
Fordelen av Guds Sønn til oss no. 10. 
Har gitt oss en forståelse.  

Onsdag 18.08.2004. 
Av: Pastor Bror Brian. 

 
Nå i kveld skal vi studere den 8. fordele eller løfte fra Gud til oss angående vår 
tro i Hans Sønn, og det er at vi er gitt en forståelse eller dyktighet til å forstå. Vi 
tar vår tekst for denne løfte fra 1. Joh. 5:20. 
1 Joh 5,20 Vi vet at Guds Sønn er kommet og har gitt oss forstand, for at vi skal 
kjenne Den Sanne. Og vi er i Den Sanne, i Hans Sønn, Jesus Kristus. Han er 
Den Sanne Gud og det evige livet. 

 
Dette Skriftestedet blir brukt av “The oneness people” for å forsøke å 
rettferdiggjøre sin lære, men dersom vi lese det langsomt og med andakt det 
som Johannes har skrevet, uten å forsøke å legge noe til eller trekker noe ifra, 
da ser du at det er helt i pakt med Jesu Krist Lære.    
 
1 Joh 5,20 Vi vet at Guds Sønn er kommet (Vi ser her at Han snakker om Guds 
Søn. Og Han fortellere oss at der er noe vi skulle vite ved denne ankomsten.)   
og dette komme har gitt oss forstand, (I sine tanker forteller Johannes oss at der 
var noe som Guds Sønn gjorde for oss i Hans komme og det er å gi oss en 
forståelse. Og forståelsen var gitt med en hensikt.)   for at vi skal kjenne Den 
Sanne. (Vi må derfor stille oss dette spørsmålet. Var Guds Sønns komme å gi 
oss en forståelse av Sønnen selv, eller var Hans komme ”for at vi skal kjenne 
Den Sanne.” Og det er Gud. Og hvem tror du Denne Ene som Johannes taler 
om er? Han så at Guds Sønn kom for å gi oss kjennskap om ”Ham som er 
Sannheten.” Husk nå at Skriften forteller oss at Jesus ikke kom for å tilkjennegi 
seg selv, men han kom for å tilkjenne gi Faderen.) 
 
Joh 1,18 Aldri har noen sett Gud. Den enbårne Sønn, som er i Faderens favn, 
Han har forklart Ham. 
 
Joh 8,19 Da sa de til Ham: "Hvor er Din Far?" Jesus svarte: "Dere kjenner 
verken Meg eller Min Far. Hvis dere hadde kjent Meg, hadde dere også kjent 
Min Far." 
 
Joh 8,54 Jesus svarte: "Hvis Jeg ærer Meg selv, er Min ære ingenting. Det er 
Min Far som ærer Meg, Ham dere omtaler som deres Gud. Joh 8,55 Likevel har 
dere ikke kjent Ham, men Jeg kjenner Ham. Hvis Jeg sier: Jeg kjenner Ham 
ikke, er Jeg en løgner som dere. (Fordi dere sier at dere kjenner Ham, mens 
dere ikke kjenner Ham, det gjør dere til løgnere.) Men Jeg kjenner Ham og 
holder Hans ord.  
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Vi går tilbake igjen til 1.Joh. 5:20.  
Vi vet at Guds Sønn er kommet og (Hans komme.) har gitt oss forstand, for at 
vi skal kjenne Den Sanne. (Så vi ser at Guds Sønns Komme har gitt oss en 
forståelse om Den Ene er Sannheten , som er Gud, og legg merke til når 
Johannes går videre:) Og vi er i Den Sanne,  
 
I KJV står: på lik linje med som vi er)  i Hans Sønn, Jesus Kristus. Han er Den 
Sanne Gud og det evige livet. 
 
Slikt må man lese dette Skriftstedet. Det taler om Gud Sønns komme for å 
erklære Faderen til oss på en slik måte som vi aldri før har kjent og forstod 
Faderen. 
 
Bror Branham lærte oss at Gud tolker Hans Ord ved å få det til å skje. Det er 
grunnen til at man trenger tilkjennegivelsen/manifestasjonen av Ordet, for å 
bringe oss den hele og fulle forståelse av Dette Ordet.  
 
