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Vi fortsetter i vår mini serie angående de goder ved 
Åpenbaringen av Læren Kristus. Denne serie, som dere 
oppdaget forrige uke, angår Åpenbaringen av Kristus, som igjen 
angår forholdet mellom Faderen og Sønnen, fordi i 2. Joh. 9 står 
det at han som at han som har læren om Kristus har både 
Faderen og Sønnen. Vi vil derfor studere de goder som vi får 
som en resultat av vår tro i dette forholdet. 
 
Siden åpenbaringen av Kristus eller skal vi se læren om Kristus 
fortsatt er et mysterium for de fleste i denne verden, dette faller 
under kategorien av lignelser, og slik har vi inkludert disse 
studier i serien om lignelser om Kristus.  
 
Nå skal vi fortsette denne uke med vår studie angående de goder 
til oss, som angår læren om Kristus, eller forståelsen av 
forbindelsen mellom Faderen og Sønnen. Men siden vi har enda 
45 uttalelser i Skriften som angår Guds Sønn, og enhver 
uttrykker en gevinst for oss vedrørende åpenbaringen om 
Kristus, vil jeg nå legge frem disse skriftsteder i den hensikt at vi 
kan se det, fordi noen av dem faller i den samme kategorien av 
fordeler, og derfor skal vi inndele dem nå.  
 
1. Den første fordelen for oss vedrørende vår tro i Guds Sønn, 
som betyr at vi faktisk tror Læren om Kristus som Jesus, Paul, 
Johannes og William Branham lærte at ved å gjøre slik, skal 
satans arbeide mot deg bli ødelagt, dens arbeide er vantro. Og vi 
fant den aller første løfte av Gud med hensyn til de som tror i 
Hans Sønn er å  eliminere all vantro i oss. 
 
I vår lesning forrige uke begynte vi denne mini serie med å 
studere 1. Joh. 3:8, hvor Johannes forteller oss:  
8. Den som gjør synden, er av djevelen, for djevelen har syndet 
fra begynnelsen. I denne hensikt ble Guds Sønn åpenbart, at 
Han skulle gjøre djevelens gjerninger til intet.  
 
Og vi oppdaget at Jesus sier oss i Joh. 6:29  
29. Jesus svarte og sa til dem: ”Dette er Guds gjerning, at dere 
tror på Ham som Gud har sendt.”  
 
Og ut ifra det forstår vi at djevelens gjerninger er å ikke tro den 
som Gud sender. Slik ser vi at for å ødelegge satans gjerninger 



må vi ødelegge in i oss enhver mulighet til vantro. Og dette er 
vår allerførst fordel vi får fra denne åpenbaringen om Krist 
Lære. 
 
2. Den andre fordelen til oss vedrørende vår tro I Guds Sønn er 
dette: ved faktisk å tro Kristi Lære, kommer vi i en slik forhold 
med Gud Selv at Han kommer i oss og vi kommer i Ham og vi 
blir døpt med Guds Ånd, som er Den Hellige Ånd.    
 
1 Joh 4.15 Hver den som bekjenner at Jesus er Guds Sønn - Gud 
blir i ham og han i Gud.  
 
Gal 3:27 For så mange av dere som ble døpt til Kristus, har 
ikledd dere Kristus. 
 
3. Den tredje fordelen til oss ved å tro forholdet mellom 
Faderen og Sønnen og således sønner, er løfte om Livet. Vi er 
lovd Evig Liv ved å tro i Guds Sønn.  
 
1 Joh. 5,12 Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har 
Guds Sønn, har ikke livet. 
 
Joh. 20,31 Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus 
er Kristus, Guds Sønn, og for at dere ved tro skal ha liv i Hans 
navn. 
 
Joh. 5,25 Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den time kommer, og 
er nå, da de døde skal høre Guds Sønns røst. Og de som hører, 
skal leve. 
 
