde, som Paulus talte om i 2. 
Korinterne 3:17 Men Han, Herren, er Ånden. Og der Herrens Ånd er, (og 
hvor er Herrens Ånd? I Hans nærvær selvfølgelig. Og han sier at når vi er i 
Hans nærvær,) der er det frihet. 
 
Så, det faktum at verden mister sin frihet overalt, det burde vise dere at det 
skjer fordi de ikke lenger er klar over Hans nærvær. Tross alt så skrev 
apostelen Paulus: Der Herrens Ånd er, der er det frihet. Og husk alltid på 
dette, og glem det aldri, at i løpet av denne siste Menighetstiden, da er 
Guds Ord blitt satt på utsiden av døren. Han er blitt satt ut av menighetene, 
skolene, de offentlige institusjonene, helsesektoren, og ut av omtrent 
ethvert sted i denne såkalte sivilisasjonen. Og Han er Ordet. 
 
Jeg har funnet ut at ved å vandre sammen med Ham, da har jeg ikke tid til 
å vandre med verden. Jeg har ingen oppmerksomhet på hva verden har å 
fortelle oss i sine nyhetssendinger. Fordi, når alt kommer til alt, så er alt 
sammen uansett blitt forfalsket. Og ved å gi oppmerksomhet til verden, da 
mister du din frihet i Kristus. 
 
Og husk at det er en grunn til at Guds profet advarte oss mot å se på TV. 
«Tele-Visjon», det er å fortelle en visjon. Med andre ord: Noen forteller deg 
sin visjon, eller deres vinkling på nyhetene. Og hver eneste forteller det som 
visjonsselskapet har bestemt, hva innholdet skal være. De har sitt eget 
program av sin egen visjon. Og i likhet med det okkulte, så bruker de 
kanaler. Det er for å få deg til å bli kanalisert inn i deres egen visjon, 
akkurat slik som et medium blir kanalisert inn i sine seanser. Så hvorfor 



skulle en Guds troende ønske å bli kanalisert inn i noe annet program, enn i 
Guds eget program? 

 
Derfor, hvis vi tror «Solo Scriptura», da tror vi Skriften alene. Jeg trenger 
ikke en vantro til å fortelle meg hva som skjer. Jeg har Guds Ord til å 
fortelle meg hva som skjer. Så jeg har nettopp sluttet helt med å lytte til de 
såkalte Nyhetene. Fordi alt sammen er bare inforeklame som fremmer 
regjeringens propaganda av deres COVID religion. En kanalisering, en 
programmering og en satanisk visjon. Og siden vi lever i en verden hvor 
Satan har full kontroll over enhver regjering, da er dette Satans Eden. Og 
så, han vil bli kronet når han blir inkarnert i den antikristelige paven. 
 
Så jeg har kommet meg ut noen dager i uken, i kajakken min, og jeg bare 
nyter friheten min. Jeg står opp kl. 07.00, og går ned til innsjøen, og det er 
knapt noen ute på innsjøen. Vanligvis er jeg der helt alene. Det er bare 
meg, naturen og min Gud. 
 
Og jeg tror at jeg begynner å forstå hvordan Enok hadde det, da han 
vandret sammen med Gud. Og jeg forstår hvorfor vår profet gjorde det 
samme. Han sto tidlig opp for å komme seg ut i villmarken. 
 
Dette er nytt for meg. Jeg har vært en morgenfugl det meste av mitt liv. Men 
å finne fred og ro i Hans nærvær, ute i naturen, det er en ny opplevelse for 
meg. Jeg har alltid vært nødt til å finne denne freden med Gud, i Hans Ord, 
mens jeg var på kontoret mitt. Jeg ville komme og ligge i Hans Ord inntil 
han ga meg talen, foran hver søndag og onsdag kveld, over de siste 40 
årene. Men nå kan jeg se at Han også er der ute i naturen, som Han har 
skapt. 
 
Og som Enok, så gleder jeg meg over den freden og roen som jeg har, 
gjennom å vandre sammen med Ham. Jeg ser på den tunge tåken som 
legger seg over innsjøen hver natt. Og når jeg ankommer, da kan jeg ikke 
se så langt utover innsjøen på grunn av den tunge tåken. Men innen en 
time etter ankomst, da begynner solen å bryte frem gjennom tåken. Og da 
begynner jeg å se hvilken effekt solen har på vannet. 
 
