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9. mai 2021 
 
Denne formiddagen vil jeg gjerne ta et budskap for Morsdagen, og tale om 
livet. For det er tross alt der hvor livet begynner, i mors skjød.  
 
65-0221E Hvem Er Denne Melkisedek 115. Alt er i tre. Den naturlige 
fødselen er i tre. Hva er det første som skjer med en kvinne som skal ha 
en baby? Hva bryter frem først? Vann. Hva bryter frem deretter? Blod. Hva 
er den neste prosessen? Liv. Vann, blod, ånd. Hva skjer med planten? 
Den råtner. Hva er den første tingen? En stilk. Hva er det neste? En kvast. 
Hva er det neste? Et agn. Deretter kommer kornet ut av det. Bare de tre 
stadiene av det, til det kommer frem til kornet. Det er helt riktig. 
116 Gud stadfester det. Det har alltid vært riktig. Gud stadfester det til å 
være sant. Viser klart at den forutbestemte er den eneste som er tatt i 
betraktning i gjenløsningen. Fikk dere tak i det? La meg si det igjen. Den 
forutbestemte er den eneste som er tatt i betraktning i gjenløsningen. 
Folk kan late som, tenke at de er, men den virkelige gjenløsningen er 
disse som er forutbestemt. Fordi selve ordet «gjenløse», betyr «Å 
bringe tilbake». Er det riktig? Gjenløsning er noe … For å gjenløse noe, 
det er: “Å bringe det tilbake til sin opprinnelige stilling”. Halleluja! Så 
det er bare den forutbestemte som vil bli brakt tilbake, fordi de andre 
ikke kom Derfra. Ser dere: “Å bringe tilbake!” 
 
Nå, det er tre stadier av liv i en persons livssyklus. Og denne formiddagen 
ønsker jeg å sammenligne den naturlige livssyklusen med den åndelige 
livssyklusen. 
 
Lukas 23:29 For se, dager skal komme da de skal si: Salige er de 
ufruktbare, de morsliv som aldri har født, og de bryster som aldri har gitt 
die! 
 
Hvis ikke det er tilstanden i denne verden i dag. De vil heller ha en hund 
eller en katt, enn å være mor til et barn. Og husk at kvinnen i Bibelen er 
alltid et bilde på menigheten. 
 
I Johannes 5:7 For det er tre som vitner i himmelen: Faderen, Ordet og 
Den Hellige Ånd. Og disse tre er ett. 



8 Og det er tre som vitner på jorden: Ånden, vannet og blodet. Og disse tre 
er i den ene. 
 
La oss bøye våre hoder i bønn.  
 
"TRE STADIER AV LIV" 
 
Legg merke til at Skriften sa: De skal si: Salige er de ufruktbare. Skriften 
sier ikke: "Vi skal si", men "De skal si". Dette taler ikke om en kristen, den 
som er et Guds barn fylt med Den Hellige Ånd. Dette taler om dem som er 
på utsiden. De som ikke vil ha det ansvaret som følger med en barnefødsel. 
 
Legg merke til at vi nettopp leste fra 1 Johannes 5:7 For det er tre som 
vitner i himmelen: Faderen, Ordet og Den Hellige Ånd. Og disse tre er ett. 
8 Og det er tre som vitner på jorden: Ånden, vannet og blodet. Og disse tre 
er i den ene. 
 
Og Johannes peker på tre stadier av liv når han sier: "Vann, blod og ånd." 
 
Og vi vet at Gud er skaperen av Liv, og Gud er fullkommengjort i tre. 
Faderen, Ordet og Den hellige ånd. Disse er ikke tre, men det står at de 
er ett. 
 
Vi vet også at Kristus kommer 3 ganger. 
 
Vi vet også, ifølge Guds Ord og vår profets undervisning, at det er 3 
Utvandringer.  
 
Og vi vet at det er 3 rykk i en tjeneste hvor Gud beveger denne mannen inn 
i tre faser eller rykk i hans tjeneste.  
 
Og så har vi 3 stadier av hvordan Gud fullfører utrustingen av sine barn for 
å gjøre dem rede for sønnekåret (adopsjonen). Disse tre stadiene er 
rettferdiggjørelse, helliggjørelse og dåpen i Den Hellige Ånd.  
 
Og vi vet at jorden vil bli renset av Gud tre ganger. Den første var ved 
vannflommen i Noahs tid. Den andre vil være ved en ild gjennom 
atombomber som kommer på slutten av trengselsperioden. Og den tredje 
vil skje når Gud renser jorden med Guds Hellige Ild, som vil utslette enhver 



demon, enhver bakterie, enhver ånd og alt liv, før Han fornyer jorden og 
bringer ned det Nye Jerusalem. 
 
Vi ser også at det er tre tegn på det fullkomne Livet i Kristus. Det starter 
med Tro. Og vi ser at Tro gir en oppriktig forventning, som er Håp. Og vi ser 
at håp ikke gjør til skamme. Og den beveger troen inn i en handling. Og 
denne handlingen blir til et uttrykk eller en manifestasjon som vi kaller 
kjærlighet. Tro håp og kjærlighet.  
 
Peter taler i sitt brev om "Lovprisning, Ære og Herlighet", tre stadier i vår 
vekstprosess til å bli Sønner. Denne prosessen skal komme ved Jesu Kristi 
åpenbaring som et resultat av prøvelsen av vår tro, slik vi ser i 1 Peter 1:6 
Over dette jubler dere, selv om dere nå, en liten stund, om så skal være, 
opplever sorg ved mange forskjellige prøvelser,  
7 for at den prøvede ekthet i deres tro - som er mye mer dyrebar enn gull 
som forgår, selv om det lutres ved ild - må bli funnet til lov, pris og ære ved 
(tiden for) Jesu Kristi åpenbarelse. 
 
Nå, idet vi begynte å se på disse tre stadiene av Liv i 1 Johannes 5:7-8, 
her taler Skriften om "vann, blod og ånd." Vi ser da på de tre stadiene av 
Liv. 
 
For at Livet skal komme frem, i det naturlige, da må kvinnen først motta 
sæden. Deretter begynner prosessen, og så kommer livet frem.  
 
Derfor har vi, i den menneskelige erfaring, det som kalles unnfangelse. Og 
det skjer i det øyeblikket når egget og sæden kommer sammen for å starte 
livets prosess.  
 