4. Den fjerde fordelen til oss ved å tro forholdet mellom 
Faderen og Sønnen er å vite at vi har Liv. Dette er forskjellig 
fra å ha liv, for å vite at vi har liv bringer fordelen av hvilen. Og 
dersom vi vet at vi har liv da forandrer hele naturen seg og 
således vår forhold med Gud også, og slik kommer vi inn i en 
fred, så ingen kan tar fra deg din tillit du har i din forhold til Gud 
og på denne måten også Guds Ord.   
 
1 Joh 5,13 Dette har jeg skrevet til dere som tror på Guds Sønns 
navn, for at dere skal vite at dere har evig liv, og for at dere skal 
fortsette å tro på Guds Sønns navn. 
 
5. Den femte fordelen eller Guds løfte til oss vedrørende vår tro 
i Hans Sønn er at vi er ført in i Hans Nærvær, og vi er blitt klar 
over Hans nærvær, fordi Hans nærvær er blitt åpnet opp for oss 
på en slik måte som den ikke er for andre.  
 



1 Joh 4,15 Hver den som bekjenner at Jesus er Guds Sønn - Gud 
blir i ham og han i Gud. 
 
1 Tess 2,19 For hvem er vårt håp, vår glede eller kransen vi kan 
rose oss av? Er det ikke nettopp dere som skal stå framfor 
Herren Jesus Kristus ved Hans gjenkomst? (Paroussia.) 
 
6. Den sjette fordelen, eller løfte fra Gud til oss vedrørende vår 
tro i Hans Sønn er, at vi er gitt makt til å vinne over verden.  
1 Joh 5,5 Hvem er den som seirer over verden, om ikke den som 
tror at Jesus er Guds Sønn? 
 
7. Den sjuende fordel eller løfte fra Gud til oss vedrørende vår 
tro i Hans Sønn er, at vi er gitt et spesielt vitnesbyrd i oss selv 
om dette slektskap.  
 
1 Joh 5,10 Den som tror på Guds Sønn, har 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. 
 
8. Den åttende fordel eller løfte fra Gud til oss er vedrørende 
vår tro i Hans Sønn er, at vi er blitt gitt en forståelse eller 
muligheten til å forstå.   
 
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. 
 
Luk 22,70 Da sa de alle: "Er Du da Guds Sønn?" Så sa Han til 
dem: "Ja, dere sier at Jeg er." 
 
9. den niende fordel eller løfte fra Gud til oss er vedrørende vår 
tro i Hans Sønn er at vi er blitt gitt en positiv bekjennelse. 
 
2 Kor 1,19 For Guds Sønn, Jesus Kristus, som blant dere ble 
forkynt av oss - av meg, Silvanus og Timoteus -, Han var ikke ja 
og nei, men i Ham var bare ja. 
 
10. Den tiende  fordel eller løfte fra Gud til oss vedrørende vår 
tro I Hans Sønn er at du er blitt gitt kraft til å legge ned ditt liv 
slik som Guds Sønn la ned Hans Liv, og slik begynner du ved å 
bli døpt i Hans Navn og slik ender ditt gamle liv og et nytt liv 
blir skapt i Jesus Kristus.   



Apg 8,37 Da sa Filip: "Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det 
skje." Og han svarte og sa: "Jeg tror at Jesus Kristus er Guds 
Sønn." 
 
11. Den ellevte fordel eller løfte fra Gud til oss vedrørende vår 
tro I Hans Sønn er at Gud vill gi deg djervhet til å tale denne 
åpenbaring alle steder og til enhver 
 
Hebr 4,14 Når vi da har en så stor Yppersteprest, som er gått 
gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast på 
bekjennelsen. 
 
Apgj. 9,20 Straks forkynte han Kristus i synagogene, at Han er 
Guds Sønn. 
 
12. Den tolvte fordel eller løfte fra Gud til oss vedrørende vår 
tro I Hans Sønn er at det bringer beskyttelse til oss fra vredens 
mann.  
 