Den første effekten av solen på vannet, er som en stor støvsuger, idet 
solen begynner å trekke opp den tåken som skapte problemer med å se 
utover. Det er akkurat som å ligge i Ordet helt til Hans nærvær kommer inn. 
Og da begynner Han å løfte bort den tåken som er i våre sinn angående 



Hans Ord. For Han sa i Sitt Ord:  
For nå ser vi i et speil, i det dunkle. Men når det fullkomne kommer, 
(og det er bare Én som er fullkommen, og det er Gud), da skal vi se Ham 
ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne alt, 
slik som jeg også er fullt ut kjent. 
 
Og det er nøyaktig hva som skjer i det naturlige, når solen tar bort all 
dunkelheten og uklarheten som tåken over vannet presenterer hver natt. 
Men når tåken begynner å løfte seg opp fra innsjøen, da blir god sikt 
gjenopprettet innen en time. Det er én av effektene som solen har på 
vannet. Og den andre effekten, etter at solen har gitt oss en klar sikt, og 
tåken er blitt løftet bort, da begynner den milde brisen å blåse. Vannet blir 
opprørt. Og når vinden begynner å blåse, da gir den en vidunderlig svalhet 
over vannet. Før det skjer, vil stillheten på vannet gjøre at det føles fuktig 
og vått. Men ved 9 tiden, idet solen tørker ut tåken, da begynner vinden å 
blåse. Den erstatter den fuktige tåken med en svalhet over innsjøen. Først 
var innsjøen blikk stille, som et speil. Men vinden bringer inn en kjølende 
effekt som er så forfriskende. 
 
Det minner meg om den vakre sangen: "Herre, jeg ønsker å kjenne Deg 
enda mer." 
 
Akkurat når jeg føler at jeg er blitt fanget inn i gjørmen av mitt selv. 
 
Akkurat når jeg føler at mitt sinn er kjøpt av verdslig rikdom 

 
Det er da brisen begynner å blåse 

 
Jeg kjenner Ånden kalle. 
 
Og hele min vandring i verden bare smelter inn i Hans kjærlighet 
 
Herre, jeg ønsker å kjenne Deg enda mer 
 
Dypt inne i min sjel, 
 
Jeg ønsker å kjenne Deg 

 
Herre, jeg ønsker å kjenne Deg 

 



Å kjenne Ditt hjerte og kjenne ditt sinn 

 
Å se inn i dine øyne, det oppildner noe inni meg 

 
Et rop som sier: Jeg ønsker å kjenne Deg 

 
Herre, jeg ønsker å kjenne Deg enda mer. 
 
Når mine daglige handlinger vanligvis mister liv og sjel, 
 
Mitt hjerte begynner å blø, følsomheten overfor Ham er borte. 
 
Jeg har kjørt løpet, men gikk min egen vei, og møter en sønderknust sjel, 
 
Men et blikk på Hans Ord gir Liv og en hunger etter å bli helet 
 
Herre, jeg ønsker å kjenne Deg 

 
Dypt inne i min sjel vil jeg kjenne Deg 

 
Og jeg ville gi min siste åndedrett 
 
For å kjenne deg i død og oppstandelse 

 
Herre, jeg ønsker å kjenne Deg enda mer. 
 
Herre, jeg ønsker å kjenne Deg enda mer. 
 
Og det er slik jeg føler det når jeg er alene sammen med Ham, i Hans Ord. 
 
Og mens jeg taler om denne opplevelsen på vannet tidlig om morgenen, jeg 
lærte for mange år siden, at den beste tiden å seile en båt, er om 
morgenen, når vannet varmes opp av solen. Og forskjellen mellom 
lufttemperatur på land og temperaturen i vannet, er dette som forårsaker 
vinden på vannet. Men frem til du har vært ute på vannet før soloppgang, 
og deretter sitter der og følger med på hele den effekten som solen har på 
alt sammen, da kan du aldri helt sette pris på hva det vil si å: "Ligge i 
Solens nærvær for å modnes.” 

 



Så, apostelen Paulus forteller oss i 2 Korinterne 3:18 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. 
 
