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2 Joh 1,3-11 Nåde, miskunnhet, fred skal være med dere, fra Gud Far, og fra 
Herren Jesus Kristus, Faderens Sønn, i sannhet og kjærlighet. 
 4 Jeg fryder meg ytterst over at jeg har funnet noen ut av dine barn som vandrer 
i sannhet, likesom vi tok imot befaling fra Faderen.  
5 Og nå spør jeg deg, frue, ikke som en ny befaling, idet jeg skriver til deg, men 
det som vi har hatt fra begynnelsen, at vi skulle elske hverandre. 
6 Og dette er kjærligheten, at vi skulle vandre i samsvar med Hans befalinger. 
Dette er befalingen, likesom dere hørte fra begynnelsen, at dere skulle vandre i 
den.  
7 Fordi mange villførere gikk ut inn i verden, de som ikke bekjenner Jesus 
Kristus som kommer i kjøtt. Denne er villføreren og Anti-kristus.  
8 Se til dere selv, at vi ikke må miste de ting som vi arbeidet, men at vi må ta imot 
en full lønn til gjengjeld.  
9 Hver den som faller tilsiden og som ikke forblir i Kristi undervisning, har ikke 
Gud. Den som forblir i Kristi undervisning, denne har både Faderen og Sønnen. 
10 Hvis noen kommer bort til dere og ikke bærer denne undervisningen, ta ikke 
imot ham inn i hus, og si ikke "vær hilset!" til ham;  
11 for den som sier "vær hilset!" til ham, tar del i hans onde gjerninger. 
 
Jeg ønsker denne formiddag å ta et emne som er meget dyrebar for meg og det 
angår Kristi Lære, og som Johannes sa: ”Om dere ikke har Kristi Lære har dere 
ikke engang Gud.” 
 
Når man er blitt født på nytt kan man ikke engang få nok av Guds Ord. Faktisk 
sa Jesus: ”Velsignet er dere når dere er sylten og tørste etter rettferdighet, fordi 
dere skal bli mettet.” Vi alle vet at vi først må ha en garanti / forsmak på vår 
gjenløsning som er Dåpen i den Hellige Ånd og den nye fødsel, før vi kan motta 
legemets forvandling, fordi uten en fornyelse av vår sinn kan vi ikke motta vår 
forvandling som Paulus sa i Romerne 12.  
 
 
Rom 12,1-3 Derfor formaner jeg dere, brødre, gjennom Guds medlidenheter, til 
å fremstille deres kropper til et levende slaktoffer; hellig, velbehagelig for Gud, 
da dette er deres fornuftige hellige tjeneste. 
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2 Og la dere ikke bli dannet sammen med denne tidsalderen, men la dere 
derimot bli omformet ved fornyelsen av deres sinn, til det at dere kan utforske 
hva som er Guds vilje, den gode og velbehagelige og fullkomne.  
Dette betyr at dere blir satt i stand til å prøve å godkjenne hva som er Guds vilje, 
Hans gagn, Hans gode og velbehagelig og fullkomne vilje. Og det er det Jesus sa: 
”Jeg søker å gjøre Min Fars Vilje som sendte Meg.” Å, du og du, å ha denne 
Sønnens holdning. Deretter sier Paulus.   
3 I kraft av den nåde som er gitt meg, sier jeg til enhver som er iblant dere, at en 
ikke må tenke høyere om seg selv enn en bør tenke, men tenke med besinnelse, 
alt etter som Gud har tildelt hver enkelt et mål av tro. 
 
Se nå her, vi alle har fått et mål av tro og vi vet at tro er en åpenbaring, noe som 
er åpenbart til dere. Når det så er åpenbart til dere, hvordan kan da disse pastorer 
og eldre bli så høyt på pære som om det kom fra dem selv. Du hadde ikke mer å 
gjøre med det som foregikk i denne timen en ingenting. Det var en Guds gave til 
oss. Gud kom ned og banket alt dritt ut av William Branham, beseiret ham og 
brukte ham, og da sier dere: ”Jeg ønsket at jeg var som ham. Nei det ønsker ikke 
dere, fordi dere ikke ønsker og gå gjennom, det som han måtte gå gjennom for å 
komme ditt. Bare vær takknemlig at Gud er opphavet og fullenderen av din tro. 
Sett din litt i det han gjør og kom deg selv ut av veien. Lær å la det gå og la Gud.      
 