Dan 3,25 "Men se!" svarte han, "jeg ser fire menn bevege seg 
fritt, de går omkring i ilden. De er ikke skadet, den fjerde ser ut 
som Guds Sønn." 
 
13. Den trettende fordel eller løfte fra Gud til oss vedrørende 
vår tro I Hans Sønn er at det bringer inn i Troens Enhet. 
 
Ef 4,13 inntil vi alle når fram til troens enhet og til kunnskapen 
om Guds Sønn, til manns modenhet, til det mål av vekst som 
rommer Kristi fylde, 
 
14. Den fjortende fordel eller løfte fra Gud til oss vedrørende 
vår tro I Hans Sønn er at det tillater oss å Leve ved den samme 
Troen som Jesus levde ved. Og husk at den rettferdige ved tro 
skal han leve. Og vi er rettferdiggjort ved Hans tro, og den Tro 
alene. Dette er i sannhet syndens tilgivelse. 
 
Gal 2,20 Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger 
jeg som lever, men Kristus lever i meg. Og det livet som jeg nå 
lever i kjødet*, lever jeg i tro på Guds Sønn, Han som elsket meg 
og gav Seg Selv for meg.   
 
Gal 3,24 Slik er da loven blitt vår tuktemester til Kristus, for at 
vi skulle bli rettferdiggjort av tro. 
 
Rom 3,28 Derfor holder vi fast på at det er ved tro* mennesket 
blir rettferdiggjort, uten lovgjerninger. 
 



Rom 5,1 Da vi altså er blitt rettferdiggjort av tro, har vi fred* 
med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. 
 
Apg 2,38 Da sa Peter til dem: "Omvend dere, og enhver av dere 
la seg døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, og dere 
skal få Den Hellige Ånds gave. 
 
15. Den femtende fordel eller løfte fra Gud til oss vedrørende 
vår tro I Hans Sønn er at det beskytter oss fra Guds vrede. 
 
Hebr 10,29 Hvor mye hardere straff tror dere ikke den skal bli 
funnet verdig til, som har trampet Guds Sønns blod under fot, 
vanhelliget paktsblodet som han ble helliget ved, og spottet 
nådens Ånd? 
 
16. Den sekstende fordel eller løfte fra Gud til oss vedrørende 
vår tro I Hans Sønn er at det betyr at vi kan ikke falle fra Troen, 
den samme troen som Jesus hadde. 
 
Hebr 6,6 for dem er det umulig å bli fornyet til omvendelse 
igjen, hvis de faller fra. For de korsfester Guds Sønn for seg selv 
på ny og stiller Ham åpenlyst til skamme. 
 
17. Den syttende fordel eller løfte fra Gud til oss vedrørende 
vår tro I Hans Sønn er at det lærer oss vår fremtidige rolle som 
Konge og Prest, for uten forståelse av forholdene mellom 
Faderen og Hans Sønn, og at det faktisk finnes en sønn som ikke 
er Faderen, således ser vi eksemplet som ble lagt fram for oss i 
vår egen rolle og forhold med Faderen og Hans skapelse. 
 
Hebr 7,3 Han var uten far, uten mor og uten ættetavle. Hans 
dager hadde ingen begynnelse, og hans liv hadde ingen 
avslutning, men han er gjort lik Guds Sønn, som alltid er prest. 
 
18. Den åttende fordel eller løfte fra Gud til oss vedrørende vår 
tro I Hans Sønn er at vi ser det som Gud og vårt vitnesbyrd er 
Guds Ord. 
 
Joh 1,34 Og jeg har sett det, og jeg har vitnet at Han er Guds 
Sønn." 
 
