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I kveld ønsker jeg å tale om et emne som har brent i mitt hjerte. Som dere vet har 
vi sett på Adopsjonens Ånd og til og med på mønstret til de adopterte sønner, slik 
vi så det i Den Eldste Sønn Jesus, som Paulus sa i Romerne 8 at Jesus Kristus er 
den eldste Bror i en stor familie av brødre, men før vi går til Romerne 8 ønsker 
jeg å lese fra der vi avsluttet forrige uke i Det Talte Ord Er Det Originale Sæd, og 
det er paragraf 89.  
89. De gjerninger som Jesus gjorde, om Guds Sæd er i ham og Guds Ånd vanner 
dette Sæd, hvis så en mann har Guds Sæd i seg, idet Guds Ånd vanner dette 
Sæd, da skal de samme gjerninger bli manifestert i ham som også ble 
manifestert i Jesus. Han var Guds originale Sæd. Hans død bringer deg tilbake 
til det Originale Sæd av Gud, og dersom den samme Ånd som var i Ham er i 
deg, da vil de samme gjerninger bli manifestert.  Tror dere ikke det? La oss slå 
opp i Joh. 14,12. Du sier kanskje: "Jeg er en troende, broder Branham, det er 
jeg helt sikkert på." Jeg skal se om Jesus ville kalle deg en troende, se om Guds 
Ord kaller deg det: "Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den som tror på mig, han 
skal også gjøre de gjerninger jeg gjør; og han skal gjøre større enn disse; for 
jeg går til min Fader."  
90. Hva er det? Den samme Sæden. Hvordan kan du plante hvete på et sted og 
hvete på et annet sted og så si: "Jeg skal få agurker 'her' og hvete 'der?” Det 
går ikke. Den eneste måten å få agurker på er å plante agurker. Hvis du krysser 
det, får du ingen agurker, da blir det en ”hykler”. Stemmer det? Da blir det en 
hykler, venner. Det må sies. Det blir hverken det ene eller det andre. Det blir 
ikke noen agurk, eller hva du nå krysser det med, men det er en krysning og et 
dårlig produkt, det er dødt i seg selv og kan ikke forplante seg videre. Det er 
dødt - kommer ikke til å fortsette, det avsluttes; det er det hele. Men hvis du 
ønsker en agurk, må du begynne med en agurk. Hvis du ønsker en menighet, må 
du begynne med Guds Ord. Hvis du ønsker et liv i Gud, da må du begynne med 
Guds Ord. Motta Guds Ord i hele dets fylde, i enhver utstrekning. Og når 
Guds fylde er inni deg, da vil regnet som faller, bringe fram nøyaktig det som 
er inni åkeren din. Hvordan blir det da med vårregnet? Dere ser vel hvor det vil 
bære hen etter en stund, gjør dere ikke? Det blir som med de ville gresskar som 
profetens disipler sanket, da de hadde denne profetskolen, denne denomina-
sjonen. De sanket noen ville gresskar og trodde at det var ... erter; å, vel, ... (2 
Kong. 4,39). 
91. Da vil de manifesterte gjerninger i ham være de samme, fordi det er det 
samme Sæd Ord fra Gud. Guds Sønn var Hans eksempel Sæd. Og det Hans liv 
var, da Ånden ble utøst over Ham, og etter Han var døpt og Den Hellige Ånd 
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kom over Ham, det samme Liv som Han framstilte, idet det er den samme 
Hellige Ånd som vanner, vil igjen bli framstilt og gjøre det samme som Han 
gjorde, hvis det er den samme Sæden i personen. Guds Sønns Sæd vil bringe 
fram en Guds Sønns sæd. Kvinner med kortklippet hår skulle skamme seg. 
Predikanter som fornekter denne Sannheten, skulle skamme seg; de som sier: 
"Det er i orden, håret har ikke noe med det å gjøre." Men Gud sa at det hadde 
det!  
 
