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Goder fra Guds Sønn til oss # 20
Vi ser det Gud ser.
Søndag, 14. oktober 2004.
Pastor Brian Kocourek.
Vi skal snakke om Den Tjuende gode eller løfte fra Gud til oss med
hensyn til Hans Sønn og det er at det er gitt til oss et sinn som kan se
det Gud ser, og slik kan vi vise vitnesbyrdet fra Vitnesbyrdet. Vi tar
vår tekst fra Johannes Kap. 1 vers 34.
Joh 1,34 Og jeg har sett det, og jeg har vitnet at Han er Guds Sønn.
Vel, dette er litt av en uttalelse Johannes kommer med, fordi han
vitner om Selveste Vitnesbyrdet at Gud virkelig har en Sønn. Ikke alle
kan påstå at de kan vitne om Selveste Vitnesbyrdet at Gud har en
Sønn. Gud Selv er kommet ned i denne time med et Rop, som er
Budskapet og dette Budskapet var å erklære Seg Selv, og mens Han
erklærte Seg Selv, satt Han forståelsen av den skulte Guddommen på
plass, det er Sitt innerste vesen og natur til Gud for å kunne være Gud.
Med alle disse avgjørende og forklarende uttalelser som Gud gav oss
vedrørende Seg Selv gjennom Sin profet som Han Selv stadfestet
gjennom Hans Eget nærvær, ønsker mennesker fortsatt å tulle og
agitere og fornekte Budskapet som han selv gav. Men Gud Selv
profeterte at det skulle være slik.
Apg 13:41.
41. "Se, dere foraktere, undre dere og bli borte! For Jeg gjør en
gjerning i deres dager, en gjerning som dere slett ikke vil tro selv om
noen fortalte dere om den."
For å kunne forstå når dette skall skje, ser vi til 1 Tess 4,13-18 at Gud
Selv kommer ned med et Rop, Røst og Trompet. Han gjør alle disse
tre ting i Hans nedstiging.
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1 Tess 4,13-18
13. Men jeg vil ikke at dere skal være uvitende, brødre, om dem som
har sovnet inn, så dere ikke sørger som de andre som ikke har noe
håp.
14 For hvis vi tror at Jesus døde bort og stod opp igjen, slik skal også
Gud, gjennom Jesus, føre sammen med ham dem som har sovnet
inn.
Vi må stoppe her, fordi om dere ikke skjønner om hvem det er snakk
om her, da tror dere at det er snakk om Gud som bringer de døde med
Seg sammen med Jesus Guds Sønn, når Han kommer i Hans andre
komme, men slik er det ikke. Det som Paulus forteller oss her er, at de
som døde i Kristus skal bringe Gud med seg når Han Selv kommer,
akkurat på samme måte da Jesus døde på korset og stod opp igjen.
De som døde i Kristus, det betyr de som sover i Kristus, skal Gud
bringe med Seg når Han Selv kommer. For de som tror at dette er
snakk om Gud som bringer med Seg Sønnen Jesus når Han kommer,
da kan jeg si at det faktum er at de døde i Kristus er her og de blir
forvandlet og deretter går de sammen med oss i et høyre dimensjon for
å møte Jesus. Jesus kommer ikke ned til jorden, vi går opp i luften for
å møte Ham. Hvem er det som bringer disse hellige på jorden? Det er
Gud Selv i Nærværet.
15. For dette sier vi til dere med et Herrens ord, at vi som lever og
blir igjen til Herrens gjenkomst (Nærvær), skal på ingen måte komme
i forveien for dem som er innsovnet.
Ordet gjenkomst ble oversatt fra det greske ordet parousia, og skulle
har blitt oversatt med ordet nærvær, fordi det er det ordet betyr. Om vi
leser det rett, da skulle det være slik:
15. For dette sier vi til dere med et Herrens ord, at vi som lever og
blir igjen til Herrens Parousia (Nærvær), skal på ingen måte komme i
forveien for dem som er innsovnet.