Og dere vet at det finnes en ting som plager meg mer enn noen andre ting når 
jeg reiser verden rund og underviser pastorer her og i utlandet i Kristi Lære, og 
det er når jeg ser at mennene blir oppblåste i tjeneste som pastor og tror at de er 
noe, fordi de har noe mer kunnskap om et emne enn neste mannen. En venn 
fortalte meg forleden at dersom du har så mye mer (to fingre fra hverandre) 
kunnskap om et emne , da har du makt over denne karen, og det stemmer helt og 
holdent om du er kjødelig. Og det er akkurat det de har gjort i menighetene i 
dag. Og alt sammen er oppblåst. Og Gud har ingen oppblåste barn. Han er 
kommet for lydige sønner og døtre.     
Apostel Paulus sa: ”Hva har dere som ikke var gitt dere? Og om det var gitt 
dere, hvorfor skryter dere som om dere ikke hadde fått det?” 
Og han sa også i Rom 3,27-28  
27. Hvor er så rosen? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes? Nei, 
ved troens lov.  
28. Derfor holder vi fast på at det er ved tro mennesket blir rettferdiggjort, uten 
lovgjerninger. 
Og om dere er rettferdiggjort ved Tro og Tro er en åpenbaring, noe som Gud har 
åpenbart til deg, da fikk du det ikke, fordi du er smartere enn neste karen, og du 
fikk det ikke fordi det er flere mennesker som følger deg en neste fyren. Du fikk 
det fordi Gud åpenbarte det til deg, hold derfor din store munn og ydmyk deg 
ellers kommer Gud til å slå deg ned, om dere er Hans barn. Fordi enhver Guds 
sønn som kommer til Gud må bli tuktet. 
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1 Kor 14,36-38 Eller var det fra dere Guds ord gikk ut? Eller var det bare til 
dere det kom? 
37. Hvis noen mener om seg selv at han er en profet eller åndelig, så må han 
erkjenne at det jeg skriver til dere, er Herrens bud.  
38 Men hvis noen er uvitende, så får han være uvitende. 
 
Paulus sa i 1 Kor 2,11 For hvem av mennesker har forstått de ting av mennesket, 
unntatt menneskets ånd som er i ham? På denne måten har også ingen forstått de 
ting av Gud, unntatt Guds Ånd. 
Om ikke Gud har gitt deg av Hans Ånd da har du ingenting. Om du har eller om 
du ikke har, kommer alt an på hva Gud har gjort. Og om du har noe er det fordi 
Gud gav det, hvordan kan du da være så stolt at du skryter når du ikke har noen å 
gjøre med det i det hele tatt, bortsett fra at du er en kar som Gud har valgt å 
plassere Hans Ord i.   
 
Bor Branham lærer oss at når vi får et nytt hjerte, da betyr det en ny måte å tenke 
på, og når vi får en ny ånd, betyr det at det er nye ønsker som kommer fra den 
nye måte å tenke på, og når du engang har en ny måte å tenke på og nye ønsker 
basert på den nye tenkemåte, da er du rede til å ta imot Guds egen Ånd.  
 
I hans tale ”MESTERVERKET” 05-07-64, snakker bror Branham om bror 
Daugh og sa: ”Han var født på nytt. Og da dette skjedde, kom noe i hans hjerte, 
at alt han levde for var å komme til disse møtene.”  
 
Kong David sa i Salme 27:4-5  
4. Én ting har jeg bedt Herren om, og det lengter jeg etter: At jeg kan få bo i 
Herrens hus alle mitt livs dager, så jeg kan skue Herrens skjønnhet og grunne i 
Hans tempel.  
5 For Han gjemmer meg under Sitt dekke på den onde dag. Han holder meg i 
skjul i Sitt tabernakel. Han skal løfte meg opp på en klippe. 
 
Bror Branham brukte denne teksten selvfølgelig som tekst for hans tale angående 
bortrykkelsen. Og dette er fordi templet som David taler om i den han ønsker å 
bo i alle hans livs dager er Guds Nærvær. Og David snakker om tempelet som et 
skjule sted, og han forteller oss hva dette skjule stedet er for noe. Sal 31,21 Du 
skal gjemme dem i Ditt åsyns skjul, borte fra menneskets onde råd. Under et 
dekke skal Du bevare dem fra tungers angrep. 
 
Grunnen til at jeg føler at det er viktig for oss å vite og forstå vår posisjon i Guds 
familie er, fordi det finnes så mange som lærer feil i dag ved å si at Bruden er 
Gud, eller at Guddommens fylde er i Bruden. Guddommens fylde er ikke i 
Bruden. Guddommens fylde var i et Menneske, vår eldste Bror Jesus. 
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Vi tror ikke det samme som enhets folk tror, heller ikke tror vi som treenighets 
folk tror. Vi tror at det finnes kun en Gud og Han hadde en Sønn og Han kom ned 
til jorden og bosatte Seg i denne Sønnen for å vise Seg Selv til menneskeheten. 
Det er slik at Ordet ble Kjøtt. Gud boende i Hans Sønn. Gud som er Ordet, 
Johannes 1:1, kom i Hans Sønn, Joh. 1:14. 
 