Legg nå merke til, om vi har en Gud Sønns sæd, da er vi nødt til å produsere de 
samme gjerninger og får de samme resultatene som vår eldste Bror gjorde før oss. 
Jeg bryr meg ikke om du er en hustru, en mekaniker, en sykepleier, hva enn ditt 
yrke er. Jesu var en tømmermann. Paulus lagte telter, Peter var en fisker, Matteus 
var skatteinnkrever. Hva hadde deres yrke å gjøre med å være en Guds Sønn, 
eller med å manifestere Guds løfter for dem i sine dager og den tidsalder de levde 
i?  
Daniel var en administrator, Josef var en konsulent i finansielle saker, David var 
hyrder, således ser dere at det gjør ingenting hva slags yrke du har, det som gjør 
noe er om du kjenner igjen at du er en Guds Sønn, og den rolle som Gud, Din 
Far, ønsker at du skal ta på deg og oppfyller den i familien.  
 
Paulus sier her i: 
Rom 8,1-30 Derfor er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, 
de som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.  
Det finnes ingen fordømmelse i deg, om du er i Kristus og vandrer i den rolle 
som Gud, Din Far, har satt fram for deg og som du må oppfulle. Han sa ikke at 
ingen skulle dømme deg for det. Du har dine kritikere og så videre, slike som 
Josef hadde. Sine egne brødre kritiserte ham og fordømte han, men hans far 
gjorde ikke det.   
2 For livets Ånds lov har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov.  
Legg nå merke til Livets Ånd, å du og du, hvor mye jeg elsker det. Livets Ånd 
har en lov, og det er reproduksjonens lov, som sier at enhver sæd må bringe fram 
etter sitt slag. Det er grunnen til hvorfor Bror Branham kunne si det som vi 
akkurat hørte han si med hensyn til å gjøre de samme ting som Guds Sønn gjorde, 
dette dersom du er en Guds Sønn. Det samme Guds Sønns Sæd bringer fram det 
samme i alle Guds Sønner. Det originale Sæd vil frambringe det samme legeme 
for hver gang det blir plantet i jorden og blir vannet.   
3 For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, 
det gjorde Gud ved å sende Sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens 
skyld: Han fordømte synden i kjødet, 4 for at lovens rettferdige krav skulle bli 
oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.  
Leg merke til det han sier her at lovens rettferdighet må bli fullført i oss.   
5 For de som lever etter kjødet, retter sinnet mot det som hører kjødet til, men de 
som lever etter Ånden, retter sinnet mot det som hører Ånden til.  
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Når vi da blir minnet om de ting som hører Ånden til, da er det fordi Hans Ånd i 
oss vitner inn i oss om at vi er Sønner.   
6 For kjødets sinnelag er død, men Åndens sinnelag er liv og fred.  
Du har ikke et fredelig liv dersom du har et kjødelig sinn, men dersom du har et 
åndelig sinn vill du har fred til og med om verden ikke gir deg fred til og med i 
de verste stormer i ditt liv. Husk Jesus sov gjennom stormen inntil Apostlene 
våknet ham. Jeg bryr meg ikke om flyet står i brann og motorene har stoppet, du 
har fred, fordi du kjenner din oppgave og Han som kalte deg.    
7 For kjødets sinnelag er fiendskap mot Gud, for det bøyer seg ikke inn under 
Guds lov og har heller ikke evne til det. 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. Hvis noen ikke har Kristi Ånd, hører han ikke Ham til. 10 Og dersom 
Kristus er i dere, er vel legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv på 
grunn av rettferdighet.  
 