Så ser vi at en av disse fordelen av Guds Sønn til oss er  at det har gitt oss en 
forståelse om Hvem Gud vår Far er. For uten å se Guds Sønn som spiller Hans 
rolle med Faderen, kunne vi aldri helt forstå hvem Faderen var, heller ikke vår 
rolle som vi må ta som sønner, og slik kunne vi ikke forstå ”Ham Som Er 
Sannheten, den ene Gud.”  
 
I kveld og i morgen formiddag skal vi undersøke  denne forståelsen som er oss 
gitt angående vår forhold med den Ene som er Sannheten, Som er Gud vår Far. 
 
Skjønt Guds Sønn kom for å gi oss en forståelse, fortalte Paulus oss at vi ser nå 
gjennom et mørkt glass, men ved Parousia, skal vi se Ansikt til Ansikt som er 
Nærvær til Nærvær. Han sa, nå ser vi delvis, men da skal vi kjenne som vi er 
kjent. Nå ser vi i 1 Peter 1:13, som omhandler bekjentgjørelsen av Kristus, som 
er en tid med en vis nåde over menigheten. 
13 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. 
 
1 Kor 1,4-10  
4. Jeg takker alltid min Gud for dere, for den Guds nåde som ble gitt dere i 
Kristus Jesus,  
 
5 og for at dere i Ham er blitt rike på alt, på all tale og på all kunnskap,  
 
6 ettersom Kristi vitnesbyrd ble stadfestet i dere,  
 
7 så dere ikke skal mangle noen nådegave, mens dere med iver venter på 
åpenbaringen av vår Herre Jesus Kristus,  
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8 som også skal grunnfeste 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.  
 
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. 
 
I 1Joh. 2:19-29 
19 De gikk ut fra oss, men de var ikke av oss. For om de hadde vært av oss, 
ville de ha fortsatt sammen med oss. Men de gikk ut, for at det kunne bli 
åpenbart at ingen av dem var av oss.  
 
20 Og dere har salvelse fra Den Hellige, og forstår alt.*  
 
21 Jeg har ikke skrevet til dere fordi dere ikke kjenner sannheten, men fordi 
dere kjenner den, og fordi dere vet at ingen løgn er av sannheten.  
 
22 Hvem er løgneren uten den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er 
Antikristen, han som fornekter Faderen og Sønnen.  
 
23 Hver den som fornekter Sønnen, har heller ikke Faderen. Den som bekjenner 
Sønnen, har også Faderen.  
 
24 La derfor det som dere har hørt fra begynnelsen, bli i dere. Hvis det dere 
hørte fra begynnelsen, blir i dere, skal også dere bli i Sønnen og i Faderen.  
 
25 Og dette er løftet som Han Selv har gitt oss, det evige liv.  
 
26 Dette har jeg skrevet til dere om dem som fører dere vill.  
 
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.  
 
28 Og nå, dere barn! Bli i Ham, slik at vi kan ha frimodighet når* Han 
åpenbares, og ikke bli til skamme overfor Ham ved Hans komme.  
 
29 Når dere vet at Han er rettferdig, så forstår dere også at hver den som gjør 
rettferdigheten, er født av Ham. 
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Ef 1,18 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 blant de 
hellige, 
 
Hebr 10,16 "Dette er pakten som Jeg vil opprette med dem etter de dager, sier 
Herren: Jeg vil legge Mine lover i deres hjerter, og i deres sinn vil Jeg skrive 
dem." 
 
Hebr 8,10 For dette er pakten Jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, 
sier Herren. Jeg vil legge Mine lover i deres sinn og skrive dem på deres 
hjerter. Og Jeg vil være deres Gud, og de skal være Mitt folk. 
 
Er dette fordi vi er mer intelligente enn de vantro? Er det fordi vi er så mye 
bedre enn resten? Jeg tror ikke at det har noe å gjøre med oss, men det alt å 
gjøre med Guds Røst.  
 
1 Kor 4,7 For hvem gir deg noe fortrinn? Og hva har du, som du ikke har fått? 
Hvis du nå virkelig har fått det, hvorfor skryter du som om du ikke hadde fått 
det?  
 