La oss nå dele opp det han sa, ord for ord. “Men alle vi” Det er deg, meg 
og enhver sann troende i Guds Ord. "Men alle vi som med utildekket 
ansikt " (uten noen tradisjoner og noen trosbekjennelser til å blokkere vårt 
syn, uten noen tåke) "ser" (ser og observerer) "som i et speil" (som i Ordets 
speil). Følg nå med på effekten av det åpne speilet, det åpne Guds Ord på 
oss, som broder Branham sa: "Den effekten som Lys har over Ordet." 
Paulus sier videre, ser Herrens herlighet som i et speil, Ser på hva da? Vi 
ser på "Herrens herlighet". Og hva er det? “Herrens doxa”. Hans meninger, 
Hans verdier og Hans bedømmelser. Og hva er effekten på oss, vi som ser 
på Hans meninger, Hans verdier og Hans bedømmelser? Han sier at vi “blir 
forvandlet til det samme bildet”. Halleluja!!! Og hvordan sier han at dette 
skal skje? “slik som av Herrens Ånd.” Slik som av Hans Ånd, i Herrens 
Nærvær. 
 
Så, den effekten som dette har på oss, det å ligge i Hans Nærvær, som er 
Hans Ord, det forvandler oss ved fornyelsen av vårt sinn, inn i selve 
Hans skikkelse. 
 
Fra broder Branhams tale 64-0614M Avdekking av Gud 312. “Og det skal 
skje (det vil manifestere seg) i de siste dager”, sier Gud … Ser dere, her 
har vi det. Lyset over Ordet. Slik som sollyset forandrer sæden fra 
herlighet til herlighet, blir vi også mer lik Ham når vi lever i Hans 
Nærvær; lik Ham, og blir likedannet med Hans velsignede bilde idet vi 
vandrer sammen med Ham. 
 
Fikk dere tak i det han nettopp sa der? La meg lese det igjen, og jeg ønsker 
at dere skal tenke på hvilken effekt som Lyset fra Hans strålende Ord, har 
på oss. 
 
Lyset over Ordet. Slik som sollyset forandrer sæden fra herlighet til 
herlighet, blir vi også mer lik Ham når vi lever i Hans Nærvær; lik Ham, 
og blir likedannet med Hans velsignede bilde idet vi vandrer sammen 
med Ham. 
 



Effekten av å ligge i Hans nærvær, er å bringe frem selve den 
forutbestemte sæden til en manifestasjon av hva den var til å begynne med, 
en Guds sønn eller datter. 
 
Så sier han: 64-0614M Avdekking av Gud 313. Se hva solen gjør. Du 
planter et frø, hva skjer? Frøet råtner. På innsiden av frøet er det et liv. 
Livet kommer fram og bringer fram en stilk. Nå, det ser ikke ut som det 
første. Der er Luther. Det var en stilk. Ja vel. Stilken gikk videre og, før du 
visste ordet av det, brakte det fram en kvast. Ser dere, det var den 
Wesleyanske vekkelsen; den var ikke som den andre. Så kom 
pinsevekkelsen, ser dere, brakte fram dåpen i Den Hellige Ånd. Ja vel. Hva 
skjedde? Vi får en utvekst på øret. Det begynner å se feil ut. Denne 
tingen, den tingen, det ser ikke ut som Ordet. Det er ikke som resten av 
Det. Det er ikke slik som det originale Hvetekornet som gikk ned. 
314 Men Gud er fremdeles der for å gjøre det helt likt. 
 
Neste gang du går ut på landsbygda, bare se på avlingene som vokser opp 
rundt deg. Se på dem tidlig på våren, når bakken er trist, ufruktbar, 
brunaktig og tom for liv. Deretter planter bonden sæden. Og i løpet av noen 
få dager vil solens varme på jorden, der hvor sæden er sådd, forårsake en 
effekt på sæden. Den sæden begynner å spire, og den kommer til liv. Og 
når den gjør det, da vil celle bli lagt på celle, på celle. Og den begynner å 
bryte opp av jorden. Så, etter et par uker danner den allerede en stilk. og en 
uke senere begynner du å se blader som spirer fram. Og kom bare tilbake 
og se på det, uke etter uke etter uke, og se på den effekten som solen har 
ha på livet i den sæden. Tenk så på deg selv, og på Guds forutbestemte 
sæd i deg. Tenk på den effekten som ligger i dette Ordet, på hva den 
produserer uke etter uke, og måned etter måned, og år etter år, i deg. 
 
Åh, en modning tar tid, det skjer aldri over natten. Men når den kommer 
frem, da er det et uttrykt liv i sæden. 
 