Nå kommer vi ditt hvor Herren ønsker at vi skulle komme i kveld. 
11 Men hvis Hans Ånd som oppreiste Kristus fra de døde, bor i dere, da skal Han 
som oppreiste Kristus fra de døde, også levendegjøre de dødelige legemene deres 
ved Sin Ånd som bor i dere.  
Jeg tror virkelig ikke at Guds barn, på dette tidspunktet, virkelig forstår det som 
blir sagt her. Hør nå her, når vi kommer oss gjennom denne talen og neste tale i 
morgen, da har du en bedre forståelse om dette som jeg leste for 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 dere ved 
Ånden døder legemets gjerninger, skal dere leve. 14 For så mange som blir ledet 
av Guds Ånd, de er Guds barn. 15 For dere fikk ikke trelldommens ånd, så dere 
igjen skulle bli ført inn i frykt, men dere fikk barnekårets 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 på oss. 19 For 
skapningens inderlige lengsel venter og stunder etter åpenbaringen av Guds 
barn. 20 For skapningen ble underlagt forgjengelighet, ikke frivillig, men på 
grunn av Ham som la den under forgjengelighet, men med håp, 21 for 
skapningen selv skal bli fridd ut fra forgjengelighetens trelldom og ført inn i 
herlighetens frihet, den som tilhører Guds barn. 22 For vi vet at hele skapningen 
stønner og sukker som i fødselsveer, helt til denne tid. 23 Ikke bare det, men også 
vi som har Åndens førstegrøde, også vi stønner med oss selv og venter med iver 
på barnekåret, (På gresk huithesia, huis er sønn og tithemi betyr å plassere eller 
utnevne.) vårt legemes forløsning. 24 For i dette håpet ble vi frelst, men et håp 
som blir sett, er ikke lenger noe håp. For hvorfor håper en fortsatt på det en ser? 
25 Men hvis vi håper på det vi ikke ser, lengter vi etter det med utholdenhet. 26 
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På samme måten hjelper også Ånden oss i våre svakheter. For vi vet ikke hva vi 
skal be om slik vi burde. Men Ånden Selv går i forbønn for oss med sukk som ikke 
kan uttrykkes med ord. 27 Han som gransker hjertene, vet hva Åndens sinnelag 
er, for Han går i forbønn for de hellige etter Guds vilje. 28 Og vi vet at alle ting 
virker sammen til det gode for dem som elsker Gud, for dem som er kalt etter 
Hans rådslutning. 29 For dem som Han kjente på forhånd, dem har Han også 
forutbestemt til å bli likedannet med Sin Sønns bilde (Ser dere, Han fastsetter 
grensen på forhånd.), for at Han skulle være den førstefødte blant mange brødre.  
 
Mange brødre, dette betyr en umåtelig stor familie med brødre.    
Legg nå merke til hva som blir sagt her, ikke bare de som elsket Gud, men de 
som er kalt etter Hans rådslutning, og videre Han styrer også veien for de som  
Han har kalt eller utvalgt.  
Jeg ønsker at dere ser tre ting som vil foregår før det blir oppfylt. Og jeg ønsker å 
kalle det for adopsjonens spor. Vi har sett på adopsjonens mønster som er Jesus 
Kristus vår eldste Bror som satt et eksempel til etterfølge for de yngre brødre. Vi 
har sett på Adopsjonens Ånd, dette betyr at Familie Sæden må være inn i deg. 
Om du ikke har Farens Sæd eller Ånden inn i deg, da kommer du aldri fram til 
adopsjonen av sønner.     
Det er grunnen til at jeg ønsker å se på dette sporet av adopsjonen, slik at vi kan 
se dette mønster som enhver sønn må følge i den prosess for å komme fram til 
adopsjon eller sønnens plassering.   
 
La oss se på vers 30: 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. 
Med andre ord: han snakker om de som var i Kristus fra før verdens grunnvoll 
ble lagt. Paulus skrev dette kapittel til Romerne, og han er den samme person 
som skrev kapitelet til Efeserne og Hebreerne.  
La oss se hva han mener med: Og dem som Han forut har bestemt … 
Vi finner svar i Efeserne kapittel 1. La oss se på hvem disse forutbestemte er …  
Ef 1,3 Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far! Han har velsignet oss med all 
åndelig velsignelse i den himmelske verden i Kristus, (Reformasjons Bibel.) 
Her ser vi at velsignelsen kommer med salvelsen eller i de salvede, fra Salveren 
Selv. Og for meg må denne velsignelse være i Ham, slik som han sier her, og ved 
å være i Ham har vi alle en del av Ham. Da sier han: Lovet være Gud, vår Herre 
Jesu Kristi Far som velsignet oss i Kristus. Kristus betyr en som salver, salvede 
eller salvelse. Da må vi forstå hva denne ”Kristus” betyr her slik som vi leste 
dette vers i Skriften.  
Paulus sa: Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, vår Herre Jesus Den 
salvede. Men da føyer Han til at denne Far som er velsignet, også velsigner oss 
med all åndelig velsignelse i himmelske steder i Kristus, eller i denne salvelse 
som kommer fra Selve Salveren.   
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1 Joh 2,20 Og dere har salvelse fra Den Hellige, og forstår alt. 
Dette ordet salvelse her er Chrisma som betyr en salvelse. Således sier Johannes 
at salvelsen kommer fra Den Hellige (Ånd.) fra Den Hellige. Ikke fra De Hellige, 
ikke flertall, ikke to, ikke tre men fra Den Hellige. Dette betyr at din salvelse 
kommer fra Den Hellige Ånd. Og dere forstår alt. Så denne salvelse har noe å 
gjøre med at vi blir gitt en mulighet til å forstå alle ting. 
 