Å få den nye fødsel er en serie av begivenheter, som begynner med å motta et 
hjerte, som er en ny måte å tenke på, og deretter kommer en ny ånd fram fra 
denne nye måte å tenke på, og denne nye ånden er nye ønsker, og tilslutt er du 
rede til å motta Guds Egen Ånd eller Liv inn i ditt legeme.  
 
Fra talen: ETTERLIGNING AV KRISTENDOMMEN.  
E-42. Men Gud måtte gi deg en ny ånd. Hvorfor det? Du kunne ikke engang 
arbeide sammen med den ånden du hadde. Hvordan kunne du da gå sammen med 
Gud? Derfor måtte Gud gi deg et nytt hjerte. Dette er ditt intellekt, det du tenker 
med, en ny måte å tenke på. Og når Han gir deg en ny måte å tenke på, ”Ja det 
stemmer …”    
Og i neste paragraf sier han: 
E-43. Og deretter: ”gir Jeg deg en ny ånd.” Hva er dette; ”Jeg ønsker å gjøre 
rett.” Hør etter nå, dette er den nye ånd. Legg nå merke til Skriftens kronologi. 
Etter du har fått en ny ånd, sier Han: ”Deretter utgyter Jeg Min Ånd …” 
Skjønner? Dette er hva Skriften sier her. Slik er rekkefølge, dette er den fysiske 
og den tallmessige rekkefølge ifølge Skriften: et nytt hjerte, en ny ånd, og deretter 
Min Ånd.  
 
Det er grunnen til at dersom en person er blitt født på nytt igjen, da er de i stand 
til å forstå læren, når det blir talt til dem. De har fått en ny måte å tenke på fordi 
de har Guds måte å tenke på. De tuller ikke med det. De spotter det ikke. Men det 
ringer en klokke hver gang, fordi det finnes noe i dem som identifiserer seg med 
Guds Ord, hver gang det er delt ut riktig.   
 
Hør etter nå, jeg har 20 fulle sider med sitater fra bror Branham med hensyn til 
hans lære at beviset for å være født på nytt er, at du forstår hva Guds Kongerike 
dreier seg om, og du skal forstå hva Gud gjør for deg i denne time. Og Jesus Selv 
sa i Joh 6,45 Det står skrevet i profetene: Og de skal alle være lært av Gud. Så 
enhver som har hørt og lært av Faderen, kommer til Meg. 
Hvordan kan du komme til Kristus når du ikke er lært opp. Du vet ikke engang 
hvor du skal gå.  
Fra samme talen: Nøkkelen til Døren. 07-10-62. P:68.  Her sier bror Branham: 
“Ingen kan forstå Ordet utenom de som har Den Hellige Ånds dåp. Og når et 
menneske sier at han har Den Hellige Ånds dåp, og setter spørsmåls tegn ved 
Guds Ord, da er der noe galt  
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Og fra talen: Guds identifiserte mesterstykke 05-12-64. P:67. Her sier bror 
Branham: ”hvordan kan et menneske som har Den hellige Ånds dåp, fornekte 
Orden, når den Hellige Ånd selv skrev Ordet. Hvordan kan Den Hellige Ånd som 
er i deg, fornekte Sitt Eget Ord som ble satt fram foran deg? Dette kan jeg ikke 
forstå. Det må være enig med Ordet, og dersom din ånd ikke ønsker å 
understreke ethvert Guds løfte med et ”Amen,” da er der noe galt.  
 
Og igjen fra talen: ”Å SKJELNE HERRENS LEGEME.” 12-08-59. P.16. 
Her sier profeten: ”Om ikke en person er født på nytt kam han ikke se Guds 
Rike,” eller forstår. Med andre ord, du er ikke i stand til å skjelne Guds 
Kongerike, om du ikke er født på nytt.  
 
Og fra talen: GUDS KALL TIL ABRAHAM. 16-11-55.P:29. 
Her sa bror Branham: ”Jesus sa til Nikodemus: ”Om ikke et menneske blir født 
på nytt, kan han ikke se Guds Rike.” Den rette oversettelse er: ”kan ikke forstå 
Guds Rike.” det er som om du viser noe til en person, og han sier: ”Jeg ser det 
ikke.” Han ser på det, men han forstår det ikke. Og slik er det med Guds 
Kongerike, du er ikke i stand til å forstå det inntil du blir født på nytt.   
 