Og når du kan se det, da kan du se på Efeserne 1:3-5 med en forståelse 
av hva som får oss til å vokse opp inn i Hans likhet. 4 Slik som Han har 
utvalgt oss i Ham (og Han er Ordet, og Han utvalgte oss i Sitt Ord) før 
verdens grunnleggelse, for at vi skulle være hellige og ulastelige framfor 
Ham (i Hans Nærvær), i kjærlighet. 
5 Ved Jesus Kristus har Han forutbestemt oss til sønnekår, (adopsjon av 
sønner), i Ham etter Sin viljes gode velbehag, 
 



Og vi leser også i Romerne 8:28 Og vi vet at alle ting virker sammen til det 
gode for dem som elsker Gud, for dem som ifølge Hans beslutning, er 
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. 
 
Broder Branham sa i talen 59-0811 Det Er Meg, Vær Ikke Redd 5. Vent til 
jeg får håndhilse på dere på den andre siden. Det er da vi skal ha en 
fantastisk tid. Vi trenger ikke å dra hjem, for vi er hjemme da. Og solen vil 
aldri gå ned i den byen. Nei da, der vil det alltid være Lys. Vi kjemper for 
den tiden. 
Og som jeg sa i går kveld, Helt siden jeg er blitt frelst, har jeg alltid følt at 
jeg var et eller annet sted, i et mareritt. Det er bare noe der på den andre 
siden ... Hvis jeg bare kunne våkne opp til det. En av disse dagene vil 
vi våkne opp til Guds virkelighet, og stå i Hans nærvær, og være frelst 
ved Hans nåde, og likedannet med Hans bilde. Å, hvilken tid det vil være. 
 
Åh, mine brødre og søstre, hvis vi bare ville gå tilbake og se hva dette: «Å 
ligge i Ordets Nærvær, i Ham Selv», gjør med oss. Det forandrer oss, hver 
og en av oss, fra et kjødelig sinn, til å ha ett sinn, som er Kristi sinn. Et sinn 
som bare ønsker å ligge i Hans Nærvær, og bli værende i Hans Nærvær, 
og bare nyte effekten av Hans Nærvær på våre liv. 
 
Broder Branham sa i talen 53-0326 Israel ved Rødehavet 1, 86. Og når 
Den Hellige Ånd kommer inn i et menneske, da er det noe der, en 
oljekilde, en kilde av vann som veller frem, inn til Evig Liv. (Han taler 
om Den Hellige Ånd, som har en effekt på oss) Hvordan kan du … Jesus sa 
til kvinnen ved brønnen: “Den som drikker av dette vannet, vil ha Evig 
Liv. Det vil være i ham en kilde av Vann som veller frem, inn til Evig 
Liv.” Halleluja! (La oss gå tilbake til 1. Mosebok.) Åh, du, tenk på det! 
87 Evig Liv, etter at ti tusen millioner år har passert! Når disse havene, over 
to tredjedeler av jorden, er dekket av vann. Og bølger vil fosse frem med en 
voldsom kraft der ute, når de vil velte frem to eller tre ganger så store 
som dette tabernaklet, styrte inn i skip som vil synke. En av disse 
dagene, broder, vil de ... syndene er blitt så store på jorden, så bølgene 
vil gråte seg vei inn over ørkenene. Når det ikke finnes noe mer hav, 
ingen måner eller stjerner mer, halleluja, da skal jeg leve videre! Og alle 
de andre gjenfødte menn og kvinner vil bo i Hans majestetiske 



Nærvær over der, likedannet med bildet av Hans enbårne Sønn. Ved 
Hans nåde er vi frelst! 
88 Ikke rart at dikteren sa: “Guds kjærlighet, hvor rik, hvor ren, 
uutgrunnelig og sterk! Den skal for alltid vare ved, det er de helliges, 
og englenes sang.” Hvordan kunne vi tie stille? Du og du! "Er det sikkert, 
broder Branham?" Ja. 
 
Og nå går vi tilbake til Avdekkingen av Gud, og vi plukker opp det som 
broder Branham forteller oss her.  
64-0614M Avdekkingen av Gud 2. Må vi ransake våre hjerter i dag, ved 
Ditt Ord, og se om vi er i Troen, (i åpenbaringen av Jesus Kristus) slik at 
vi kan være rede i den stunden for Hans tilsynekomst. For at vi, som 
Skriften har sagt, skulle bli: Rykket opp sammen med de som er sovnet 
inn, og møte Herren i luften, og for evig være sammen med Ham. 
 