Da, når den lille kroppen begynner å bli formet, starter den sin prosess for å 
bli forvandlet. Dette er den vanskeligste tiden i livet. Fordi moren, som 
opplever at denne prosessen skjer med fosteret inni henne, hun går også 
gjennom en forvandling i sin egen kropp. Det som foregår inni henne, blir 
reflektert utad. Men den virkelige gleden kommer når den siste fasen av 
livet kommer, som er Identifikasjon. 
 
Vel, ordet «unnfangelse», det betyr i henhold til vår ordbok: «Å ta inn eller å 
motta, å starte liv.» Med andre ord: En sæd blir plantet. 
 



Nå er det noen få ting med denne unnfangelsen som vi må forstå, hvis vi 
skal forstå denne prosessen med Liv. 
 
1) Sæden som er sådd, er ikke det samme som det som kommer opp. 
 
1 Korinterbrev 15:35 Men noen vil si: «Hvordan blir de døde oppreist? Og 
hva slags legeme står de opp med?»  
36 Du dåre! Det du sår, blir ikke gjort levende uten at det dør. 
37 Og det som du sår, du sår ikke den skikkelsen som skal bli, men et 
nakent korn, om det nå er hvete eller noe annet. 
38 Men Gud gir det en skikkelse slik Han vil, og til hvert frø en egen 
skikkelse. 
39 Alt kjøtt er ikke det samme slags kjøtt, men det er ett slags kjøtt i 
mennesker, et annet slags kjøtt i dyr, et annet i fisk og et annet i fugler. 
 
2) Det er nødt til å være en rekkefølge eller en lov som styrer denne 
reproduksjonen i alt liv. Ellers ville unnfangelsen bringe et totalt kaos. 
 
Og vi finner denne loven om Liv i 1 Mosebok 1:11 Og Gud sa: Jorden skal 
la gress spire fram, og planter som sår seg, og frukttrær som bærer frukt 
med frø i, på jorden, hvert etter sitt slag. Og det ble slik. 
12 Jorden lot gress gro fram, planter som sår seg, hvert etter sitt slag, og 
trær som bærer frukt med frø i, hvert etter sitt slag. Og Gud så at det var 
godt. 
 
Legg merke til at Gud taler det først, og deretter utfører Han det. Guds lov 
er bare Gud i aksjon. Det er Hans Ord og Hans Kraft. Og William Branham 
fortalte oss i sin tale: 
 
65-0426 Å Bevise Hans Ord 335. Er det hva Han sa? Det var det Han sa. 
Det er hva jeg tror. Og Han er her nå, den Ene som sa at Ordet er her for å 
få det til å skje.  
 
64-0719E Å Gå Utenfor Leiren 74. Nå, vi finner ut at Han deretter oppholdt 
Seg iblant Sine profeter. Da ble Han en fremmed for dem, for Han 
oppholder Seg bare i Sitt Ord for å bekrefte Det. Bibelen sier at Han 
våker over Sitt Ord for å stadfeste Det. 
 
64-0208 Tegnet 173. Må Tegnet, Tegnet på at Jesus er ikke død; Tegnet 
på at Jesus oppstod fra de døde og er her i kveld. Han er Tegnet på sin 



oppstandelse. Han, Ham selv er Ordet. Han er her for å bekrefte alt 
Han sa. Han er her for å bekrefte ethvert løfte som Han ga. Hvis bare 
folket en gang kunne se det, Herre, at det ikke er noe vi kunne gjette oss til. 
Det er noe vi må vite, Herre. Det er ikke noe vi kan prøve først. Du kan 
ikke gå tilbake og prøve en gang til. Det må bli gjort nå. 
 
64-0618 Guds Nærvær Som Ikke Blir Gjenkjent 1, … arbeider for dette 
ene formålet, for at du skal gjenkjenne Jesu Kristi Nærvær. Skjønner? 
Hvis Han er nærværende, da er alle ting avgjort. Han satte fram Ordet. 
Han er her for å stadfeste Det. Han beviser at han vil stadfeste det. 
Han er nøyaktig den samme i går, i dag og for evig. Vi så at Han gjorde det 
i går kveld, ufeilbarlig; vi ser ham kveld etter kveld, dag etter dag og år etter 
år. Aldri én gang har Han forutsagt noen ting, uansett hva det var som ville 
skje, ut av tusenvis av ganger, uten at det alltid var fullkomment på prikken, 
nøyaktig i rett tid og helt riktig. Hvordan kan det skje? Hvor mange vet det, 
og kjenner tjenesten, og vet at det er sant? Der har dere det. Ikke én gang, 
uansett, hvor umulig det enn var, så skjedde det i alle fall. Han er Gud. Og 
hvis vi bare ville gjenkjenne det, gripe tak i det.  
 
Vel, hvis du kunne gjenkjenne dette Nærværet som ble omtalt av Jesus, 
Paulus, Peter, Johannes og Jakob, at det skulle komme i denne timen for å 
oppfylle alt det som Han ikke oppfylte ved sitt første komme. Og som 
William Branham sa her: "…arbeider for dette ene formålet, for at du skal 
gjenkjenne Jesu Kristi Nærvær. Skjønner? Hvis Han er nærværende, 
da er alle ting avgjort. Han satte fram Ordet. Han er her for å stadfeste 
det. Han beviser at Han vil stadfeste Det. 
 
Så vi ser denne loven om Liv som Moses talte fra Gud, det var nødt til å 
skje i henhold til Hans Ord, da han la ut verdens grunnvoll. Og Han 
plasserte på den tiden ned all den sæden som noensinne ville komme til liv 
på jorden. Da la Gud også frem Sin lov om Liv til å ha styring med alt 
sædliv. Og derfor, Guds sønner, som skal manifestere seg i denne tiden, og 
bli likedannet med bildet av den førstefødte sønn, de må også bli styrt av 
denne samme loven om Liv. Og apostelen Paulus kaller det "livets ånds 
lov i Kristus Jesus".  
Romerne 8:2 For livets Ånds lov, i Kristus Jesus, frigjorde meg fra 
syndens og dødens lov. 
 