19. Den nittende fordel eller løfte fra Gud til oss vedrørende 
vår tro I Hans Sønn er Joh 1,49-51 
 
49. Natanael svarte og sa til Ham: "Rabbi, Du er Guds Sønn! 
Du er Israels Konge!" 



50 Jesus svarte og sa til Ham: "Tror du fordi Jeg sa til deg: Jeg 
så deg under fikentreet? Du skal få se større ting enn disse." 
51 Han sa til ham: "Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Fra nå av* 
skal dere se himmelen åpnet og Guds engler stige opp og stige 
ned over Menneskesønnen." 
 
20. Den tjuvende fordel eller løfte fra Gud til oss vedrørende 
vår tro I Hans Sønn er at det holder deg bort fra å spotte Gud. 
 
Joh 10,35-36 Hvis Han kalte dem guder, dem som Guds ord 
kom til - og Skriften kan ikke gjøres ugyldig -, 
 
36 kan dere da si om Ham som Faderen helliget og sendte til 
verden: Du taler gudsbespottelig, fordi Jeg sa: Jeg er Guds 
Sønn? 
 
21. Den en og tjuvende fordel eller løfte fra Gud til oss 
vedrørende vår tro I Hans Sønn er at Gud lovet oss oppstandelse 
som er fullstendig befrielse, fordi det har å gjøre med disse 
legemer som vi er identifisert med.  
 
Joh 11,25-27 Jesus sa til henne: "Jeg er oppstandelsen og livet. 
Den som tror på Meg, skal leve selv om han dør.  
 
26 Og hver den som lever og tror på Meg, skal aldri i evighet 
dø. Tror du dette?"  
 
27 Hun sa til Ham: "Ja, Herre, jeg tror at Du er Kristus, Guds 
Sønn, Han som kommer til verden." 
 
22. Den to og tjuvende fordel eller løfte fra Gud til oss 
vedrørende vår tro I Hans Sønn er at vi er lovet helbredelse 
gjennom Hans Navn. 
 
Joh 11,4 Da Jesus hørte det, sa Han: "Denne sykdommen er 
ikke til døden, men for Guds æres skyld, for at Guds Sønn skal 
bli herliggjort ved den." 
 
23. Den tre og tjuvende fordel eller løfte fra Gud til oss 
vedrørende vår tro I Hans Sønn er at vi er ikke lenger under 
loven, og derfor ikke lenger er i stand til å bli straffet med 
døden. 
 
Joh 19,7 Jødene svarte ham: "Vi har en lov, og etter vår lov er 
Han skyldig til å dø, for Han har gjort Seg Selv til Guds Sønn." 
 
 



24. Den fir og tjuvende fordel eller løfte fra Gud til oss 
vedrørende vår tro I Hans Sønn er at vi ikke kommer til doms. 
 
Joh 3,18 Den som tror på Ham, blir ikke dømt. Men den som 
ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds 
enbårne Sønns navn.  
 
25. Den fem og tjuvende fordel eller løfte fra Gud til oss 
vedrørende vår tro I Hans Sønn er at vi er blitt gitt øyer til å se 
med. 
 
 
Joh 9,35 Jesus fikk høre at de hadde kastet ham ut. Og da Han 
hadde funnet ham, sa Han til ham: "Tror du på Guds Sønn?" 
 
Joh 9,39 Jesus sa: "Til dom er Jeg kommet inn i denne verden, 
så de som ikke ser, skal få se, og de som ser, skal blindes." 
 
26. Den seks og tjuvende fordel eller løfte fra Gud til oss 
vedrørende vår tro I Hans Sønn er at vier blitt gitt kraft til å 
forstå Guds Ord. 
 
Luk 1,35 Engelen svarte og sa til henne: "Den Hellige Ånd skal 
komme over deg, og kraften fra Den Høyeste skal overskygge 
deg. Derfor skal også Det Hellige som blir født av deg, kalles 
Guds Sønn. 
 
27. Den syv og tjuvende fordel eller løfte fra Gud til oss 
vedrørende vår tro I Hans Sønn er at vi forstår at vår slekt går 
tilbake til Gud. 
 