Så hva betyr dette å bli rykket opp sammen? Ordet rykket opp, betyr: "Å 
gripe eller fange, spesielt etter en forfølgelse. Å bli grepet eller festet 
sammen. Å bli grepet.” 
 
Derfor, det å ligge i solens nærvær, det er når vi er i dens nærvær frem til 
det punktet hvor hele vårt vesen er blitt fanget. Den har fanget all vår 
oppmerksomhet, og deretter vil den rykke oss bort. Følg med. Å fange først, 
for deretter å rykke bort. Akkurat slik som vannet trekkes opp av solen hver 
morgen, og gjør det slik at det som var uklart, blir veldig klart. Men først må 
vi bli fanget av den, for at vi kan bli bortrykket av den. 
 
Som apostelen Paulus sa i Efeserne 3:1 Av denne grunn er jeg, Paulus, 
Jesu Kristi fange for dere hedninger ... 
 
Paulus var en fange av Herren Jesus Kristus. Ikke av Roma. Roma kunne 
ha tatt bort hans frihet eller evne til å bevege seg omkring, akkurat slik som 
våre regjeringer, de har prøvd denne samme taktikken på alle kristne i dag. 
Og Roma prøvde å stoppe hans evne til å spre De Gode nyhetene, men det 
hindret ikke Paulus sin tjeneste til å oppbygge andre, til en forvandling av 
deres sinn. 
 
Og selv etter at de drepte hans legemet, likevel har hans tjeneste fortsatt 
videre gjennom alle tidsaldre, gjennom hans brever. Halleluja. 
 



La oss nå fortsette å lese fra Avdekkingen av Gud 3. Vi takker Deg for 
den sanne kristne Ånd som fremdeles er i verden, blant folket, slik at de 
fremdeles tror på Deg og Ditt Ord. 
 
Og da jeg leste dette, tenkte jeg det samme. Jeg er så takknemlig for å se 
den personlige veksten og innvielsen til så mange, de som jeg har hatt 
gleden og muligheten til å bli kjent med, og å få tjene rundt i hele verden. 
Og det gir meg stor glede i mitt hjerte å vite at det er nye som kommer til liv 
over hele verden, som begynner å høre, og gjenkjenne. Og de har begynt å 
handle etter Guds Ord. 
 
3 Og vi ber om Dine velsignelser over oss i dag. Må Du øse ut til hver 
enkelt av oss det vi har behov for, slik at vi kan bli vannet av Ordet, slik 
at vi kan vokse til nyttige redskaper i Dine hender, for denne siste tid. 
For vi ber om dette i Herren Jesu Kristi Navn, vår store Hyrde, som vi 
venter skal komme til syne. Amen. Vær så god og sitt. 
 

La oss fortsette lesingen: 7 Og nå stoler vi på at Herren vil velsigne hver 
enkelt av dere. Jeg vet at deres hjerter er fulle av glede, og venter på 
Herrens Komme. Og også mitt, bobler over, av å se ting skje slik de 
gjør. 
 
Åh, du, vi kunne også ha skrevet dette, de siste årene, ettersom vi alle 
sammen ser på løfter i Skriften som blir åpenbart, nesten hver dag. Og så 
lister han opp noen av disse tingene som skjedde i hans tid. 
 
Og nasjonale konflikter, og menigheten i den tilstanden den er i, og vi 
ser tegnene på Hans Komme, både fysisk og åndelig, og vi vet at tiden 
for Hans Tilsynekomst er så nær. Det bare fyller vårt hjerte med glede over 
å vite at vi skal bli forvandlet en av disse dager. Vi skal bli forvandlet 
fra disse skapningene som vi er. 
 

Åh, du. Når jeg ser på solen, og jeg ser på den effekten den har på vannet, 
og på mitt syn, og den avkjølende brisen på vannet, da kan jeg bedre forstå 
hvordan det å ligge i nærvær av solen, skaper en atmosfære av lys, syn, 
klarhet, og en kjølig hvile og avslapning som kommer fra Hans Nærvær. Og 
som broder Branham sa: Når jeg kan se disse effektene i det naturlige, da 
vet jeg at det samme skjer i det åndelige. 
 