Gud sa i Jes 55,7-9 Den ugudelige må forlate sin vei, og den urettferdige mann 
sine tanker. La ham vende om til Herren, og Han skal forbarme Seg over ham, og 
til vår Gud, for Han tilgir rikelig.  
8 For Mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke Mine veier, sier 
Herren.  
9 For som himmelen er høyere enn jorden, slik er Mine veier høyere enn deres 
veier, og Mine tanker høyere enn deres tanker. 
 
Og Apostel Paulus fortalte oss at den eneste måte du er i stand til å forstå Guds 
tanker er ved å ha Guds Ånd boende i deg. Og det er den nye fødsel. 
 
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. (Om dere ikke har Hans Ånd i 
dere, hvordan kan dere da få åpenbart det?) For Ånden (Ikke en ånd, men Ånden, 
Guds Ånd.) 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, (Om den er 
av Gud, da har Det sin utspring i Gud, og da er det en del av Gud Eget Ånd eller 
Liv som Han taler om, og vi har det;) for at vi skal kjenne de ting som av nåde er 
blitt gitt oss av Gud.  
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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. (Med andre Ord; man trenger Den Hellige Ånd i deg for å skjelne dem.) 
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. 
 
Og den samme apostel sa: ”La det samme sinn som var i Kristus være i dere.” 
Det er da umulig å ha Guds Sinn uten å ha Hans Ånd eller Liv inn i dere. Og 
Jesus sa at Denne Ånd er Guds Ord. Han sa: Disse Ord som jeg taler til dere, er 
ånd og liv.” 
 
La oss se på nytt på denne tanken om den nye fødsel som gir liv til Guds Ord og 
som frigjør selve Guds Natur ved Hans Ånd inn i deres dødelige legemer.  
Paulus sa i: Ef 2,1 Også dere gjorde Han levende, dere som var døde i deres 
overtredelser og synder, 
 
Her forteller Paulus oss at vi var åndelig død, og måtte bli levende gjort. Og vi 
ser i 1 Pet 3,18 For også Kristus led én gang for synder, den rettferdige for de 
urettferdige, for at Han skulle føre oss fram til Gud, Han som led døden i kjødet, 
men ble gjort levende i Ånden.  
Dette betyr at denne levende gjørende Ånd er Guds Ånd, og faktisk måtte Gud 
vekke opp Hans Egen Sønn fra døden til livet. Fordi Kristus måte også lide 
engang for synden, den rettferdige for den urettferdige, slik at Han kunne føre oss 
til Gud, ved å være død i kjøttet, men gjort levende ved Ånden. 
 
Det greske ord for å gjøre levende ble oversatt fra det greske ord ”zoopoieo” som 
bokstavelig betyr å gi liv eller grunnen til å gjøre levende. Slik ser dere at det er 
Guds Ånd som kommer inn i deg og som gjør oss levende til Hans Ord. 
1 Kor 15,45 Og slik er det skrevet: Det første mennesket, Adam, ble en levende 
sjel. Den siste Adam ble en livgivende ånd. 
Det er grunnen til at Guds Ånd som Han plasserte inn i Hans Sønn som ble 
frigjort der tilbake til menigheten det gjorde Ham til en levende gjørende ånd, 
fordi Paulus sier oss i : Rom 8,11 Men hvis Hans Ånd (Vi må vite hvem denne 
ham er, og vi vet at det finnes 18 Skriftsteder som forteller oss at Gud vekket opp 
Jesus fra de døde, slik som Paulus sier oss,) men hvis Hans Ånd (Det er Gud 
Faderens Ånd,) som oppreiste Kristus fra de døde, bor i dere, da skal Han som 
oppreiste Kristus fra de døde (det er igjen Gud Faderen,), også levendegjøre de 
dødelige legemene deres ved Sin Ånd som bor i dere. 
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Den nye fødsel gjør deg rede til legemets forvandling. Legg merke til at Paulus 
sier oss her at det er Guds Ånd som skal levendegjøre deres dødelige kropper. Og 
vi vet at Gud gjør det ved å fornye vårt sinn. Om dette er timen for at våre 
dødelige legemer blir forvandlet til udødelige, da må Gud Faderen være her for å 
forvandle legemet, ikke sant? Og vi vet at vi først må få vår sinns fornyelse før 
dette kan skje, ikke sant? Hvor finner vi Skriftstedet for det? Kan noen her 
forteller meg hvor det står at Faderen kommer for å fornye vår sinn først?    
 