Da er det Gud Selv som gjør at de utvalgte er forskjellig fra de ikke utvalgte. 
Hvordan er det da at vi kan forstå, mens andre aldri kommer til en forståelse av 
Sannheten, de forsøker å gjøre det. 
Uten en forståelse av Guds Guddommelighet forstår vi aldri Hans Suverenitet, 
og uten å forstå Guddommen vil vi aldri være i stand til å forstå Gud. Hvem 
Han er hvorfor Han gjør det Han gjør. Vår oppfatning av Gud blir da kun det 
som vi innbilder oss i vårt menneskelige sinn.  En fantasi Gud.    
Legg merke til at det kjødelige menneske aldri kan forstå Gud. 
 
1 Kor 2,9-12  
9. 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. 
 
Dette kjødelige menneske kommer aldri til Lyset, det betyr: han kommer ikke 
til å oppnå forståelsen, men heller flykte fra Lyset.  
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Joh. 3,19-20  
19. Og dette er dommen, at lyset er kommet inn i verden og menneskene elsket 
mørket framfor lyset, for gjerningene deres var onde. 20 For hver den som gjør 
det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at ikke gjerningene hans skal 
bli avslørt. 
 
Ordsp 14,12 Det kan være en vei som synes rett for mannen, men enden på den 
er dødens vei.  
 
Ordsp 16,9 Et menneskes hjerte planlegger sin vei, men Herren styrer hans 
skritt. 
 
Ser du at vi ikke engang forstå Guds vei, eller Hans tanker, det er grunnen til at 
vi ikke var i stand til å velge veien som skulle tilfredsstille Ham.  
 
Derfor leser vi i 1Kor. 2 at vi trenger Gods Ånd i oss dersom vi ønsker å forstå 
Hans ord. 
 
1 Kor 2,10-11 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. 
 
Mark 4,11 Og Han sa til dem: "Dere er det gitt å kjenne Guds rikes 
hemmelighet. Men til dem som er utenfor, kommer alt i lignelser, 12 for at Når 
de ser, ser de, men skjelner ikke, og når de hører, hører de, men forstår ikke, 
for at de ikke skal omvende seg og deres synder bli dem tilgitt." 
 
1 Kor 4,7 For hvem gir deg noe fortrinn? Og hva har du, som du ikke har fått? 
Hvis du nå virkelig har fått det, hvorfor skryter du som om du ikke hadde fått 
det? 
 
Det er Gud Selv som gjør de utvalgte forskjellig fra de ikke utvalgte. Hvordan 
er det at vi kan forstå mens andre, aldri synes til å komme til en forståelse av 
sannheten, selv om de hadde forsøkt? 
 
Matt 13,11 Han svarte med å si til dem: "Dere er det gitt å kjenne himlenes 
rikes hemmeligheter, men dem er det ikke gitt. 
 
1 Joh 5,20 Vi vet at Guds Sønn er kommet og har gitt oss forstand, for at vi skal 
kjenne Den Sanne. Og vi er i Den Sanne, i Hans Sønn, Jesus Kristus. Han er 
Den Sanne Gud og det evige livet. 
 
1 Kor 1,18-31  
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18. For ordet om korset er dårskap* for dem som går fortapt, men for oss som 
blir frelst, er det Guds kraft.  
19 For det er skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap 
vil Jeg gjøre til intet.*  
20 Hvor er den vise? Hvor er den skriftlærde? Hvor er en forsker i denne 
tidsalder? Har ikke Gud gjort denne verdens visdom til dårskap*? 
21 For siden det var Guds visdom at verden ikke skulle kjenne Gud ved sin egen 
visdom, var det også Guds rådslutning å frelse dem som tror ved forkynnelsens 
dårskap.  
22 For jøder ber om tegn, og grekere søker etter visdom.  
23 Men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for grekere* en 
dårskap,  
24 men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus som 
Guds kraft og Guds visdom.  
25 For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere 
enn menneskene. 
26 For se på deres kall, brødre, at ikke mange vise etter kjødet, ikke mange 
mektige, ikke mange av høy ætt ble kalt.  
27 Men Gud har utvalgt det dåraktige i verden, for å gjøre det vise til skamme. 
Og Gud har utvalgt det svake i verden, for å gjøre det som er mektig til 
skamme.  
28 Og det som står lavt i verden, og det som blir foraktet, har Gud utvalgt, og 
det som ikke er noe, for å gjøre det som er noe, til ingenting,  
29 for at intet kjød skal rose seg for Ham*.  
30 Men det er av Ham* at dere er i Kristus Jesus, Han som for oss ble visdom 
fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning,  
31 for at, som det er skrevet: Den som roser seg, han skal rose seg i Herren. 
 