La oss nå flytte oss til avsnitt 16 hvor broder Branham begynner å lese fra 
Guds ord. 
 
16 Jeg ønsker å lese fra Filipperne det 2. kapitlet, 1 til 8; og Andre 
Korinterbrev 3, og begynner med det 6., og leser til det 4. kapitlet av 
Andre Korinterbrev, bare for en bakgrunn. Nå i Filipperne 2. kapittel, vil 
jeg lese først. 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, jordskjelv på mange 
steder, menneskers hjerter svikter, frykt, vi ser håndskriften på 
veggen. 
 
Disse ordene kunne ikke vært mer aktuelle her i 2020 og 2021, enn på noe 
annet tidspunkt i historien. Han navngir hver av disse forstyrrelsene som 
finner sted i verden, for å få tankene våre bort fra Gud og Hans Ord i denne 
tiden. Og likevel så peker disse forstyrrelsene oss rett tilbake til Hans løfter 
til oss. 
 
Men legg merke til at han lister opp alle disse tingene som skjer i dag. 
 
vanskelige tider 
 
nasjon mot nasjon 
 
Pest, som er plager, COVID, og andre plager som kommer. 
 
Jordskjelv på mange steder 
 
Menns hjerter svikter av frykt. Og regjeringen, media og helseindustrien 
bruker en taktikk av frykt, mye mer nå enn noen gang i historien, der alle 
land over hele verden blir utsatt for denne frykten. Fire presidenter som 
nektet å gi tilgang til COVID-vaksinen i deres land, er nå blitt myrdet. Og de 
jobber med Castro, på Cuba, fordi de har brukt sine egne vaksiner, og ikke 
de globalistiske vaksinene. Fordi deres vaksiner utvilsomt var ekte vaksiner, 
som bruker Coronavirus i dem. Men de vaksinene som globalistene bruker, 
er ikke engang vaksiner, men det er en genterapi for å gjøre alle 
mennesker på jorden til trans-mennesker. Det vil gjøre alle mennesker til 
hybrider, slik slangen gjorde med Kain. Og så sa broder Branham, etter å 
ha nevnt alle disse endetidsscener: Vi ser håndskriften på veggen. 



 
Vi fortsetter å lese videre: Nå, det er i den naturlige verden, for at hele 
verden skulle se dette. 
 
Legg merke til at han sier at alle disse endetidsscener som har utspilt seg, 
ikke er til de utvalgte. Han sier at de er for verden, for at de skal se dette. 
Nå, det er i den naturlige verden, for at hele verden skulle se dette. 
 
Og det er hva Jesus også sa, hva vi skulle være oppmerksomme på, i 
Lukas 21:25 Det skal være tegn i solen, i månen og i stjernene. På 
jorden skal folkeslagene gripes av angst og rådvillhet, når havet og 
bølgene bruser. 
26 Mennesker skal bli maktesløse av frykt og gru for alt det som skal 
komme over jorden. For himlenes krefter skal rokkes.  
27 Da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med kraft og stor 
herlighet. 
28 Når alt dette begynner å skje, se da opp og løft deres hoder, for 
deres forløsning nærmer seg.» 
29 Så fortalte Han dem en lignelse: «Se på fikentreet og alle trærne!  
30 Så snart de begynner å skyte knopper, ser dere og vet dere av dere selv 
at sommeren er nær. 
31 Slik skal dere også vite at når dere ser disse ting skje, så er Guds 
kongerike nær. 
32 Sannelig sier jeg dere: Denne slekt skal slett ikke forgå før alt dette har 
hendt. 
33 Himmel og jord skal forgå, men Mine ord skal aldri noensinne forgå. 
34 Men ta dere i vare, så ikke deres hjerter blir tynget av rus (overdreven 
fråtsing av spising og drikking), drukkenskap (en sinnstilstand der man ikke 
tenker rett) og bekymringer for dette livet, slik at den dagen skulle 
komme uventet over dere.  
35 For den skal komme som en snare over alle dem som bor på jorden.  
 
Med andre ord, han forteller oss at dette kommer over jorden, og at alle, 
uten unntak, vil bære bevisst på det. Og det er ingen som vil unnslippe alt 
det som skal kommer over jorden. Men så forteller han dem: Men dere 
trenger ikke å ta hensyn til dette, og fokusere på det, slik som verden gjør, 
for de vil bli fanget opp i frykt for hva som skal komme. Men for dere, han 
sier at vi skal gjøre dette:) 
36 Våk derfor, og be alltid om at dere må bli holdt verdige til å unnslippe 
alt dette som skal skje, og til å bli stående for Menneskesønnen. 