Vi oppdager i 1 Peter 1:13-14 en profeti om at vi får en åndelig donasjon ved den 
tiden da Jesus Kristus blir åpenbart, og dette gir oss den mulighet til å vite og 
forstå vår plass i familien. 1 Pet 1,13-14 Bind derfor opp om deres sinns hofter, 
vær edrue og sett deres håp fullt og helt til den nåde som skal bli gitt dere ved 
Jesu Kristi åpenbarelse.  
Vel, denne nåde blir oss fortalt, kommer bare til de lydige barn slik som vi ser i 
vers 14. 14 Som lydige barn skal dere ikke innrette dere etter de tidligere lystene, 
som dere før, i deres uvitenhet, levde i. 15 Men slik Han som kalte dere er hellig, 
skal også dere være hellige i all deres ferd, 16 for det er skrevet: Dere skal være 
hellige, for Jeg er hellig. 
 
Denne nåde har noe å gjøre med Jesu Kristi åpenbarelse ved den tiden Han blir 
åpenbart og dette gjør oss lik Ham som er Den Hellige.  
Paulus snakker også om dette i: 1 Kor 1,3-4 Nåde være med dere og fred fra 
Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus! 4 Jeg takker alltid min Gud for dere, for 
den Guds nåde som ble gitt dere i Kristus Jesus, 
 
Paulus snakker her om denne nåde som ble oversatt fra det greske ord 
”Charisma,” og dette taler om guddommelig innflytelse på hjertet, og dens 
refleksjon i livet, inkludert takknemlighet. Men jeg ønsker også å gjøre dere 
oppmerksom på at dette ord charis er rotordet for charisma, som vi ser er 
poenget for charis. La meg forklare, fordi akkurat nå høres det gresk ut for dere, 
og slik er det også. Det som Paulus forteller dere her er at Gud har gitt oss Hans 
Nåde eller Karisma som kommer ved den tid da Jesus blir åpenbart for en 
spesiell grunn: 1 Kor 1,5 og for at dere i Ham er blitt rike på alt, på all tale og 
på all kunnskap. 
Vel, dette ord ’blitt rike’ taler om en oppbygging slik som et gjødningsmiddel 
blir brukt for å gi sæden alt det trenger for å bli en ful moden plante, klar for å 
bli innhøstet.  Og vi ser at elementene til denne Karisma er all tale som er logos 
og all kunnskap. Da må vi spørre oss selv, hva slags kunnskap og hva slags ord, 
fordi han sier i all logos og all kunnskap.  
 
Husk nå, denne charis (Nåde) blir gitt oss, da er det en gave, det blir gitt oss for 
å bygge oss opp, slik at vi ikke står tilbake i noen gave. Vel, dette ord er karisma 
og ordet i gresk betyr åndelig begavelse. Vel ordet begavelse taler om en 
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mulighet til å vite og forstå. Da ser vi at denne charis blir gitt til oss at vi ikke 
skal stå tilbake i karisma, eller den åndelige dyktighet i å vite og forstå.   
Da sier Paulus oss i: 1 Kor 1,6-10 ettersom Kristi vitnesbyrd ble stadfestet i dere, 
Hva er så Kristi vitnesbyrd? Var ikke Hans vitnesbyrd at Han var Guds Sønn?  
Men Paulus stopper ikke der. Han sier, denne charis, denne åndelige salvelse blir 
gitt deg for at du skal forstå alt, på samme måte som Kristi Vitnesbyrd ble 
stadfestet i deg, dette betyr at du har samme vitnesbyrd ikke sant? Hva da Paulus 
sier her er, at denne charis eller salvelse blir gitt deg for at du kan forstå og vite at 
dette vitnesbyrd fra Kristus også er ditt vitnesbyrd og han sier at du kan forstå og 
vite at Hans vitnesbyrd er blitt stadfestet i deg.   
 