La oss nå gå tilbake igjen til Matt. 13:13-17. 13. Derfor taler Jeg til dem i 
lignelser. For selv om de ser, så ser de ikke, og selv om de hører, hører de ikke 
og forstår ikke.  14 Og på dem blir Jesajas profeti oppfylt, som sier: Når dere 
hører, skal dere høre, men ikke forstå, og når dere ser, skal dere se, men ikke 
skjelne*.  15 For hjertet til dette folket er blitt sløvt. Deres ører har vanskelig 
for å høre, og sine øyne har de lukket til, så de ikke skulle se med sine øyne og 
høre med sine ører, så de ikke skulle forstå med hjertet og vende om, så Jeg 
kunne få lege dem. 
 
Husk at hjerte alltid henviser til deres forståelse. Og det er grunnen til at når 
deres hjerter er blitt sløv, da betyr det at deres forståelse har stivnet til eller er 
blitt mørknet til, eller har krystallisert seg og de kan ikke lære seg noe mer enn 
de allerede vet, akkurat slik som med Lots hustru som ble krystallisert og sluttet 
å gå, hun kunne ikke gå videre. Og når vi slutter med å lære, blir man dom, og 
det er presist det som greske definisjonen sier:  
 
På Gresk står der ikke blitt sløv men vokst grov. 
 



 7

pachunô, pakh-oo'-no; som stammer fra pêgnumi  som betyr tykk å tykne: blir 
fett; billedlig talt bedøve, gjøre sløv, kynisk, hårdhjertet, ubarmhjertig, ufølsom. 
-  vokse :1  grov, simpel, rå, ufin, vulgær  
2  grov, utilgivelig, krass 3  (slang) ekkel, kvalm, snuskete, slibrig 4  frodig, tet. 
 
Jesus fortsetter med å si, Deres ører har vanskelig for å høre, og sine øyne har 
de lukket til, (de lukker dem, derfor er deres uvitenhet påført dem selv med 
vilje)     
 

 så de ikke skulle se med sine øyne og høre med sine ører, så de ikke skulle 
forstå med hjertet og vende om, så Jeg kunne få lege dem. 
16 Men salige er deres øyne, for de ser, og deres ører, for de hører.  
17 For sannelig sier Jeg dere: Mange profeter og rettferdige har ønsket å se det 
dere ser, men fikk ikke se, og har ønsket å høre det dere hører, men fikk ikke 
høre.  
 

Job 32,8 Men det er den ånd som er i mennesket, Den Allmektiges ånde, som gir 
dem forstand. 
 

Mark 4,1-20 1. Han begynte igjen å undervise der ved sjøen. Og en stor 
folkemengde samlet seg om Ham, så Han måtte gå om bord i en båt som lå på 
vannet og sette seg i den. Og hele folkemengden som var på land, vendte seg 
mot sjøen. 2 Så underviste Han dem mye i lignelser, og la fram Sin lære for 
dem: 3 "Hør! Se, en såmann gikk ut for å så. 4 Og det hendte da han sådde, at 
noe av såkornet falt ved veien. Og himmelens fugler kom og spiste det opp. 5 
Noe annet falt på steingrunn, hvor det ikke var mye jord. Det spirte snart opp 
siden det ikke hadde dyp jord. 6 Men da solen steg, ble det avsvidd, og siden det 
ikke hadde rot, visnet det bort. 7 Og noe annet falt blant torner. Og tornene 
vokste opp og kvalte det, og det gav ingen avling. 8 Men noe annet falt i god 
jord. Det spirte fram, vokste og gav frukt: noe tretti foll, noe seksti og noe 
hundre." 9 Og Han sa til dem:* "Den som har ører å høre med, han må høre!" 
10 Men da Han var alene, kom de som var i Hans følge, sammen med de tolv, 
og spurte Ham om lignelsen. 11 Og Han sa til dem: "Dere er det gitt å kjenne 
Guds rikes hemmelighet. Men til dem som er utenfor, kommer alt i lignelser, 12 
for at Når de ser, ser de, men skjelner* ikke, og når de hører, hører de, men 
forstår ikke, for at de ikke skal omvende seg og deres synder bli dem tilgitt." 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*. 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. 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. 20 Men de som blir sådd i god jord, er de 
som 
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 #1 hører Ordet. Og #2 tar imot Ordet. Og #3 og bærer frukt: noen tretti foll, 
noen seksti og noen hundre." 
 