16 For Herren Selv skal med et rop, med en overengels røst og med
Guds basun stige ned fra himmelen. Og de døde i Kristus skal stå opp
først.
Dette forteller oss at Herren Selv skal komme ned fra Himmelen. Det
sier ikke at en annen skal komme ned fra Himmelen med et rop. Det
sier ikke at Jesus Guds Sønn kommer ned med et rop. Nei, ikke
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Sønnen Jesus, men Jesus, Faderen til Sønnen kommer med et
Budskap. Og Han gir dette Budskapet til en budbærer om å erklære
det. Selv om et menneske fortalte dere om det, vil dere slett ikke tro
det, skjønner dere? (Apg 13,41)
Her står det Herren Selv, ikke en annen, men den Ene Herre skal
komme ned med et rop. ”Hør Israel, Herren din Gud er Én.” Og
denne Herre skal komme ned fra Himmelen med et Rop, en Røst og
en Basun.
Vel, vi vet at dette Ropet er Budskapet. William Branham, Guds
profet fortalte oss dette i hans tale ”Bortrykkelsen.”
Bortrykkelsen 04 12 65. P:082. Det første som hender når Han
begynner å komme ned fra himmelen, er et ROP! Hva er det? Det er
et BUDSKAP for å samle folket sammen. Et budskap kommer fram
først. Nå er det tid for å sette i stand lampene. ”Stå opp og gjør
lampene i stand.” Hvilken vakt var det? Den syvende, ikke den sjette,
den syvende. ”Se brudgommen kommer. Stå opp og gjør deres lamper
i stand.” Og de gjorde det. Noen av dem fant ut at de ikke hadde olje
på lampene engang. Ser dere? Men nå er det tid for å sette i stand
lampene. Det er Malakias 4 tiden, når du kommer … Det er Lukas 17.
Det er Esaias ... Alle profetiene har blitt fullkomment satt opp for
denne dagen i Skriften, ser vi lever rett der.
Bortrykkelsen 04 12 65. P:088.
Det første vil bli ”et bydende rop,” og så en røst, og så en basun. Et
rop = En budbringer som får folket til å gjøre seg rede. Det neste er
en røst av oppstandelsen. Det er den samme røsten, den høye røsten
som det står om i Johannes evangelium 11.38-44, som kalte Lasarus
ut av graven. Den samler Bruden sammen og så følger
oppstandelsen av de døde (Ser du?), for at de skal rykkes opp med
den. Nå, legg merke til de tre ting som finner sted.
Legg nå merke til at han sa at det er den samme Røsten som kalte
Lasarus ut av graven. Det finnes en feil lære blant oss i Budskapet at
røsten skal være i bruden og at det er hun som skal kalle fram
oppstandelsen, det er feil. Han sa den samme Røsten som kalte
Lasarus ut fra de døde skal reise opp de døde og samle de om er i
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live. Vi vet at bror Branham skilte mellom Guds Røst og Sønnens
Røst da de snakket om Lasarus da han ble oppreist fra de døde. Han sa
da han gråt var han et menneske, men da han sa: ”Lasarus kom ut,”
var det mer enn et menneske, det var Gud.
Vis oss Faderen 21 05 61. P:74.
Jeg sa: ”Han gikk til Lasarus grav; Han gråt som et menneske. Men
da Han stod der og trakk sine skuldre bakover og sa: ”Lasarus kom
ut.” Og et menneske som hadde vært død i fire dager, hans nese
sunket inn, og makk som hadde begynt å spise fra hans kropp. Hans
sjel var på et fire dagers reise et sted. Jeg vet ikke, og jeg tror heller
ikke at dere gjør det heller. Men hans sjel hadde vært borte fra ham i
fire dager. Hans legemet … Forråtnelse hadde begynt. Og han sa:
”Lasarus kom ut.” Og et menneske som hadde vært død i fire dager
stod på sine føtter og levde igjen. ”Bror det skulle mer enn et
menneske til for å gjøre det. Det var Gud I et menneske. Det var
sikkert at det var et menneske som kom ned fra fjellene den dagen,
sulten og så seg om etter fiker i fiken treene for å finne noe å spise.