 
Legg merke til at William Branham, etter en opplisting av disse tingene som 
har grepet verden i frykt, da sier han. Nå, det er i den naturlige verden, for 
at hele verden skulle se dette. 
Og vi ser hvordan Jesus sa det samme. Han sa når du ser alle disse 
tingene komme, vend da din oppmerksomhet bort fra dem, og se på din 
forløsning. For på den tiden vil den være nær. 
 
Og så, etter at broder Branham har sagt at dette skjer for at hele verden 
skal se det, da fortsetter han med å si: 
17 Men så, der er også en åndelig verden. Og vi ser de store 
hendelsene, og vi ønsker å tale om dem i dag. 
18 Velsign Ditt Ord for våre hjerter. Vi vet at: Det er ikke noe menneske i 
Himmelen eller på jorden som er verdig til å ta denne Boken, å løse 
Seglene, eller i det hele tatt å se på Den. Men det var Én som kom til syne, 
et slaktet Lam, blodig, som kom og tok Boken, og som var verdig og i stand 
til å åpne Den. Åh Guds Lam, åpne Ditt Ord for våre hjerter i dag, til 
trøst. Vi er Dine tjenere. Tilgi våre synder, Herre. Og alt som vil hindre 
Ordet i å gå frem med stor makt 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. 
 

Så det skal også være vårt fokus. Et fokus på det åndelige riket, og Guds 
løfter for oss. Fordi disse andre tingene er blitt lovet til denne verden, men 
det er ikke for Guds hustru. Slik broder Branham har forklart oss, hvorfor 
Kristi brud ikke går gjennom trengselen, han sa: "Hvilken mann ville ønske 
at den kvinnen han skulle gifte seg med, skulle lide." 
 
63-0825M Hvordan Kan Jeg Seire 55. Jeg tror at kirken går gjennom 
Trengselsperioden, kirke-organisasjonen, men Bruden gjør ikke det. Ville 
du valgt en kvinne som du først måtte rense, før du giftet deg med 
henne? Skjønner? Kristi Brud er blitt valgt, og Hun er Utvalgt. Og Hun 
er Guds Brud, Jesu Kristi Brud. 
 
64-0802 Det Fremtidig Hjem 121. Nå, Noah var et bilde på levningen 
som ble båret over, ikke den flokken som ble forvandlet. Enok, én 
mann, gikk i Bortrykkelsen før flommen kom. Det viser at Menigheten 
ikke går inn i trengselen eller noen ting angående den. Enok ble 
forvandlet, én mann. Åh, kirken kan være et antall; men Bruden, det 



kommer til å være en veldig liten gruppe som vil utgjøre Bruden. Nå, 
kirken kan være et stort antall; men Bruden, ser du, sammenlign åtte med 
en. Bruden vil være åtte ganger mindre enn kirken. 
122 Og hvis den rettferdige med nød og neppe blir frelst, hvordan går 
det da med den ugudelige og synderen, disse som vet bedre enn å 
gjøre det? Og likevel fortsetter de å gjøre det? Disse som følger 
denominasjonsreglene i stedet for Ordet, hvordan vil det gå med dem, 
de som likevel blir kalt kristne, de som tar Kristi Navn? 
 
64-0404 Jehova Jireh 3 141. Det er sannheten. Ikke menigheten, 
Bruden. Kirken går gjennom Trengselsperioden, men ikke Bruden. Nei 
da. Hun er gjenløst. Hun har ingenting som hun trenger å bli renset 
for. Hun er allerede ren. Den Hellige Ånd har kommet inn i Henne og 
renset Henne, og har tatt bort all skitt og motbydelighet av denne 
verden. Og Hun tror det Ordet, og hun blir en del av Det. Det er riktig. 
Uten Den Hellige Ånd er det nytteløst. Det er Bruden som kommer ut 
av kirken. 
 