Luk 3,38 sønn av Enosj, sønn av Set, sønn av Adam, Guds sønn. 
 
Gal 4,6 Og fordi dere er sønner, har Gud sendt Sin Sønns Ånd 
inn i våre hjerter, som roper: "Abba, Far!" 
 
1 Joh 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. 
 
28. Den åtte og tjuvende fordel eller løfte fra Gud til oss 
vedrørende vår tro I Hans Sønn er at vi mottar kraft fra Det Talte 
Ord, men vi bruker det bare når Faderen viser oss når vi skal 
bruke det. 
 
Matt 4,3 Da fristeren kom til Ham, sa han: "Hvis Du er Guds 
Sønn, da si at disse steinene skal bli til brød." 



 
29. Den ni og tjuvende fordel eller løfte fra Gud til oss 
vedrørende vår tro I Hans Sønn er at vi har fått makt til å kaste ut 
djevler. 
 
Luk 4,41 Og demoner for også ut av mange mennesker. De 
ropte og sa: "Du er Kristus,* Guds Sønn!" Og Han truet dem og 
tillot dem ikke å tale, for de visste at Han var Kristus. 
 
Luk 8,28 Da han fikk se Jesus, skrek han, falt ned for Ham og 
sa med høy røst: "Hva har jeg med Deg å gjøre, Jesus, Sønn av 
Den Høyeste Gud? Jeg ber Deg, ikke pin meg!" 
 
Mark 3,11 Og hver gang de urene åndene så Ham, falt de ned 
for Ham og ropte og sa: "Du er Guds Sønn!" 
 
Matt 8,29 Og se, de ropte og sa: "Hva har vi med Deg å gjøre, 
Jesus, Du Guds Sønn? Er Du kommet hit for å pine oss før 
tiden?" 
 
30. Den trettiende fordel eller løfte fra Gud til oss vedrørende 
vår tro I Hans Sønn er at vi er gitt makt til å vinne over fristelser, 
og styrke deg selv, men som en lydig person gjør man bare det 
som er faderens vilje.   
 
Matt 4,3 Da fristeren kom til Ham, sa han: "Hvis Du er Guds 
Sønn, da si at disse steinene skal bli til brød." 
 
Matt 4,6 og sa til Ham: "Hvis Du er Guds Sønn, så kast Deg 
ned! For det står skrevet: Han skal gi Sine engler befaling om 
deg, og: På sine hender skal de bære deg, så du ikke støter din 
fot mot noen stein." 
 
Luk 4,9 Så førte han Ham til Jerusalem, stilte Ham på templets 
tinde og sa til Ham: "Hvis Du er Guds Sønn, så kast Deg ned 
herfra. 
 
31. Den en og trettiende fordel eller løfte fra Gud til oss 
vedrørende vår tro I Hans Sønn er at det er begynnelsen av De 
Gode Nyheter som Gud har gitt oss, og uten det kan du ikke 
komme fram til kamp én. 
 
Mark 1,1 Begynnelsen til evangeliet om Jesus Kristus, Guds 
Sønn: 
 
32. Den to og trettiende fordel eller løfte fra Gud til oss 
vedrørende vår tro I Hans Sønn er at det tillater deg til å 



identifisere om det som foregår i verden og sette det i 
sammenheng med Åpenbaringen fra Kristus og Guds Ord. 
 
Mark 15,39 Men da høvedsmannen som stod rett foran Ham, så 
at Han utåndet mens Han ropte, sa han: "Sannelig, Dette 
Menneske var Guds Sønn!" 
 
Matt 27,54 Men da høvedsmannen og de som var med ham - de 
som holdt vakt over Jesus - så jordskjelvet og det som hadde 
skjedd, ble de grepet av stor frykt og sa: "Sannelig, Han var 
Guds Sønn!" 
 