Ef 1,13-14 I Ham ble også dere, etter at dere fikk høre sannhetens ord, det som 
er evangeliet om deres frelse - i Ham ble også dere, da dere kom til tro, beseglet 
med Den Hellige Ånd, løftets Ånd, (Her har vi dåpen i den Hellige Ånd, stemmer 
det?) 
14 som er pantet på vår arv (Dette har således å gjøre med vår arv, og dersom det 
har å gjøre med vår arv, da må vi vite hvordan det har å gjøre med vår arv, og 
Paulus forteller oss det i noen få vers.) inntil forløsningen av den kjøpte 
eiendommen, til pris for Hans herlighet. (Denne herlighetens pris er Hans ”doxa” 
som betyr; mening, vurdering, og dom. Paulus snakker derfor om selveste Guds 
Sinn som det er Åndens Dåp og Den fører dere ditt, og dette er en pant eller en 
nedbetaling for dette.     
 
La oss fortsette med Ef 1,15 Derfor, etter at jeg fikk høre om deres tro på Herren 
Jesus (Husk at tro er en åpenbaring, noe som er åpenbart for deg. Det er dette 
som bror Branham lærte oss. Paulus sier således at disse menneskene måtte 
komme til tro som er en åpenbaring, og føyer til;) og om deres kjærlighet til alle 
de hellige, (Vi vet at kjærlighet er en ytre uttrykk om din åpenbaring. Den samme 
Apostel forteller oss i Korinterne: ”Så blir de da stående, disse tre: tro, håp og 
kjærlighet. Men den største av dem er kjærligheten.” Hvorfor dette, fordi alt dette 
begynte med tro. Tro er en åpenbaring, og dersom det er i sannheten åpenbart til 
deg, da forventer dere noe fra dette som er åpenbart. Og håp er en innstendig 
forventning 
 
Det er tro som startet prosessen, og det bygger seg op en trykk inn i deg som 
beveger seg inn i forventning, som deretter begynner å manifestere seg i en ytre 
tilkjennegivelse om denne åpenbaring som er kjærlighet. Dette er grunnen til at 
Kjærlighet er større enn tro, fordi det er en uttrykt tro. Som jeg ofte har sagt, når 
en ung mann for en åpenbaring at denne jente er den som han skal gifte seg med, 
da bygger det seg opp noe i ham som er en innstendig forventning. Han forventer 
inderlig at hun vil gifte seg med ham, og ved å forvente det, begynner han å gjøre 
ting for henne som om hun allerede er hans kone. Han spanderer hans hard tjente 
penger på ting han vet behager henne, og han overgår seg selv for å være spesielt 
hyggelig med henne, dere kjenner til denne prosessen. Tro uttrykt i Kjærlighet, 
fordi kjærlighet alltid er uttrykt i å gi. Gud så elsket verden at Han gav, ser dere?    
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La oss fortsette med Efeserne 1,16-17 slutter jeg ikke med å takke for dere, idet 
jeg utfører en påminnelse angående dere basert på mine bønner,  
Legg merke til her at Paulus ikke opphørte med å takke for disse mennesker, 
fordi han visste at de var født på nytt, de hadde tro og de ble uttrykt i kjærlighet 
mot hverandre, og det er grunnen til at han visste at det var bare en ting igjen for 
dem og dette ser vi i neste vers  
17 forat vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, kan levere til dere en ånd 
av visdom og av avdekking i Hans nøyaktige kunnskap,  
Vi ser da at Jesus hadde en Gud, som er herlighetens Far, og Paulus ba at denne 
Gud, som er herlighetens Far; kan levere til dere en ånd av visdom og av 
avdekking i Hans nøyaktige kunnskap, 
Vi må huske at det greske ord for herligheten er ”doxa” som betyr: mening, 
vurdering, og Guds dom, med andre ord selveste Hans Sinn, og Paulus ber her at 
faderen av denne ”Doxa” kan levere til dere en ånd av visdom og av avdekking i 
Hans nøyaktige kunnskap. 
Dere ser da, om dere er født på nytt da har dere fått et nytt hjerte som er en ny 
forståelse og denne nye forståelse ga dere et nytt ønske og deretter ga Gud dere 
Hans Egen Ånd eller Liv inn i dere og nå er dere i stand til å vite og forstå, og 
slik har dere tro, dere har åpenbaring og denne åpenbaring former inn i dere en 
ytre tilkjennegivelse og dette fører til at dere kommer dere selv ut av veien slik at 
Guds Egen Ånd blir holdepunktet i din sjel.  
 
Se nå her, bare de som var i Ham fra begynnelsen av, får en mulighet til å tenke 
de rette tanker. 
 