For i virkeligheten er dette det som loven om Liv i 1 Mosebok handler om. 
Og Paulus, i Romerne 8, taler om fremdriften av denne loven om Livets 



Ånd i Kristus Jesus. Den starter med at vi dør og råtner ut til oss selv. Og vi 
tillater at Selve Ånden, i Ordet, kommer inn og reproduserer det samme 
Livet i oss, som var i Kristus Jesus. Og dermed kaller han det for livets 
Ånds lov, i Kristus Jesus. 
 
Og som vi så i forrige uke at broder Branham sa i 64-0614M Avdekking av 
Gud 238. Legg merke til det, all Herligheten som er i Gud, er i Ordet. Alle 
velsignelsene som er i Gud, er i Ordet. Det er skjult for den vantro, av 
tradisjoner. Ser dere hva jeg mener? Men Det er alt sammen i Kristus. 
Alt som Gud var, Han uttømte Seg Selv, “kenos”, og kom inn i Kristus. 
Og vi, inni Kristus, er bak forhenget.  
239 “Vel, jeg er i Kristus”, sier du. Og så tror du at det er tre Guder? Døper 
i navnet til “Fader, Sønn, og Hellig Ånd”? Du tror på alle disse tradisjonene, 
og slike ting som du tror på, fra de eldste? Nei, du er fremdeles bak 
forhenget. Skjønner? Kom inn i forhenget. Han, Kristus, er Ordet.  
240 “Hvordan? Jeg tror ikke på Guddommelig helbredelse. Jeg tror ikke på 
disse miraklene og slike ting.”  
241 Vel, du skjønner, du er—du er ikke inne, på innsiden av forhenget. Du 
vet ikke noe om Det. Skjønner? Kristus er Ordet! Og når vi er i Ordet, er 
vi i Kristus. Og hvordan kan jeg være i Kristus, og fornekte Kristus? Det 
var Han som sa: “Ikke ett ord skal legges til eller bli tatt bort.” Hvordan 
kan du ta fra eller legge til, da? Ser dere, det viser deg hva slags dekke 
som har fått dekket deg bort. Skjønner?  
 
Og fordi all den herlighet som var i Gud, er i Hans Ord, da legger Gud Sitt 
Ord inn i oss, og da blir Guds Herlighet forstørret i våre egne kar. Hvor 
mange har noen gang sett en glasskrukke fylt med vann? Hva skjer med 
den? Den blir som et forstørrelsesglass, og forstørrer det som er i den. En 
liten fisk ser mye større ut, og fargene får en mer dynamisk glans. Ta den ut 
av vannet og fargene vil blekne. Og vi vet at vann representerer Guds Ord, 
slik som at "vi blir renset ved vannbadet i ordet." Så når Ordet kommer inn i 
våre kar, da vil det forstørre Guds herlighet som nå er i oss, ved det samme 
Ordet som var i Ham. Det Ordet kom inn i Hans Sønn, og Det forstørret 
Faderen i Sønnen, fordi Det kom ut fra Gud, som er Ordet. 
 
Som Jesus sa: Johannes 17:5 Og nå, Far, herliggjør Meg med Deg Selv 
med den herlighet (doxa) som Jeg hadde hos Deg før verden ble til. 
Og senere i denne bønnen sa han: 24 Far, Jeg vil at også de som Du har 
gitt Meg, skal være hos Meg der Jeg er, og at de kan se Min herlighet 



(doxa), den som Du har gitt Meg. For Du elsket Meg før verdens 
grunnleggelse. 
 
Og selvfølgelig, apostelen Paulus forklarer oss at fordi Jesus var Guds 
Sønn, da måtte Han gå til Sin Far for å motta Faderens herlighet, som vi vet 
er Hans meninger, verdier og bedømmelser 
Efeserne 1:17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, (Han som også 
er) herlighetens Far (Far til doxa), må gi dere visdoms og åpenbarings 
Ånd i kunnskap om Ham, 
 
Og det bringer oss til punkt nummer tre, som er ... 
 
3) Ordet: "Hver sæd må bringe frem frukt etter sitt slag". Hvis det er Liv i 
den sæden, da vil det livet som er i sæden, være det samme livet som vil 
manifestere seg.  
Og vi ser livets utvikling i Johannes 1. 
 
Johannes 1:1 I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet 
var Gud. 
14 Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så Hans herlighet, den 
herlighet som Den enbårne har hos Faderen, full av nåde og sannhet. 
 
Følg nå med på denne utviklingen av liv, slik vi også ser i Johannes 5:26 
For slik som Faderen har liv i Seg Selv, slik har Han også gitt Sønnen å 
ha liv i Seg Selv. 
 
Så dette livet går fra å være i Faderen, til å være i Sønnen. Og da, la oss 
gå videre for å se hvordan denne åpenbaringen som Johannes hadde, 
utviklet seg videre mot avslutningen av hans liv, når han taler om det 
samme Gud-livet i oss her i 1 Johannes 1:1 Det som var fra begynnelsen, 
det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi har skuet 
og våre hender har rørt ved, om Livets ord  
2 - og livet ble åpenbart, og vi har sett det og vitner om det og forkynner 
dere det evige livet, det som var hos Faderen og ble åpenbart for oss -, 
3 det som vi har sett og hørt, det forkynner vi dere, for at også dere skal ha 
samfunn med oss. Og vårt samfunn er med Faderen og med Hans Sønn, 
Jesus Kristus. 
 
Se nå hvordan denne åpenbaringen gjør videre fremgang i kapittel 5 i det 
samme brevet. Han skriver til den utvalgte damen, som er Kristi brud. 



 
1 Johannes 5:10 Den som tror på Guds Sønn, har (gir ekko av) 
vitnesbyrdet i seg selv. Den som ikke tror Gud, har gjort Ham til en løgner, 
fordi han ikke har trodd det vitnesbyrdet som Gud har vitnet om Sin Sønn. 
11 Og dette er vitnesbyrdet: At Gud har gitt oss evig liv, og dette livet er i 
Hans Sønn. 
12 Den som har (gir ekko av) Sønnen, har (gir ekko av) livet. Den som ikke 
har (ikke gir ekko av) Guds Sønn, har ikke (gir ikke ekko av) livet. 
 
Så vi har sett hvordan dette Livet var først i Gud, deretter i Hans Sønn, 
Jesus, og nå gir det samme Livet et ekko i oss. Tre stadier av Gud-Liv. 
 
"Gud over oss, Gud med oss, i sin sønn, og Gud i oss."  
 