#1. Hører Ordet betyr: du må forstå Det. 
 
#2. Må ta mot det. Ordet som er brukt her paradechomai som betyr: å 
erkjenne/vedgå som sitt eget. Ordet er sammensatt av 2 ord Para  og dechomai. 
Para betyr ved siden av, ved eller i nærheten av, og ordet dechomai  betyr: 
mottar, akseptere, ta opp som ditt egen. Ta opp med hendene. Ta opp, motta. Å 
motta eller garantere tilgang til en besøkende, ikke nekte samkvem eller 
kameratskap, å ta imot gjestfrihet, å ta imot en i familien til utdanning.  
 
Om ting som er ofret i tale, undervisning instrukser; ta imot med velvilje, høre 
etter, omfavne, gjør det til dit egen, godkjenne, ikke forkaste. 
 
Å motta. Det betyr å ta det på deg selv, bære, holde, holde ut. 
 
 
Ta imot. Få, skaffe seg, å lære. 
 
Joh 8,37-47 "Jeg vet at dere er av Abrahams ætt, men dere søker å drepe Meg, 
fordi Mitt ord ikke har noe rom hos dere. 38 Jeg taler det Jeg har sett hos Min 
Far, og dere gjør det dere har sett hos* deres far." 39 De svarte og sa til Ham: 
"Abraham er vår far." Jesus sa til dem: "Hvis dere var Abrahams barn, ville 
dere gjort Abrahams gjerninger. 40 Men nå forsøker dere å drepe Meg, et 
Menneske som har fortalt dere sannheten som Jeg har hørt fra Gud. Abraham 
gjorde ikke slikt. 41 Dere gjør deres fars gjerninger." Da sa de til Ham: "Vi ble 
ikke født i hor. Vi har én Far - Gud." 42 Jesus sa til dem: "Hvis Gud var deres 
Far, hadde dere elsket Meg, for Jeg er utgått fra Gud og kommet hit. Jeg er 
heller ikke kommet av Meg Selv, men Han sendte Meg. 43 Hvorfor forstår dere 
ikke Min tale? Fordi dere ikke er i stand til å høre Mitt ord. 44 Dere er av deres 
far, djevelen, og dere vil følge deres fars lyster. Han var en morder fra 
begynnelsen og står ikke i sannheten, for det er ingen sannhet i ham. Når han 
taler løgn, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. 45 Men 
fordi Jeg taler sannheten, tror dere Meg ikke. 46 Hvem av dere kan overbevise 
Meg om synd? Og hvis Jeg sier sannheten, hvorfor tror dere Meg ikke? 47 Den 
som er av Gud, hører Guds ord. Derfor hører dere ikke, fordi dere ikke er av 
Gud." 
 
Her ser vi tre karakteristikker av det naturlige menneske, eller av et menneske 
som ikke er blitt født på nytt. Disse tre karakteristikker er funnet i alle 
mennesker som ikke er blitt født på nytt 
 
#1 Han kan ikke ta imot ting fra Gud. 
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#2 Fordi Guds saker og ting er bare dumhet for ham. 
 
#3. Fordi han Ganske enkelt ikke klarer å forstå dem.  
 
Sal 1,1-6  1. Salig er den mann som ikke vandrer etter ugudeliges** råd, og 
som ikke står på synderes vei eller sitter på spotteres sete,  
2 men som har sin lyst i Herrens lov, og grunner på Hans lov dag og natt.  
3 Han skal være lik et tre plantet ved strømmer av vann, som gir sin frukt i sin 
tid, og som har blader som ikke visner. Og alt han gjør, skal lykkes.  
4 Slik er det ikke med de ugudelige. De er lik agnene som vinden blåser bort.  
5 Derfor skal ikke de ugudelige bli stående i dommen, og heller ikke syndere i 
de rettferdiges menighet.  
6 For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til 
fortapelse. 
 