Ordsp 14,12 Det kan være en vei som synes rett for mannen, men enden på den 
er dødens vei.  
Om ikke Gud åpenbarer dette for dere ved Hans Ånd som bor i dere, har du ingen 
sjanse.  
 
Joh 1,12-13 Men så mange som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli Guds 
barn, dem som tror på Hans navn, 13 de er født, ikke av blod, heller ikke av kjøds 
vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.  
 
Baptistene ville fortelle dere at dette betyr at du var en gris og Gud ga deg kraft 
til å bli en Guds sønn, du ble forandret fra en sort til et annet sort. Men dette står 
ikke der. Og det er i motsetning til loven om reproduksjon som sier, alt sæd etter 
sitt eget slag. Det som står her er: ”Men di som ble født med en natur som kunne 
ta imot ham, er de som Gud har gitt en evne til å ta den rette avgjørelse, og å 
akseptere den funksjon som Gud har gitt dem som sønn.”    
Den samme Apostel som skrev dette Evangeliet sa også i 1 Joh 3,2 Dere elskede, 
nå er vi Guds barn, og det ble ennå ikke synliggjort hva vi kommer til å være; 
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men når han synliggjøres og manifesterer seg selv i hans sanne karakter, kommer 
vi til å være lik med ham, fordi vi kommer til å se ham slik som han virkelig er, 
og ved å se Ham som Han virkelig er kommer vi til å se hvem vi er i virkeligheten 
og deretter kommer vi til å tilpasse oss selv med hvem vi i virkeligheten er.  
 
Paulus la oss vite i Efeserne at selve Guds Sinn, Visdommens Ånd og 
Åpenbaringens Ånd om Kunnskapen om Gud, Faderen, måtte komme inn i 
menigheten og i 2 Tess 1,10 når han kommer for å bli forherliget i den dagen i 
sine hellige og for å bli beundret blant alle dem som tror, fordi vårt vitnesbyrd til 
dere ble trodd  
Dette betyr at i den tid når dette sinnet som i virkeligheten var i Kristus kommer i 
menigheten, da kommer Guds mening, vurdering, og dom være inn i 
menneskene. De har Guds Sinn og de vill vite hva de skal gjøre med Hans Ord. 
 
Legg merke til neste vers i Ef 1,18 idet øynene av deres forstand har blitt 
opplyste, til den hensikt at dere skal ha forstått hva håpet (inderlig forventning) 
er av Hans kall, (Det er alt det dreier seg om, med andre ord da kommer du til å 
forstå, til hva og hvorfor Gud har kalt deg, og dette er:) og hva rikdommen er av 
herligheten av Hans arv i de hellige, 
Dere ser, Visdommens og Åpenbaringens Ånd i Faderens Kunnskap er 
Adopsjonens Ånd. Den er der for å gjøre deg rede til Adopsjon. Bror Branham 
lærte oss at barnet, skjønt han var en sønn ble plassert under en huslærer og leder, 
inntil timen for adopsjon var kommet, og dersom han hadde Farens Sinn, da var 
han verdig til å bli adoptert. Og da ble alt som tilhørte faderen delt likt med 
sønnen. Jeg håper at dere får tak i hva jeg forteller dere. Gud er kommet i denne 
timen med visdommens og åpenbaringens Ånd i kunnskapen om Seg Selv for å 
gi oss en annen sinn og for å få oss rede til forvandlingen av vårt legeme som blir 
kalt adopsjon av Paulus, for å gjøre legemet rede til forvandling. 
 
Rom 8,23 Ikke bare det, men også vi som har Åndens førstegrøde, også vi 
stønner med oss selv og venter med iver på barnekåret, vårt legemes forløsning. 
 
Og legg merke til hva Paulus sa, at vi har Åndens første frukter, og det er dette 
som starter vår prosess mot adopsjon som er legemets forløsning. Og det er 
faktisk det samme som han sa i: Rom 8,15 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!"   
 
Og vi vet at adopsjonens Ånd er Guds Egen Ånd i oss som fører oss fra død til 
udødelighet. Og derfor taler Efeserne 1:19 om adopsjonens ånd og arv og sier 
deretter: og forstå hvor overveldende stor Hans kraft er for oss som tror, etter 
virkningen av Hans mektige kraft. 20 Det var den Han lot virke i Kristus da Han 
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reiste Ham opp fra de døde og satte Ham ved Sin høyre hånd i den himmelske 
verden, 
 
Vi kan således se av Efeserne 1 at Paulus så etter Adopsjonens Ånd som skulle 
komme inn i menigheten for å gjøre menigheten kjent med Guds mangfoldige 
visdom, da skulle selveste Guds Sinn inn i menigheten gjøre seg rede til legemets 
forvandling, som er legemets forløsning som er adopsjonen. Og legg merke til at 
alt begynte da du var i Gud som en egenskap før verdens grunnvoll ble lagt.  
 