1 Kor 1,6-10 ettersom Kristi vitnesbyrd ble stadfestet i dere,  
Her sier Paulus: På samme måte som Kristi vitnesbyrd ble stadfestet i dere. 
Da spør jeg dere: ”Hva var Kristi Vitnebyrd?” Var ikke Hans vitnesbyrd at Han 
var Guds Sønn? Men Paulus avslutter ikke her. Han sier, denne charis, denne 
åndelige salvelse blir gitt til dere slik at også dere kan forstå alle ting, på samme 
måte som Kristi vitnesbyrd ble stadfestet i dere. Om så Kristi vitnesbyrd er: ”Jeg 
er Guds Sønn.” Da må det bli bekreftet i dere, og dette betyr at dere har samme 
vitnesbyrd, ikke sant?  Paulus sier da egentlig her at denne charis eller salvelse 
blir gitt til deg for at du kan vite og forstå at Kristi Vitnesbyrd også er ditt 
vitnesbyrd, og han sier at du kan skjønne og vite at Hans vitnesbyrd er blitt 
stadfestet i deg.   
Dette ordet ”stadfestet” betyr: ”Fullt og fast lagt til rette som vane, rotfestet. 
Fortsetter med en inngrodd vane.” 
Med andre ord; selveste naturen som var i Kristus, da Han stadfestet at Han var 
Guds Sønn, blir også selveste din natur som er blitt etablert i ditt vesen og tale. 
Da sier Paulus i; 7 så dere ikke skal mangle noen nådegave, Det er karisma. Oss 
er blitt gitt denne charis, denne salvelse at hans vitnesbyrd blir reprodusert og 
opprettet i våre vaner og oppførsel, slik at dere ikke mangler noen 
nådegaver/charisma/salvelse, eller med andre ord; mangler åndelige forståelse og 
kunnskap. Heretter føyer han til: mens dere med iver venter på åpenbaringen  
Ordet ”åpenbaringen” her er ordet apokalupsis, som betyr; åpenbare, avdekke, og 
nå legger han til; av vår Herre Jesus Kristus, 8 som også skal grunnfeste 
(utnevne deg om hvem du er.), dere inntil enden, for at dere kan være ulastelige 
på vår Herre Jesu Kristi dag. 9 Gud er trofast, og ved Ham ble dere kalt inn i 
samfunnet med Hans Sønn, Jesus Kristus, vår Herre. (Dette er samfunn med 
sønner.) 10 Nå formaner jeg dere, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere 
alle fører den samme tale, og at det ikke må være splittelser blant dere, men at 
dere må være fullt og helt knyttet sammen i det samme sinn og i den samme 
overbevisning. 
Gud ønsker at vi skal ha det samme vitnesbyrd som Hans Sønn, og det er grunnen 
til at han sender ned en Åndelig Salvelse slik at vi kan forstå hva dette budskapet 
dreier seg om. Og det er på denne tiden vi kommer til sønners plassering, slik at 
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vi kommer til å bli i samme bilde av den eldste sønn, fordi vi har den samme 
salvelse som var på den eldste sønn.   
 
Detter er også det som Johannes forteller oss i 1 Joh 2,27 Men den salvelsen som 
dere har fått fra Ham, blir i dere, og dere trenger ikke at noen lærer dere. Men 
slik som den samme salvelsen lærer dere om alle ting – og det er sant og ikke 
løgn –, så skal dere bli i Ham, slik som salvelsen har lært dere. 
 
Således ser man at salvelsen er drivkraften av våre velsignelser. Det er dette som 
setter oss i stand til å motta Sønnens vitnesbyrd, fordi vi også er sønner.   
 