64-0206B Paradoks 206. Den samme Gud som kommer ned hele tiden. 
Nå, Gud over oss; Gud med oss; Gud i oss. Skjønner? Slik som, Guds 
tanker, Guds Ord; og manifestasjonen av Ordet.  
 
Broder Branham siterer Jesus i sin tale Oneness 62-0211 24. Den som tror 
i Meg, ikke på Meg, men i Meg.” Å være i Ham, og tro! “Hvis dere blir i 
Meg og Mine Ord blir i dere.” i Ham, og tro! Åh du! Jeg håper Den Hellige 
Ånd får det rett ned til deg. Nå, dere er den lille flokken, det er grunnen til at 
jeg gjennom denne uken, ved å være i bønn til Gud, valgte denne teksten 
for å vise dere hvor vi står. Å tro i Ham. Du kan ikke tro i Ham før du 
kommer inn i Ham, eller Han kommer inn i deg, da tror du, i Ham, da 
har du Evig Liv. Du tror på Ham frem til du mottar Evig Liv, og Evig Liv 
er Guds Liv inni deg, da tror du i Ham. 
25 “Dere i Meg, Jeg i dere. At de kan være ett, Far, på samme måte 
som Du og Jeg er ett.” Gud i Kristus, Kristus i Menigheten. Skjønner? 
"Akkurat slik som vi er ett, slik skal de være ett." Så hvordan kan dere 
være ett? “Hvis dere blir i Meg, er Mine Ord blir i dere.” Ser dere, hold 
dere der! "Mine Ord i dere, da be om hva dere vil." For det er ikke 
lenger dere. Det er Ordet som er i dere, og Ordet er Gud. 
 
Broder Branham sa i talen 62-0701 Ta på hele Guds rustning 55. Åh, 
først var det det Talte Ord der ute. Nå, her er Det; du kan berøre Det; 
Det ble gjort til kjød. Og når fienden fremdeles kommer inn som en flom, da 
øste Han Ordet inn i den personen, som er formen til Den Hellige Ånd. 
Det er din en, to, tre igjen: Rettferdiggjørelse, helliggjørelse og dåp i 



Den Hellige Ånd. slik som Fader, Sønn og Hellige Ånd, og så videre, i 
fullkommenhet. 
Legg merke til det Talte Ordet. Gud over oss, Gud med oss, Gud i oss. 
Ordet over oss, Ordet med oss, Ordet i oss. Halleluja. Dere tilhører Gud, 
Guds hær, som marsjerer videre: Guds talte Ord over oss i en Ildstøtte; 
Guds manifestasjon av Sitt Ord i kjød; (kjødet til Hans førstefødte Sønn) 
nå er det Guds Ånd, det Talte Ord, i oss. Amen. Åh. 
 
Og glem aldri hva Jesus sa i Johannes 6:63 Det er Ånden som gir liv. 
Kjødet gagner ingenting. Ordene som Jeg taler til dere, er Ånd, og de er 
Liv. 
 
Derfor er Ordet både Hans Ånd og Hans Liv. Og du kan ikke fjerne 
tilknytningen mellom Hans Ord, Hans Ånd og Hans Liv. 
 
Derfor, Gud lovet oss i Filipperne 2:13 For det er Gud som virker i dere 
både å ville og å gjøre det som er til Hans velbehag. 
 
Da skulle vi også være i stand til å lese dette slik "For det er Guds Ord 
som virker i dere både å ville og å gjøre det som er til Hans velbehag.  
 
Og la oss ikke stoppe der, for det er ikke bare slik at det er Gud som virker i 
dere. Men fordi Gud er Ordet, da er det også Hans Ord som virker i dere. 
Og fordi Hans Ord er både Ånd og Liv, da: "For det er Guds Eget Liv som 
virker i dere både å ville og å gjøre det som er til Hans velbehag." Så du 
kan ikke gå fortapt. Han lovet oss i Filipperne 3:15 Fil 3:15 La oss altså, så 
mange som er fullkomne (utrustet og fullt modne), ha dette sinn. Og hvis 
dere tenker annerledes i noe, da skal Gud også åpenbare dette for 
dere. 
 
Og hvordan oppfyller Han det løftet? "For det er Hans Ord som virker i 
dere både å ville og å gjøre"... Så hvordan påminner Han deg på det? 
Gjennom det at "Hans Ord virker i dere."  
 
Noen ganger kan en kvinne tro at hun venter liv, når hun ikke gjør det. Vi 
vet at mange hevder å være født på ny, når de ikke er det. Og det minner 
meg om en kvinne som min kone kjente for mange år siden. Hun trodde at 
hun ventet et barn. Og hun så ut til å ha alle symptomene, og så ut til å 
bære barnet til sin fulle termin. Men den dagen da tiden var inne, det var 
ingenting der. Ingen baby. Og det er akkurat som med noen mennesker 



som hevder å være en kristen, født på ny. De sier de er født på ny, men 
født av hva da? I hvert fall ikke født av Ordet. Og hvis de ikke er født av 
Ordet, er de heller ikke født av Hans Ånd eller av Hans Liv, fordi disse tre er 
ett.  
 
Hvis det ikke finnes noe manifestert liv, da er det ingen identifikasjon der. 
Kvinnen trodde at hun så en forvandling i seg selv, men det var ikke noe 
sæd i henne. Ikke noe liv i henne, men hun kunne se seg selv bli forvandlet, 
tenkte hun. Jeg tror hun bare spiste for mange kjeks i sengen med mannen 
sin, og hun ble fet. Men åh, de forventet liv, men det var ikke noe der. Og 
ingenting kom ut av det. Ingen identifikasjon der hun kunne se ansikt til 
ansikt med livet som hun trodde forvandlet henne.  
 
Nå, disse tre stadiene av Liv er veldig viktige. Du kunne ha to av dem, og 
fremdeles ha en som er dødfødt. 
 
Vi leser i Johannes 14:16 Og Jeg vil be Faderen, og Han skal gi dere en 
annen Talsmann, for at Han skal bli hos dere til evig tid, 
17 sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, siden den verken ser Ham 
eller kjenner Ham. (Det ordet er ginosko, som betyr å vite gjennom 
erfaring, så disse har ingen erfaring slik at de kan vite.) Men dere kjenner 
Ham, (dere ginosko Ham, dere kjenner Ham gjennom erfaring) for Han blir 
hos dere og skal være i dere. 
 