Ef 1,3-5 Lovet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far! Han har velsignet oss 
med all åndelig velsignelse i den himmelske verden i Kristus,  
4 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, 
 
Dette fører oss det tilbake ditt hvor jeg ønsket å ta oss i dag og det er til 
begynnelsen, der hvor vi var i begynnelsen inn i Guds Sinn som en Guds 
egenskap 
  
Fra budskapet: POSISJONEN I KRISTUS. 22-05-60. P 83. 
83. Fordi dere ikke igjen har fått en trelldoms ånd slik at dere frykter; men dere 
har fått adopsjonens ånd. Etter at dere er adoptert, blir dere plassert; da forstår 
dere, etter at seremonien er over, og er plassert korrekt inn i Legemet. Du er en 
sønn, så sant, så sant, en datter; når du er blitt født på nytt … dette er din fødsel. 
Men nå blir dere plassert inn i deres posisjon. Vi har ikke mottatt fryktens ånd; 
men vi har mottatt adopsjonens ånd og roper: ”Abba, Far.” Som betyr: ”Min 
Gud.” Ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn: Hvordan gjør Han det? 
Du sier: ”Lovet være Gud. Halleluja. Jeg bryr meg ikke om det, jeg er et Guds 
barn.” Og da går bort og gjør disse ting? Guds Ånd gjør Guds gjerninger. Jesus 
sa: ”Han som tror Meg, skal også gjøre de gjerninger som jeg gjør.” Skjønner? 
La oss lese, deretter skal vi avslutte, fordi tiden renner ut. Det niende vers:  
Ef 1,9 da Han gjorde kjent for oss hemmeligheten av Sin vilje,(å adoptere oss.) i 
overensstemmelse med Sitt velbehag, hvilken hemmelighet Han satte frem 
offentlig i ham. 
Han planla det ved Seg Selv, før verdens grunnvoll ble lagt. Hvor mange forstår 
det? Skjønner? At i tidens fylde ... (Åh, du og du, her har vi det igjen, skjønner? 
La oss slå det over.) At i tidens fylde …  
89. Tror dere i tidsaldere? Bibelen taler om det, ”I tidens fylde … Hva betyr det, 
tidens fylde.” Hva er det egentlig? Det fantes en tidsalder for Moses´ lover. Det 
fantes en tidsalder for Døperen Johannes. Det fantes en tidsalder for Kristus. Det 
fantes en tidsalder for kikesamfunnene. Det finnes en tidsalder for utgytelse av 
Den Hellige Ånd. Men nå har vi tidsalderen for adopsjon, verden venter og 
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stønner. Og når tidens fylde kommer, … Hva er tidens fylde? Når de døde 
oppstår, når sykdommer opphører, når hele verden slutter å sukke. ”Tidens fylde 
…” Hør god etter; Ef 1,10 til en husforvaltning av tidsperiodenes oppfyllelse; å 
gjenforene de alle under ett hode i Kristus, både de i himlene og de på jorden;  
Er dere ikke glad? Hvordan gjør Han det?  Å gjenforene de alle under ett hode i 
hva? I Kristus! Hvordan kommer du i Kristus? Ved En Ånd er vi døpt i Ett 
Legeme. Og Hvem tilhører Legemet? Kristus! Han er allerede dømt. Han tok vår 
dom på seg. Hva er vi da? ”Når Jeg ser Blodet, da passerer Jeg dere. Hver gang 
Han ser på legemet som sitter der, blodig. Jeg er der inne nå. Hvordan? Den 
Hellige Ånd. Han passerer. Å, du og du. Og når tidsalderens fylde kommer slik at 
Han kan samle alle ting i Kristus, både de som er i himmelen …  
 
Bror Branham sa i: DET FRAMTIDIGE HJEM 02-08-64. 
49-1 Ditt legeme er en del av jorden. Din sjel er en egenskap av Gud, og blir 
avspilt her på jorden i et legeme. Legemet må bli forløst. Sjelen er forløst, fordi 
det var i synd. Gud måtte komme ned i en prosess av rettferdiggjørelse, 
helliggjørelse, og dåpen i Den Hellige Ånd og forløste din sjel. Og ved at du er 
en del av jorden, blir den forløst ved det. Du er i en prosess nå, det vokser videre.  
 