Det greske ord for vei er derek, og det betyr livets løp. 
Kjenner er ”yada” og betyr: 1b1 å bli gjort kjent, være eller bli kjent, bli avslørt 
for å gjøre seg kjent: oppfatte: bli undervist, og gjør seg selv kjent, åpenbare seg 
selv. 
 
Det er grunnen til at viser at Herren er i aktiv arbeid i livet til den rettferdige, 
for å være sikkert på at den rettferdige forstår den Sanne Åpenbaring og 
avsløring av Gud. Med andre ord, Gud planlegger i Hans hjerte å være sikkert 
på at Hans barn kjenner Ham. Det høres ut som virkelig far, ikke sant? Men 
slikt er det ikke med de ugudelige. Legg merke til hva som blir sagt om de 
ugudelige: men de ugudeliges vei fører til fortapelse. 
 
2 Kor 3,16 men når det* omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort. 
 
”Det” er hjertet, legg merke til at han taler om hjerte, som er forståelsen; hva 
skjer da? Dekket blir tatt bort. 
Blindheten blir tatt bort. 
 
1 Kor 13,9-13  
9. For vi kjenner stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis.  
10 Men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis, ta slutt.  
 
Ingen er perfekt utenom Gud. Så her snakker han om Gu, når Han, Gud 
kommer...   
 
11 Da jeg var barn, talte jeg som et barn, og jeg forstod som et barn og tenkte 
som et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige.  
 
12 For nå ser vi i et speil, i en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå 
kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg erkjenne slik som jeg også fullt ut er 
kjent.  
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Ansikt til ansikt. Det betyr personlig tilstedeværelse. Derfor kommer det en tid 
da jeg skal se Ham Nærvær til Nærvær. Nå kjenner jeg stykkevis, men da (Når? 
På den tiden Han er her personlig.) skal jeg erkjenne slik som jeg også fullt ut er 
kjent.  
 
Kjent på gresk er epiginosko som betyr: å være fullstendig kjent med, å kjenne 
ut og in... anerkjenne/kjenne igjen ved syn... da skal jeg forstå. 
 
Jes 28,8-13  8. For alle bordene er fulle av spy og skitt. Det finnes ikke en ren 
flekk.  9 Hvem vil han lære kunnskap? Hvem vil han få til å skjønne budskapet? 
De som nettopp er avvent fra melk? De som nettopp er tatt bort fra brystet?  
10 For det kommer bud på bud, bud på bud, regel på regel, regel på regel, litt 
her, litt der.  11 For med stammende lepper og på et annet tungemål skal Han 
tale til dette folket.  12 Det var Han som sa til dem: "Dette er hvilen, la den 
trette finne hvile ved den," og: "Dette er freden." Likevel ville de ikke høre.  
13 Derfor blir Herrens ord til dem: "Bud på bud, bud på bud, regel på regel, 
regel på regel, litt her, litt der", så de skal gå og falle baklengs. De skal bli 
knust, bli fanget og grepet.   
 
Fordi kunnskapen om oss selv kommer fra den kunnskapen som vi mottar når vi 
kjenner Gud.   
 
Kol 3,4 Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere bli åpenbart 
sammen med Ham i herlighet. 
 
Dette forteller oss at når Kristus blir manifestert i Hans sanne Karakter, då gjør 
vi det samme. 
 
Og igjen ser vi i 1 Joh 3,1-2 den samme tingen. 
 
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.  
 
Verden vil aldri kjenne seg selv, fordi de ikke kan forstå Ham. Dersom du ikke 
ser den korrekte forståelsen om Guddommen, vill du aldri være i stand til å 
forstå hvem du er, Du kan ikke vite hvem du er.  
 
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. 
 