(Legg merke til at det som Han sier, at det enda ikke var klart på den tiden) 
Det er nødt til å være enda en ting som må bli oppfylt for å bringe dette 
Livet inn i manifestasjon, når vi ser Johannes 17. 
 
Johannes 17:20 Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som 
kommer til å tro på Meg ved deres ord. 
21 Jeg ber at de alle må være ett, slik som Du, Far, er i Meg og Jeg i Deg, 
at også de må være ett i Oss, for at verden skal tro at Du har utsendt Meg. 
22 Og den herlighet som Du gav Meg, har Jeg gitt dem, så de skal være 
ett, slik som Vi er ett. 
 
Vel, her står det at denne Herligheten eller denne Doxa var nødvendig for 
å forårsake denne spesielle identifikasjonen: "At de skal være Ett." 
 
Vi ser det igjen i Efeserne 1:13 Dere er også i Ham, etter at dere fikk høre 
sannhetens ord, det som er evangeliet om deres frelse - i Ham, etter at 



dere trodde, ble dere beseglet med Den Hellige Ånd, løftets Ånd. 
14 Han som er pantet på vår arv, til frikjøpelse av eiendommen, til 
lovprisning av Hans herlighet. 
 
Og dette, her i Efeserne, er det samme som vi ser i Johannes 14:16. Men 
det er ikke selve oppfyllelsen. Legg merke til i Efeserne 1, hvor vi ser at 
Doxa sin Far kommer for å bringe oss oppfyllelsen.  
Efeserne 1:15 Etter at jeg fikk høre om deres tro i Herren Jesus og om 
deres kjærlighet til alle de hellige, 
16 holder jeg ikke opp med å takke for dere og å nevne dere i mine bønner. 
17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far (Doxa sin 
Far), må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd i kunnskap om Ham, 
 
Og som Han sier i vers 18-19, at denne doxa er for å gi oss en forståelse. 
18 og at deres forstands øyne blir opplyst, slik at dere kan forstå hvilket 
håp dere fikk ved Hans kall og hvor rik på herlighet Hans arv er i de hellige, 
19 og forstå hvor overveldende stor Hans kraft er i oss som tror, etter 
virkningen av Hans mektige kraft. 
 
Broder Branham sa at den trefoldige hemmeligheten var "Kristus med deg, 
Kristus i deg og Kristus gjennom deg." Og det fullfører ekkoet. Det fullfører 
Omega-refleksjonen. Og det fullfører åpenbaringen av Jesus Kristus. 
Hvorfor? På grunn av loven om Liv I Kristus sier Jesus: 
 
Hver sæd må bringe frem frukt etter sitt slag. Derfor: Det Talte Ord Er Den 
Originale Sæd. Og hvis det er den originale, da betyr det at det er en annen 
sæd som kommer frem ut fra den originale.  
 
Broder Branham forklarer dette i sin tale 62-0318M Det Talte Ord Er Den 
Originale Sæd 195. Jeg er en Branham fordi jeg er født av Charlie og Ella 
Branham. Det gjør meg til en Branham, fordi jeg er deres sæd. Deres 
enighet med deres sperma som kom sammen, laget en sæd, og det skapte 
meg. 
196 Når Gud og Hans Ord blir Ett (Halleluja!), det ... Når Guds Ånd 
vanner Guds sæd, Guds Ord, da produserer Det Gud. Og det er ikke 
den individuelle. Det er Gud, for (hvordan da?) du er død. Du er ikke 
deg selv noe mer. Du regner deg selv for å være død, uthulet og 
venter på sæd-kimen. Så hva er det? Det er ikke mer deg; det er ikke 
mannen. Det er Gud i mannen. Det er kimen, slik som i begynnelsen, 
det talte Ordet. Det er Guds Ord manifestert i mannen. Da er det ikke 



mannen; det er en mann som er død. Han kan ikke være en hybrid og en 
sønn, på samme tid. Han er enten en sønn av døden eller en sønn av Livet. 
Så hvis han er dødens sønn, overgi den til Gud, og la Ham drepe den 
djevelen som er i deg, kaste ham ut. Det huller deg ut. La da Gud plante 
Sitt Eget Liv inn i deg. da, det er ikke deg noe mer. Det er Guds Liv, 
fordi det er Guds Ord renset av Den Hellige Ånd, det vil produsere den 
samme tingen. Ser dere det?  
 
La oss gå tilbake til 62-0318M Det Talte Ord Er Den Originale Sæd 175. 
De gjerningene som Jesus gjorde. Hvis en mann har Guds Sæd i seg, 
sammen med Guds Ånd til å vanne den Sæden, vil han gjøre de samme 
gjerningene som Jesus gjorde, som ble manifestert i Jesus. Han er den 
originale Guds Sæd. Hans død bringer deg tilbake til den originale Guds 
Sæd. Og hvis den samme Ånd som var i Ham, er i deg, da vil de 
samme gjerningene bli manifestert. Tror dere ikke det? Ja vel, la oss slå 
opp i Johannes 14:12. Du sier: "Jeg er en troende, broder Branham. Jeg er 
virkelig en troende." Greit, jeg skal se om Jesus ville kalle deg en 
troende, se om Guds Ord vil kaller deg en... Sannelig, sannelig, ... (så 
absolutt, så absolutt) ... sier Jeg dere: Den som tror på meg, de 
gjerninger som Jeg gjør, skal han også gjøre; og større gjerninger enn 
disse skal han gjøre; fordi jeg går til Faderen. 
177. Hva er det? Den samme sæden. 
180. Så de gjerningene som vil bli manifestert i Ham, er de samme, for 
det er den samme Sæden, det samme Guds Ord. Guds Sønn var Hans 
eksempel-Sæd. Og hva Hans Liv var blitt, da Ånden ble øst over ham, 
etter Hans dåp, og Den Hellige Ånd kom over ham. Selve det Livet som 
Han produserte, den samme Ånden, Den Hellige Ånd som vanner og 
bringer frem den samme type av et Liv. Og det gjør det samme som 
Han gjorde; hvis det er den samme Sæden. Sæden fra Guds Sønn vil 
bringe frem en Sæd av en Guds Sønn. Vel, skam dere kvinner med 
kortklippet hår. Skam dere forkynnere som fornekter denne sannheten. 
 