Han var sulten. Han var sulten som et menneske. Men da han tok fem
små kjeks og to fisker og matet fem tusen mennesker, var det mer enn
et menneske. Det var Gud I et menneske. Hvem kunne brutte dette
brødet og mangfoldiggjøre brødene og kokt fisk. Det stemmer. Han
var mer enn et menneske.
Således ser man at Han hadde et dobbelt natur, den stemmen som talte
og Lasarus stod opp, var ikke stemmen til Guds Sønn, men det var
stemmen til Gud i Hans Sønn. Og om den samme stemmen skal tale i
denne time og oppstandelsen av de døde skal finne sted, da er det
Guds stemme og ikke stemmen til Guds Sønn. Og så absolutt ikke
stemmen til Bruden. Dette er forvirring alt sammen, og dette viser at
de ikke forstår suverenitet, ellers ville de ikke si noe slikt, og attpåtil
er det stolthet, rene stolthet. Verken mer eller mindre. Vi vet at
stolthet kommer før fallet, og det er sikkert at vi har et frafall på grunn
av det.
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Reformasjons Bibelen:
16. fordi, Herren selv skal komme ned fra en himmel med et høy
kommando rop, med en røst av en overbudbærer og med en Guds
trompet, og de døde i Kristus skal stå opp først;
Hva betyr overbudbærer? Det betyr Sjefs Budbærer.
Legg nå merker til hva som finner sted etter røsten? og de døde i
Kristus skal stå opp først;
Legg nå merke til at de står opp før våre legemer blir forvandlet og
blir samlet sammen med dem. De står opp før vi blir forvandlet. Legg
merke til hva som står der, og de døde i Kristus skal stå opp først;
17. like deretter skal vi som er de levende, de som er igjen omkring,
bli rykket bort samtidig med dem i skyer til et møte med Herren oppe i
luften; og på denne måten skal vi alltid være sammen med Herren.
18 Slik at dere må oppmuntre hverandre med disse Ordene!
Om der er et rop eller budskap for å samle oss, og deretter en røst for å
reise opp de døde, og så en trompet som er Bortrykkelsen for å møte
Ham i luften, da er det ikke Hans Rop, Røst og Trompet men det står
skrevet at det er Ropet, Røsten og Trompeten av Gud Selv. Vi ser da
at Gud Selv kom ned i denne time og utførte de mirakler og trakk
oppmerksomheten av hele menneskeheten til Hans profet slik at
Profeten kunne bli oppløftet. Gud arbeider ikke slik. Han trakk
oppmerksomheten til profeten, fordi denne profeten var mer enn bare
en profet, Han var Budbæreren til en hedning Brud, og han kom med
en Budskap: ”Så Sier herren,” en Stadfestet Budskap, og allikevel ser
det ut som om ingen ønsker det.
En budbærer kommer ikke med sitt eget budskap, men han kommer
med et Budskap fra en som er større enn han selv. Ingen budbærer
kommer med et vitnesbyrd om seg selv, om han gjorde det, da var
hans vitnesbyrd ikke sant.
Joh 5,31-32.
31. Dersom Jeg vitner om Meg Selv, er Mitt vitnesbyrd ikke sant.
32. Det er en annen som vitner om Meg, og Jeg vet at det vitnesbyrdet
Han vitner om Meg, er sant.
Joh 5,36-37.
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36. Men Jeg har et større vitnesbyrd enn det som kom fra Johannes,
for de gjerningene som Faderen har gitt Meg å fullføre, selve de
gjerningene Jeg gjør, vitner om Meg, at Faderen har sendt Meg.
37. Og Faderen Selv, som har sendt Meg, har vitnet om Meg. Dere
har aldri verken hørt Hans røst eller sett Hans skikkelse.