Legg merke til disse små ting som Jesus gjorde for å gi disse to men en 
forståelse. Hensikten med alt han gjorde var å vise dem lyset om det som 
akkurat hadde forgått på denne tiden, og Han tok alt tilbake til Ordet, og 
åpenbarte ved Ordet dagen og dens tilstand. 
Luk 24,32-35  
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32. De sa til hverandre: "Brant ikke hjertet vårt i oss da Han talte med oss på 
veien, og da Han åpnet Skriftene for oss?"  
 
Se på reaksjonen på disse men. Deres hjerte begynte å brenn inn i dem, og når 
det begynner å brenne på innsiden da er det ikke lenge før du ønsker og fortelle 
hva som har skjed. 
 
33 Så brøt de opp med det samme og vendte tilbake til Jerusalem. Og de fant de 
elleve og dem som var sammen med dem,  
 
34 og de sa: "Herren er virkelig oppstått og har vist seg for Simon!"  
 
35 De fortalte om det som hadde hendt på veien, og hvordan de gjenkjente Ham 
da Han brøt brødet. 
 
Legg merke til at den første reaksjonen var å dele denne underbare opplevelse 
med andre. 
 
Luk 24,42-53  42 Så gav de Ham et stykke av en stekt fisk og noe av en 
honningkake.  43 Han tok det og spiste det rett foran dem.  44 Så sa Han til 
dem: "Dette er de ord som Jeg talte til dere da Jeg fremdeles var sammen med 
dere, at alt det skal oppfylles som er skrevet om Meg i Moseloven og Profetene 
og Salmene." 45 Og Han åpnet deres forstand så de kunne forstå Skriftene. 
  
Nå, på denne tiden hadde de kjent Ham, og følgt Ham i 3 ½ år, og fortsatt var 
deres øyne ikke åpnet for det som hente i deres dager.  
 
46 Så sa Han til dem: "Slik står det skrevet, og derfor var det nødvendig at 
Kristus måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag,  47 og at omvendelse 
og syndenes forlatelse skulle forkynnes i Hans navn for alle folkeslag. Dere skal 
begynne i Jerusalem.  48 Dere er vitner om alt dette.  49 Se, Jeg sender Min 
Fars Løfte over dere. Men vent i byen Jerusalem til dere blir ikledd kraft fra det 
høye."  50 Han førte dem ut like til Betania, og Han løftet hendene Sine og 
velsignet dem.  51 Mens Han velsignet dem, skjedde det at Han ble skilt fra dem 
og løftet opp til himmelen.  52 De falt ned og tilbad Ham og vendte så tilbake til 
Jerusalem med stor glede. 53 De var stadig i templet og priste og lovet Gud. 
Amen. 
 
Hva skulle vår holdning være mot andre som kjemper for å forstå, med dette i 
våre tanker. Jesus avskrev dem aldri, men gikk etter dem, ikke med pisken, det 
var for de vantro som hatet Lyset. Hva Jesus gjorde var å gi dem forbilde etter 
forbilde om oppstandelsens nærvær, oppstandelsens bevis, mens Han viste 
oppstandelse Live.  
 
Utvandringen Branham. 
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Jesus sa: ”Om ikke en man blir født på nytt, kan han ikke forstå Himmelens 
Kongerike.” Det finnes ikke en mulighet til å forstå det, inntil du er født på nytt 
og da åpenbarer Gud Seg selv til deg, og da vet du at du er gått over fra døden 
til Livet, fordi ingen kan si at Jesus er Kristus, bare den Hellige Ånd. Skjønner? 
Den eneste måten du noensinne vil forstå at Jesus er Kristus, er når Den Hellige 
Ånd personlig vitner til deg at Han er den oppstandne Herren Jesus. Uansett hva 
Han skulle gjøre, hva slags tegn, hva slags mirakler, vill du aldri forstå det, 
inntil du får denne personlige opplevelse med Gud. Du kan si: ”Jeg tror det 
fordi Bibelen sier det.” Vel, det er bra. Bibelen er sann. Det vet det. “Vel, 
pastoren sier det.” Han skjønner det muligens. “Mamma sa det.” Hun forstå det. 
Men hva forstår du om det? Du forstår det aldri in til det er personlig åpenbart 
til deg av Den Hellige Ånd. Og da blir du en ny skapning i Kristus ved å 
akseptere det, født for andre gang.       
 
 
 
 