Salomos Høysang 3:1 På mitt leie lette jeg om natten etter ham som min 
sjel elsker. Jeg lette etter ham, men jeg fant ham ikke. 
2 Jeg vil stå opp og gå omkring i byen, på gatene og på torgene. Jeg vil lete 
etter ham som min sjel elsker. Jeg lette etter ham, men jeg fant ham ikke. 
3 Vekterne, som går omkring i byen, møtte meg. Har dere sett ham som 
min sjel elsker? 
4 Ikke før var jeg gått fra dem, så fant jeg ham som min sjel elsker. Jeg 



grep fatt i ham, og jeg slipper ham ikke før jeg har ført ham til min mors hus, 
til hennes kammer som har født meg. 
 
Hun så en identifikasjon, mottok en sæd og unnfanget. Du kan bare bli 
befruktet av Livet til den ene som du har din kjærlighetsaffære med. Det er 
enten Kristus eller Satan. 
 
Kolosserne 3:4 Når Kristus, som er vårt liv, skal bli åpenbart, da skal 
også dere bli åpenbart sammen med Ham i herlighet. (I den samme doxa. 
Vi skal bli manifestert sammen med Ham.) 
 
1 Johannes 3:1 Se hvilken kjærlighet Faderen har gitt oss, at vi skal kalles 
Guds barn! Derfor kjenner ikke verden oss, fordi den ikke har kjent Ham. 
2 Elskede, nå er vi Guds barn. Og det er ennå ikke blitt åpenbart hva vi skal 
bli, men vi vet at når Han blir åpenbart, skal vi bli lik Ham, for vi skal se 
Ham som Han er. 
 
Vel, disse falske forkynnerne som dere ser på TV og radio, hvor folk 
kommer, de ser, de hører, men det er ingen unnfangelse der. Hvorfor? 
Fordi det ikke er noe budskap. Og hvis det ikke er noe budskap der, da er 
det ikke noen sæd. Og hvis det ikke er noen sæd, da er det ikke noe liv. 
 
"Ingenting utenfor det åpenbarte ordet kan komme til liv." 
 
I Salomos Høysang, her var identifikasjonen ekstern. Livet ble manifestert 
for henne, men det kom deretter til henne og videre inn i henne. Fra det 
ekstern til det interne. Dette er tidsalderen for å høre med øret, og øret er 
det feminine. Det talte Ordet er det som skytes ut, sporen. Sæden som må 
bli plantet i god jord, et godt åpent sinn. 
 
Apostelen Peter forklarer i 1 Peter 1:23 dere som er gjenfødt, ikke av 
forgjengelig sæd, men uforgjengelig, ved det levende Guds Ord som forblir 
til evig tid. 
 
Øret er mottakeren, eller det feminine organet. Sinnet er åndens livmor. 
 
Det Eksterne Ordet kommer inn og blir til et internt Liv. 
 
Vår konfrontasjon på Karmel fjellet skjer når legemet mottar sin forandring. 
Det er sønnekåret (adopsjonen), vårt legemes forløsning. Det var det 



apostelen Paulus lærte. Det vil være vår fullstendige identifikasjon. Det vil 
fortelle om du virkelig hadde unnfanget, eller ikke. Eller om du bare gikk 
gjennom en terminfødsel, men hadde egentlig ikke noen ting der. Denne 
kvinnen jeg fortalte dere om, hadde følelse av bevegelse, hun følte det som 
hun trodde var liv. Men når livet er avsluttet, går det tilbake til å være 
tarmgass. Og siden legen ikke fant noe liv der i henne, da kan dere bare 
gjette hva som var i henne. Jeg håper jeg slipper å forklare det. 
 
1 Johannes 3:1 Se hvilken kjærlighet Faderen har gitt oss, at vi skal kalles 
Guds barn! Derfor kjenner ikke verden oss, fordi den ikke har kjent Ham. 
1Joh 3:2 Elskede, nå er vi Guds barn. Og det er ennå ikke blitt åpenbart 
hva vi skal bli, men vi vet at når Han blir åpenbart, skal vi bli lik Ham, for vi 
skal se Ham som Han er. 
3 Og hver den som har dette håpet til Ham, renser seg selv, likesom Han er 
ren. 
 
Kvinnen har en slags sæd som må komme i kontakt med hannen for å bli 
levendegjort. Menigheten, slik som kvinnen, kan ikke bringe frem liv på 
egen hånd. 
 
1 Peter 1:23 dere som er gjenfødt, ikke av forgjengelig sæd, men 
uforgjengelig, ved det levende Guds Ord som forblir til evig tid. 
 
Ordet er den sæden som bringer til liv. 
 
Vi leser i 1 Peter 1:3 Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Far, Han 
som etter sin rike miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu 
Kristi oppstandelse fra de døde, 
 
Legg merke til dette at det er Gud som bringer til liv. Men akkurat som den 
samme ånden som er på denne gruppen i N.O.W. (National Organization 
for Women – Nasjonal Organisasjon for Kvinner.) De vil ikke ha en mann. 
De tror at de er selvforsynt. Og kvinner er et bilde på menigheten. En 
kvinne kan ikke produsere liv på egen hånd. Det kreves en mann. En 
kvinne som prøver å frembringe et barn ved å komme sammen med en 
annen kvinne, det er ikke noe annet enn en perversjon. Og slik er det også 
når menigheten prøver å frembringe liv. De kan ikke gjøre det. De 
produserer bare en perversjon. 
 



Det er nødvendig å ha Herren Selv for å bringe frem den nye fødselen. 
Rettferdiggjørelsen laget en vei for Helliggjørelsen, som igjen laget en vei 
for dåpen i Den Hellige Ånd, som igjen laget en vei for Døperen Selv til å bli 
identifisert blant oss. 
 
På Abrahams tid var det Gud som kom frem på scenen. Og det laget en vei 
for ankomsten av den lovede sønnen som Han hadde lovet. 
 
La oss nå undersøke hva som skjer etter befruktningen. Det neste trinnet er 
Forvandlingen. Dette er den delen som kvinnen virkelig hater. De har ikke 
noe imot selve befruktningen.  
 
Men de liker ikke denne forvandlingsdelen, fordi den krever et offer fra 
hennes side, slik vi ser i 1 Johannes 3:3 Og hver den som har dette håpet 
til Ham, renser seg selv, likesom Han er ren. 
Og hva er dette håpet? Det som hun oppriktig venter på. 
 