  
Se nå her, Johannes forteller oss dette i Joh 1,12-17 Men så mange som tok imot 
Ham,  
Så mange som har en slik natur som kan motta ham, dette betyr de som er lagt på 
en slik måte at de kan gripe tak i dette og klarer å bruke det, eller ta det for seg 
selv. 
dem gav Han rett til å bli Guds barn 
rett er på gresk ”exousia,” som betyr; muligheten til å ta den rette beslutning.   
til å bli 
er på gresk ginomai som omhandler gener, med andre ord, til dem som har en slik 
natur som klarer å kjenne igjen Guds sønn som sine egen bror, til dem som er av 
samme genetisk oppbygging som Han, til dem gav Gud en evne til å ta den rette 
beslutning til å bli det som de allerede er, Guds sønner.    
Joh 1,12 Men så mange som tok imot Ham, dem gav Han makt til å bli Guds 
barn, dem som tror på Hans navn. 
Jeg tror ikke at jeg fantaserer her, fordi det er nøyaktig det som Johannes sier i 
neste vers. Og han forklarer det meget presis i neste vers.  
13 de er født, ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, 
men av Gud. 
Han snakker om Guds Sønner, de som er født på nytt, de som er født av Gud.  
14 Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så Hans herlighet, den 
herlighet som Den enbårne har fra Faderen, full av nåde og sannhet. 
Herlighet her er ”Doxa.” Vi så Hans mening, vi så Hans verdier, vi så Hans 
mening. 
Nåde her er det greske ord ”charis” som betyr forståelse og kunnskap. 
15 Johannes vitner om Ham, og ropte ut og sa: «Det var om Ham jeg sa: Han 
som kommer etter meg, er kommet foran meg, for Han var før meg.» 16 Og av 
Hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. 
Nåde her er det greske ord ”charis,” som betyr forståelse og kunnskap. 
17 For loven ble gitt ved Moses, men nåden (nåden, forståelsen og kunnskap), og 
sannheten kom ved Jesus Kristus. 
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Det som Paulus og også Apostel Johannes forteller oss her, er at vi er 
forutbestemt som Guds sønner, vi er gitt en spesiell salvelse fra Guds Ånd slik at 
vi kan forstå Guds saker og ting.  
 
Det er grunnen til at Paulus sier oss i: 
1 Kor 2,9-16 Men, som det er skrevet: Det øyet ikke har sett, og det øret ikke har 
hørt, det som heller ikke kom opp i menneskets hjerte, det som Gud har forberedt 
for dem som elsker Ham. 10 Men Gud har åpenbart det for oss ved Sin Ånd. For 
Ånden ransaker alle ting, ja, også Guds dybder. 11 For hvem blant menneskene 
kjenner de ting som hører mennesket til, uten menneskets ånd som er i ham? Slik 
er det heller ingen som kjenner de ting som hører Gud til, uten Guds Ånd. 12 
Men vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal 
kjenne de ting som av nåde er blitt gitt oss av Gud. 13 Disse ting taler vi også 
om, ikke med ord som menneskelig visdom lærer, men med ord som Den Hellige 
Ånd lærer, idet vi tolker åndelige ting med åndelige ord. 14 Men et sjelelig 
menneske tar ikke imot de ting som hører Guds Ånd til, for de er som dårskap for 
ham. Han kan heller ikke kjenne dem, for de bedømmes åndelig. 15 Men den som 
er åndelig, bedømmer alle ting, men selv blir han ikke bedømt av noen. 16 For 
hvem har kjent Herrens sinn, så han kunne lære Ham? Men vi har Kristi sinn. 
 
Det er Selveste Gud-Liv, Guds Ånd som kommer fra Faderen inn i Hans 
enestående først fødte Sønn, som nå kommer inn i sønnene, med den samme 
salvelse av Gud-Liv som Han plasserte i Hans først fødte Sønn, Han eldste Sønn, 
og på denne måten salver Han alle Hans sønner som er forutbestemt til adopsjon 
av sønner.  
 
Ef 1,4-5 slik som Han utvalgte oss i Ham før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi 
skulle være hellige og ulastelige framfor Ham i kjærlighet. 5 Ved Jesus Kristus 
har Han forutbestemt oss til barnekår hos Seg, etter Sin viljes gode velbehag,  
 
Jeg ønsker å vise dere hvor jeg ønsker å gå hen, nå, mens vi har fått vår 
bakgrunn. Legg nå merke til hva han sier heretter …, og jeg vill at dere legger 
merke til at det finnes tre steg for å bli adoptert som Barn. Dette er grunnen til at 
jeg kaller dette for ”adopsjonens spor.” Dette er grunnen til at vi går tilbake til: 
Rom 8,30 Og dem som Han forut har bestemt, dem har Han også (1) kalt. Og 
dem Han har kalt, dem har Han også(2) rettferdiggjort. Og dem Han har 
rettferdiggjort, dem har Han også (3) herliggjort.   
Husk nå Ef. 1,4,5.  