Og fordi om du er en del av Gud da er du i stand til å få Selveste Guds Sinn.     
Joh 1,12 Men så mange som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn, 
dem som tror på Hans navn, 
 
Joh. 1:12 Men så mange som tok imot Ham (Det greske ord for tok imot her er 
”lambano” og det betyr; har erfart, eller tatt til seg selv. Og han sier om disse som 
sannelig har erfart Ham;) dem gav Han rett til å bli Guds barn, dem som tror på 
Hans navn, 
Disse er da troende, forut bestemte fra begynnelsen for å tro og motta Ham. Og 
Han er Ordet. De tror Hans Ord, og de tror på Hans Navn. Og til dem gir Han 
kraft til å bli sønner. Ordet kraft som er brukt her, er ikke det greske ord 
”dunamis,” som taler om stor mirakuløs kraft, men heller om det greske ord 
”exousia,” som betyr kraft til å velge, eller den evne å ta den rette beslutning. 
 
Og ordet ”å bli,” ble oversatt fra det greske ord ”ginomai,” og dette betyr å 
skape, fremkalle eller å komme fram i en manifestasjon. Det er grunnen til at de 
som har erfart Ham og har åpenlyst mottatt Ham, til disse er det gitt en evne til å 
ta den rette beslutning og til å bli det de var ment til å være fra begynnelsen av. 
Paulus sier i; Gal 4,6 Men fordi dere er sønner, utsendte Gud Sin Sønns Ånd inn i 
deres hjerter, Den Ånd som holder på med å rope: Abba! Far!       
 
Om derfor et menneske er overlatt til sitt eget valg, da går han dødens vei. Men 
Gud har gitt ham, eller garantert ham evnen til å vite og å forstå. Og denne evne 
til å ta en rett avgjørelse med hensyn til Kristi Lære er derfor ikke for alle. Fordi 
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Jesus fortalte Nikodemus, det er disse … Joh 1,13 de er født, ikke av blod, heller 
ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Han snakker her om 
den nye fødsel og viktigheten om denne nye fødsel er at Gud gir ham en evne til 
å vite og å forstå Guds Kongerike og alt hva det dreier seg om.  
 
HVORFOR JEG ER IMOT ORGANISERT RELIGION. 11-11-62.  
P:63. Men dersom han er født på samme vis som jeg er født, da vet han de ting 
som jeg vet. Amen. Å, du og du. Ja min herre. Du kan ikke fortelle en kvist på et 
tre om hvordan vi forflytter oss og hvordan det er å være aktiv, det har ikke fått 
vårt liv slik at de kan forstå det. Det samme er det med Ånden, ellers kan du ikke 
forstå Det.  Det er unødvendig å forsøke å forstå Det, bare kom til Ham først. 
Fordi, ”Om ikke et menneske blir født på nytt, kan han ikke engang se Guds 
Rike.” Han sa: ”Det betyr å forstå Det.” Du er absolutt nødt til å bli født på nytt 
om du skal forstå Det.     
 
Å STRIDE FOR TROEN. 20-02-55. 
P:66. Jesus sa: ”Om ikke et menneske blir født på nytt, kan han ikke se 
Kongeriket.” Du kan ikke forstå det. Det er mystisk, helt til du blir født på nytt. 
Her kommer selve Guds Liv inn i deg. Evigvarende Liv, Zoe, Guds Eget Liv 
kommer inn i deg, og du er en del av Gud. Du er en Guds sønn, eller datter. Og 
da ser du slik som Gud ser. Du tror slik som Gud tror. Da er du blitt en ny 
skapning i Kristus Jesus. Gud velsigne dere nå. Jeg tror at vi ber for de syke nå  
 
Legg nå merke til at det er Selveste Guds Liv som kommer inn i deg, og dette 
gjør det mulig for deg å se det Han ser, og å tro det Han tror. 
 
KRISTUS ER MISTERIET. 28-07-63  
37-4. Den nye fødsel er Kristus, (det) er en åpenbaring. Gud har åpenbart det 
til deg, denne store mysterium, og dette er den nye fødsel. Hva kommer du til å 
gjøre, når du får hele denne gruppe sammen, der hvor åpenbaringen er i perfekt 
harmoni, og Gud uttrykker det gjennom Hans Ord ved de samme handlinger, de 
samme tingene som Han gjorde, å manifestere Ordet? Å du og du om Menigheten 
bare kjente til hans posisjon. Det skal det en dag. Da kommer bortrykkelsen, når 
hun kjenner til hva det er. 
 
La oss bøye våre hoder og våre hjerter i bønn.    
 
  