Legg merke til dette, inne i en kvinne, hva skjer først? Først er hun ikke klar 
over at hun har unnfanget. Men hun begynner å føle seg elendig. Hun ser i 
speilet, hun føler seg ikke bare elendig, men nå begynner hun å se elendig 
ut, hun føler seg syk. Jeg trodde at da jeg ble født på ny, ville jeg bli syndfri. 
Jeg ser nå enda mer som jeg hater ved meg selv, enn jeg noen gang 
tidligere har gjort. En tid med en indre uro finner sted. 
 
Se på Eva. Før hun kunne begå den handlingen fysisk, måtte hun først 
gjøre det mentalt, noe som betyr åndelig. Slik vil vi også motta en 
forandring i det åndelige, før vi mottar vår forandring i det fysiske. 
 
2 Korinterbrev 3:17 Men Han, Herren, er Ånden. Og der Herrens Ånd er, 
der er det frihet. 
18 Men alle vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et 
speil, blir forvandlet til det samme bilde fra herlighet til herlighet, slik som av 
Herrens Ånd. 
 
Romerne 12:1 Jeg formaner dere derfor, brødre, ved Guds barmhjertighet, 
at dere framstiller deres legemer som et levende offer, innviet og 
velbehagelig for Gud. Dette er deres åndelige gudstjeneste.  
2 Og bli ikke likedannet med denne verden, men få en ny skikkelse, som en 
fornyelse av deres sinn, så dere kan bedømme hva som er den gode og 
velbehagelige og fullkomne Guds vilje. 



 
Forvandlingen begynner med en fornyelse av sinnet. 
 
Romerne 8:5 For de som lever etter kjødet (er fokusert på seg selv), tenker 
på det som hører kjødet til (passer på å få ting til seg selv), men de som 
lever etter Ånden, tenker på det som hører Ånden til.  
Rom 8:6 For kjødets tankegang (å være selvfokusert) er død, men Åndens 
tankegang er liv og fred. 
 
Hun blir befruktet, deretter går hun gjennom en overgangsperiode der hun 
føler seg elendig. Men det skjer noe inni henne. Jeg husker en gang da 
broder Vayle kom til Minneapolis, Minnesota, og jeg brakte med meg en 
venn. Han dro hjem den kvelden, og da han ba over det han hadde hørt, 
ble han syk. Så han tenkte at det var Gud som advarte ham om å holde seg 
unna. Du store min! Kan dere forestille dere en kvinne som gifter seg med 
en mann, og hun blir befruktet. Og når hun begynner å føle seg syk, da sier 
hun: Jeg trenger å komme meg bort fra denne mannen, for han gjør meg 
syk. Vet du ikke at når du kommer til Herren og blir befruktet med Hans liv, 
da får det deg til å ha hjertesorg, og indre uro, og all slags ekkelhet som 
kommer over deg. Hvorfor? Fordi det er noe som foregår. Noe kommer til 
liv inni deg, og det rydder bort andre deler i deg. Det skyver ut ditt gamle 
jeg. 
 
Hun som er klar over at en fødsel er på gang, forbereder seg. En kvinne 
som røyker og drikker, når hun finner ut at hun venter barn, da slutter hun å 
røyke og drikke. Hun forbereder seg. Hun bringer inn hele sin kropp til å gi 
pleie til det. Selve den kamelen som Rebecca vannet, er nøyaktig den 
samme tingen som brakte henne til hennes hjem. 
 

Broder Branham sa at selve den sæden som hun vanner, vil ta henne ut 

herfra. 
63-0322 Det 5. Segl 99 Nettopp det hun vannet var den tingen som førte 
henne til hennes fremtidige hjem og sin ektemann.  
100 Nettopp det som Menigheten vanner, det er Sæden, Ordsæden. Det er 
nøyaktig det Ordet som blir levende, og som fører oss til vår usette 
Brudgom. 
 
Hvis kvinnen har noe moderlighet i seg, da blir hele hennes liv overgitt til å 
frembringe det livet som er i henne. 1 Johannes 3:3 Og hver den som har 
dette håpet til Ham, renser seg selv, likesom Han er ren. 



 
Når unnfangelsen inntreffer, det første som blir dannet, er hodet og 
ryggmargen. Senere kommer legemet og dens lemmer. Og så, når celle 
legges på celle, da begynner fingrene og tærne å vise seg. Faderens 
egenskaper begynner å komme frem i finere detaljer etter hvert som dette 
Livet inni deg vokser frem. Det kommer mer inn i avbildningen av Faderen 
når DET kommer nærmere en fødsel. Etter hvert som det negative 
kommer nærmere til det positive, desto mer lik det positive vil det bli. 
Akkurat som en skygge, når den kommer nærmere det objektet som skaper 
den skyggen. 
 
Det begynner å vekkes frem, slik Bruden i Salomos Høysang erklærte: 
Høysangen 1:4 Ta meg med deg! La oss skynde oss! Kongen har ført 
meg inn i sine kamre. 
 
Og så, når fødselen kommer frem, da blir det tydelig hvem som er Faren, 
som apostelen Paulus sa i Galaterne 4:19 Mine små barn, som jeg igjen 
har fødselsveer med, inntil Kristus får skikkelse inni dere. 
 
Når folk ser henne komme, da vet de ikke hva som skjer med henne. Ikke 
før hun kommer til et punkt der det blir synlig i hennes mage. Når kvinnen 
ikke forstår hva hun gjennomgår, da føler hun seg heller ikke komfortabel 
sammen med noen andre. Og hun føler seg heller ikke komfortabel med 
seg selv. 
 
Når hun endelig forstår hva som skjer, da skulle hun være i stand til å 
kunne takle det. Åh, du kan fortsatt ha kvalme om morgenen. Du kan 
fortsatt gå gjennom smertene og uroen, (jeg pleide å fortelle min kone at alt 
dette var i hodet hennes. Men hun sa: Nei, så men! Det er inne her.) 
 
Jeg vil ikke benekte at du kan føle deg elendig, men bare husk at det er Liv 
som kommer frem. Du kan føle at du er den mest elendige av alle kristne 
som noensinne har vandret på jorden. Men bare husk at det er Liv som 
kommer frem. Hold fast på det. Ikke foreta en abort, ikke avbryt. 
 