1. dem har Han også kalt. Dette er punkt nummer 1 på vår reise. Å bli kalt er 
den første delen. 

2.  dem har Han også rettferdiggjort. Etter og har mottatt denne kall kommer 
en rettferdiggjørelse, og dette kommer ved Tro. Tro er en åpenbaring, når 
man engang er kalt åpenbarer Gud til oss hva vår funksjon er. Dere ser at 



 9

vi må først forstå at vi er sønner eller døtre av Gud. Dette er hva Efeserne 
1:13-14, dreier seg om. Dette er forseglingen av Guds sønner og døtre. Du 
kan ikke bli adoptert som en sønn om du ikke er en sønn. Du kan ikke ha 
en funksjon i familien om du ikke først er blitt født inn i familien. Dette er 
kallet, vi må først høre denne kall og godta dette. Da kommer 
rettferdiggjørelsen, som er: Troen til å bli det vi er, åpenbaringen som 
forteller oss hva vår kall dreier seg om, hva vår posisjon i familien er, og 
deretter: Og dem Han har rettferdiggjort, dem  

3.  dem har Han også herliggjort, Dette er ordet doxa, som betyr å utrykke 
mening, betydning og dom som er oss gitt. Med andre ord, du er blitt kalt 
til å være en sønn for å ta rollen i familien, og gjennom åpenbaring av 
denne rollen og tro på Guds kall, trer du inn i denne rollen, og da blir du 
tilkjennegivelsen av det. Du blir da det åpenbarte ord for denne tidsalder. 
Deretter sier Paulus: Rom 8,31-32 Hva skal vi da si til dette? Hvis Gud er 
for oss, hvem er da 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?  Se nå her, langt tilbake, før verdens grunnvoll ble lagt talte 
Gud om et bløende og en døende lam og dette er Åpenbaringen 13,8. Det 
var på denne tid, til og med før Gud skapte denne verden, og talte solen, 
månen og stjerner til eksistens, var du allerede bestemt til å komme fram 
som en adoptert sønn eller datter av Gud. Da sier Paulus. Rom 8,33-34 
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. Vel, anklagen kommer men hva 
har det å si? Dommen over de mennesker som ikke forstår hva du er kalt til 
er der, men det er deres problem. Du er fokusert på det som Gud har kalt 
deg til. Du er fokusert på det som Gud har åpenbart til deg. Du har gått inn 
i din rolle som sønn, da får vi: Rom 8,35-39 Hvem kan skille oss fra Kristi 
kjærlighet? Trengsel, angst, 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.  

 
Jeg tror at jeg avslutter her i kveld, men jeg er så entusiastisk og stimulert over 
det som jeg ser her, og i morgen kommer dere til å se hvordan alle Guds sønner 
måtte gå denne veien gjennom alle tidsaldre.  
Vi kommer til å se på Moses, Josef, David, Jesus og Paulus og også på William 
Branham. Hva dere kommer til å se er, at det samme mønster som kommer fram i 
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livet til alle disse Guds Sønner. Dere vil se hvordan Gud kalte hvert eneste en av 
dem, de hørte denne kal og muligens skjønte de ikke denne kall for en stund, men 
i den rette tid åpenbarte Gud dem Hans plan for sine liv, som var deres rolle som 
de måtte utrette for den tid, og dere vil se hvordan deres brødre ikke skjønte 
denne rollen og derfor forfulgte de dem og forkastet dem, fordi de ikke kunne 
forstå dem, men det er ikke nødvendig å si at de holdte ut fordi de skjønte hvem 
de var og de skjønte den rolle som Faderen hadde kalt dem til blant denne store 
familie av brødre. De ble latterliggjort, spottet og deres liv ble fult med ensomhet 
på denne veien og de måtte bære den alleene, men da Gud, deres Far, så at de var 
lydig til dette himmelske visjon, kronet han deres tjeneste, deres rolle som sønn 
ved å kalle dem høyre opp. Og når Gud engang hadde kronet deres tjeneste, deres 
lydighet som sønner, tok han dem fra scenen. Halleluja, Han kalte dem hjem for å 
hvile.    
 
La oss be …  
 
  
  