63-1128E Tegnet 97. Det var noen som diskuterte det med meg for ikke 
lenge siden, sa: "Kirken må gå gjennom det, for en renselse." 
Jeg sa: "Det er sant, fordi hun avviste blodet." 
98 Men skal trengselsperioden ramme Bruden, Hans Egen Hustru, i 
trengselen? Nei da! Jesu Kristi Blod har renset oss fra all synd, og det 
vil ikke være noen flere renselser. Og Jesu Kristi Blod, og det Tegnet, 
som en identifikasjon på at det er blitt renset. Amen. Det er Brudens Tegn, 
hun bærer ringen. 
 
63-0731 Bare Én Vei Gitt Av Gud 185. Det vil ikke være én bygning 
som står ved siden av en annen, i Chicago, en av disse dagene, heller 
ikke noen andre steder. Gud er i ferd med å la det sjette segl bryte ut 
på jorden, Han bryter dette seglet og slipper løs Guds vrede over 
jorden. Men før Han gjør det, vil Menigheten være borte. Bruden vil 
være borte. Men kirken vil ikke det, hun vil gå gjennom trengselen. 
Men Bruden vil være borte. Hans lille kone vil ikke gå gjennom det. 
 
63-0412E Gud Skjuler Seg I Enkelhet 305. Kirken går gjennom 
Trengselen, men ikke Bruden. Kirken går gjennom den, for en 
renselse, ja visst, under det sjette segl. Det stemmer. Israel gjør det 
samme, for de 144000, men ikke Bruden.  



306 Bruden er blitt tilgitt. Hun drar rett til Herligheten, i en 
Bortrykkelse. Det er riktig. Hun, min mening er at det siste medlemmet vil 
bli tatt opp, en av disse dagene. Det kunne skje uten at du vil vite noe om 
det. Husk at det er en hemmelighet, en hemmelig bortrykkelse. "Han skal 
komme i en time som dere ikke tenker." Dere vil ikke vite noe om det. Hun 
vil være borte. Det vil være for sent da. 
 
La oss nå avslutte Denne formiddagen med å lese avsnitt 19 fra broder 
Branhams tale, Avdekking av Gud, hvor han leser dette skriftstedet: 
Filipperne 2:1 Derfor, om det da er noen trøst i Kristus, om det er noen 
oppmuntring i kjærligheten, om det er noe samfunn 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. 
 

Vel, broder Branham slutter å lese her etter vers 8, og han fortsetter 
deretter med å lese fra 1. Korinter 3 opp til vers 4 i kapittel 4. Men jeg 
ønsker å avslutte med ett vers til fra Filipperne 2. Vi har lest hvordan 
bruden ikke vil måtte gå gjennom trengselen. Og deretter leste vi 
Filipperne 2, som broder Branham leste som et utgangspunkt for denne 
fantastiske talen, hvor apostelen Paulus lærer oss at vi må komme frem til å 
ha det samme sinn som var i Kristus. Vi må være i overensstemmelse, ha 
ett sinn. Og det sinnet er et ydmykt sinn, et lydig sinn, mot de ting som er av 
Gud. 
 
Og da vil jeg avslutte med denne store tanken i vers 13. Etter å blitt lært at 
vi skal ha det samme sinn som var i Kristus, så sier han: Filipperne 2:13 
For det er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre det som er til Hans 
velbehag. Og uten å lese vers 13, ville vi aldri vite hvordan dette noen gang 



kunne bli fullført i Kristi brud. Men nå vet vi det. For det er Gud som virker i 
oss både for å frembringe Sin vilje i oss, og deretter, når vi først har forstått 
Hans vilje, da virker Han også i oss til å gjøre. 
 
Der har dere Fru Jesus. Der er Bruden, som Han har kommet for å ta ut 
herfra, før dommene settes i verk. Hun har ingen egen vilje, men hun 
mottar Hans vilje, og hun gjør det som Han vil. Men ikke kirken, de er lik 
denne overlegne utro kvinnen, hun har sin egen vilje, hun tror hun vet alle 
ting. Hun bryr seg ikke om hva Han sier, hun vil kun gjøre det på hennes 
egen måte. Og det er slik hun er nødt til å gjøre det. Men den ekte Kristi 
Brud har mottatt Hans tilgivelse, sammen med en stor respekt og beundring 
for sin Brudgom. Hun er fornøyd med bare å få være Hans hustru. Hun har 
ingen egne jordiske ambisjoner. Og derfor lever hun et gudfryktig og 
helliggjort liv. Hun er satt til side for å tjene sin Ektemann. Hun er innviet til 
å tjene sin Ektemann. 
 
La oss be … 
 