I Markus kan vi lese lignelsen om Menneskesønnen som gikk ut for å så 
sæd. Markus 4:13 Og Han sa til dem: «Forstår dere ikke denne lignelsen? 
Hvordan skal dere da forstå alle de andre lignelsene? 
14 Såmannen sår ordet. 



15 Og disse er de ved veien hvor ordet blir sådd: Når de hører, kommer 
Satan straks og tar bort ordet som ble sådd i deres hjerter. 
 
Dette er disse som har en spontanabort.  
 
16 På samme måte er det med dem som blir sådd på steingrunn. Når de 
hører ordet, tar de straks imot det med glede. 
17 Men de har ingen rot i seg, og derfor holder de bare ut en tid. Senere, 
når det kommer trengsel og forfølgelse for ordets skyld, tar de straks 
anstøt. 
 
Dette er disse som avbryter, de aborterer. 
 
18 Andre er de som blir sådd blant torner: De er slike som hører ordet,  
19 men denne verdens bekymringer, rikdommens bedrag og lystene etter 
alt annet kommer inn og kveler ordet, og det blir uten frukt.  
 
Dette er de som har en dødfødsel.  
 
20 Men de som blir sådd i god jord, er de som hører ordet, tar imot det og 
bærer frukt: noen tretti foll, noen seksti og noen hundre. 
 
Dette er Bruden som bringer frem Liv i Faderens Skikkelse. 
 
Der det skjer en fødsel, der måtte noe dø. Det skjer en utvikling. Legemet 
ditt gjør ikke det som det pleide å gjøre. Det er en forvandlende kraft som 
har tatt over. Det bringer frem en manifestasjon i kjødet ditt. I begynnelsen 
er det ikke så merkbart, men etter hvert som utviklingen kommer frem mer 
og mer, da blir det bare tydelig for alle hva som skjer. 
 
Igjen ser vi i Galaterne 4:19 Mine små barn, som jeg igjen har fødselsveer 
med, inntil Kristus får skikkelse inni dere. 
 
Paulus sa aldri at det ville være smertefritt. Hvor lenge varer da smerten? 
Frem til identifikasjonen finner sted. Jeg har faktisk hørt kvinner si at en god 
grunn til å ta abort, var at de ikke ville ha strekkmerker. Andre tar abort fordi 
forvandlingen er mer enn de kan tåle. Men la oss se hva Paulus sa om det. 
 
2 Korinterbrev 4:8 Vi er hardt trengt på alle kanter, men ikke knust. Vi er 
tvilrådige, men ikke i fortvilelse. 



9 Vi er forfulgt, men ikke forlatt, nedslått, men ikke ødelagt. 
10 Og alltid bærer vi Herren Jesu død med oss i legemet, for at Jesu liv 
skal åpenbares i vårt legeme. 
 
Andre vil ikke være til bry. Andre mener at det vil innskrenke og hindre 
deres livsstil. Dere skjønner at dette er de samme grunnene som fører til at 
folk aborterer deres vandring med Gud. De vil ha en religion som er 
bekvemmelig. En som ikke vil hindre deres livsstil. En som ikke vil forårsake 
for mye smerte. En som lar dem leve på hvilken som helst måte som de 
måtte velge. Men dere vet at en abort, den vil ikke bare drepe det livet som 
blir brakt frem, men den vil også sette et merke på den personen som 
tillater at det skjer. 
 
Matteus 24:3-8 NIV Da Jesus satt på Oljeberget, kom disiplene til Ham 
mens de var alene, de sa: «Si oss, når skal dette skje? Og hva skal tegnet 
på Ditt komme være, og på verdens ende?»  
4 Jesus svarte og sa til dem: «Se til at ingen forfører dere! 
5 For mange skal komme i Mitt navn og hevde: «Jeg er en Salvet.» Og de 
skal forføre mange. 
6 Og dere skal høre om kriger og rykter om kriger. Se da til at dere ikke blir 
skremt! For alt dette må skje, men enden er ikke ennå. 
7 For folkeslag skal reise seg mot folkeslag, og rike mot rike. Og det skal bli 
hungersnød, pest og jordskjelv på forskjellige steder. 
8 Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsveene.  
 
Vel, ikke forvent at det skal være en enkel tid i dette. Fødselssmerter, de 
kommer hardere og hardere, og med kortere og kortere tid mellom riene. 
Raskere og raskere, hardere og hardere, frem til fødselen skjer. 
 
2 Korinterbrev 3:18 NIV Men alle vi som med utildekket ansikt ser på 
Herrens herlighet, vi blir forvandlet inn i den samme skikkelsen med en 
stadig økende herlighet, som kommer fra Herren, Han som er Ånden. 
 
Hvis du sår ut til kjødet, da skal du høste inn av kjødet. Hvis du sår ut til 
Ånden, da skal du høste inn av Ånden. 
 
Vi beveger oss fra den andre fasen av Liv, og inn i den tredje, som er 
IDENTIFIKASJON. 
 



1 Korinterbrev 13:12 For nå ser vi i et speil, i en hemmelighet, men da skal 
vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne alt, 
slik som jeg også er fullt kjent. 
13 Så blir de da stående disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men den største 
av dem er kjærligheten. 
 
Kolosserne 3:4 Når Kristus, som er vårt liv, skal bli åpenbart, da skal også 
dere bli åpenbart sammen med Ham i herlighet. 
 
I Peter 1:3 Wuest "La vår Herre Jesu Kristi Gud og Far bli lovprist, som 
drevet av sin overflod av barmhjertighet, forårsaket oss å bli født på ny, slik 
at vi har et håp som er levende, dette levende håpet er blitt gjort aktuelt 
gjennom mellommannstjenesten til Jesus Kristus og Hans oppstandelse fra 
de døde, noe som resulterer i en arv, uforgjengelig og ren, og som ikke 
falmer bort. 
 
1 Peter 1:22 Deres sjeler er blitt renset i lydigheten mot sannheten, ved 
Ånden, inn i oppriktig kjærlighet til brødrene, så elsk hverandre inderlig av 
et rent hjerte, 
23 dere som er gjenfødt, ikke av forgjengelig sæd, men uforgjengelig, ved 
Guds Ord som lever og forblir til evig tid. 
 
La oss be 
 