33. Den tre og trettiende fordel eller løfte fra Gud til oss 
vedrørende vår tro I Hans Sønn er at vi er i stand til å tilbe Han. 
 
Matt 14,33 De som var i båten, kom da og tilbad Ham og sa: 
"Sannelig, Du er Guds Sønn." 
 
34. Den fir og trettiende fordel eller løfte fra Gud til oss 
vedrørende vår tro I Hans Sønn er at du blir i stand til å se når 
Han kommer i himmelens skyer. Guds store billede av Hans 
Sønn lyste over himmelen. 
 
Matt 26,63-64 Men Jesus tidde. Og ypperstepresten svarte og sa 
til Ham: "Jeg tar Deg i ed ved Den levende Gud for at Du skal si 
oss om Du er Kristus, Guds Sønn!"  
 
64 Jesus sier til ham: "Det er som du sa. Men Jeg sier dere: Fra 
nå av skal dere se Menneskesønnen sitte ved Kraftens høyre 
hånd og komme på himmelens skyer." 
 
35. Den fem og trettiende fordel eller løfte fra Gud til oss 
vedrørende vår tro I Hans Sønn er at du blir i stand å forstå at 
Gud var i Kristus og reiste Ham opp.  
 
Matt 27,40 Og de sa: "Du som ødelegger templet og bygger det 
opp på tre dager, frels Deg Selv! Hvis Du er Guds Sønn, kom 
ned fra korset!" 
 
Matt 27,43 Han har satt Sin lit til Gud. La Ham utfri Ham nå 
hvis Han vil ha Ham. For Han sa: Jeg er Guds Sønn." 
 
36. Den seks og trettiende fordel eller løfte fra Gud til oss 
vedrørende vår tro I Hans Sønn er at du blir gitt dømmekraft til å 
kunne forstå hva som er rett og hva som er galt, og å forstå hvem 
som er rettferdig og hvem som ikke er.  
 



Åp 2,18 Og skriv til engelen for menigheten i Tyatira: Dette sier 
Guds Sønn, som har øyne som luende ild, og føttene Hans er 
som fint kobber: 
 
37. Den sju og trettiende fordel eller løfte fra Gud til oss 
vedrørende vår tro I Hans Sønn er at du skal være i stand til å 
leve et hellig liv, et liv som er helliggjort gjennom hans navn og 
gjennom Hans forsonende blod.  
 
Rom 1,4 Han som ble stadfestet å være Guds Sønn i kraft etter 
hellighets Ånd, ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår 
Herre. 
 
1 Kor 6,11 Og slik var noen av dere en gang. Men dere ble 
renset, dere ble helliget, og dere ble rettferdiggjort i Den Herre 
Jesu navn og i vår Guds Ånd. 
 
Hebr 10,10 Ved denne viljen er vi blitt helliget ved ofringen av 
Jesu Kristi legeme én gang for alle. 
 
Hebr 10,14 For ved ett offer har Han for all evighet gjort dem 
fullkomne som blir helliget. 
 
Jud 1,1 Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror, til dem som er 
kalt, helliget av Gud Faderen og bevart i Jesus Kristus: 
 
Du legger vel merke til at der finnes 37 forskjellige Skriftlige 
påstander om goder ved å tro i Guds Sønn og tre pluss sju er ti. 
Nå er ti en av de perfekte numre og den er betydningsfull fordi 
den er den første titall og representere den totale numerisk 
system. Den totale numerisk system som kommer til sin 
fullførelse. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 og 10 begynner helt i fra 
begynnelsen igjen, fordi de først to numre 0 og 1 er begge brukt 
i den første titall og viser oss at flere numre ikke blir brukt. Og 
nummer ti er et tegn på at hele denne syklus er komplett nå. 
Derfor har Gud lagt hele pakken med fordeler frem for oss. 
Dette får vi ved bare å tro at Han sendte sin Sønn og at denne 
Sønnen var Guds Sønn.  