Budskapet gjør noe for de som mottar det. Det kommer med et
spesielt Nådens trossystem, og det er å forandre vårt sinn først og
deretter våre legemer. Og når vårt sinn er blitt forandret, da skal vi se
det Gud ser, fordi vi tenker da det som Gud tenker.
Reformasjons Bibelen.
Rom 12,2 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.
Som jeg har sagt finnes det et spesielt Nådens trossystem og det er å ta
vårt sinn og fornye det indre menneske. Og uten Ropet blir det ingen
forandring av sinnet, og uten det kan det ikke bli en forandring av
legemet, og da blir det ingen oppstandelse av de døde og heller ikke
kan det bli en bortrykkelse. Ropet setter alt sammen i gang. Og Jesus
sa: ”Som et menneske tenker slik er han og det hjertet flyter over av,
det taler munnen.” Når da Gud Selv kommer fram med et rop, da kan
det bare være en erklæring om Seg Selv. Og det er nøyaktig hvordan
vi kommer til å motta vår forvandling.
1. Joh 3,2 forteller oss: Dere elskede, nå er vi Guds barn, og det ble
ennå ikke synliggjort hva vi kommer til å være; men vi har forstått at
når han synliggjøres, kommer vi til å være lik med ham, fordi vi
kommer til å se ham likesom han er.
Således ser vi, at vi mottar vår forandring ved å se Ham slik Han
virkelig er. Vi leser faktisk i:
Kol 3,4 Når Kristus, vårt liv, blir synliggjort, da skal også dere bli
synliggjort sammen med ham i herlighet.
Slikt ser vi igjen at det er nødvendig med Hans Tilsynekomst for å
frambringe det i oss det vi virkelig er. Denne Tilsynekomsten er
medvirkende til vår forandring. Vi ser at Han forandrer oss. Tidligere
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siterte vi Br. Branham som fortellere oss at når det som er perfekt
kommer, og han forteller oss at Han er kommet. Det er Gud i
Ordform. I 1 Kor 13,12 leser vi: For vi ser nå gjennom et stålspeil i
en gåte, men da ansikt til ansikt; (Når? Når Gud kommer!) nå forstår
jeg ut fra en del, men da skal jeg forstå nøyaktig likesom (På samme
måte som.) jeg også ble nøyaktig forstått.
Vi ser det også i: 2 Kor 3,18 Men vi alle med utildekket ansikt ser
Herrens herlighet/Ord i et speil, vi blir omformet til det samme
avbilde fra den ene herlighet inn i en annen herlighet, (eller stadig
økende herlighet)* nettopp som fra Herren som er en Ånd.
* Det finnes mange forskjellige oversettelser her. Bror Brian bruker
denne oversettelse: Når vi ser in i speilet av Guds Ord, ser vi bare
Kristus og desto mer vi ser på Ham desto mer blir vi forvandlet fra
den ene herlighet til den andre og fra glorie til glorie.
Vi ser da at det er Ordet som som forvandler oss og dersom vi skal
kunne bringe fram en forvandling som er uforgjengelig, da må det
komme gjennom et Ord som også er uforgjengelig. Derfor er det så
viktig for Gud at Han Selv kommer ned. Br. Branham fortalte oss at
det er Kristus Selv som er vår Elias i dag. Han sa det er Kristus som er
Budbæreren til denne tidsalder. Og som vi er klar over taler han
gjennom leppene til Hans Profeter. Så, Gud kommer ned med et Rop,
som er et Budskap som er en erklæring om Seg selv. Slikt Han er taler
Han. Og vi blir opptatt inn i Åpenbaringen om Gud Selv, og det er det
som frambringer vår forvandling. I Efes. 1:17 forteller Paulus oss at
Gud skall sende ned Visdommens og Åpenbaringens Ånd om
Kunnskapen om Han, slik at vi kan forstå hvilket håp eller hvor rik på
herlighet Hans arv er ved denne Guds kall.
Br. Branham definerer dette for oss i Talen Daniels sytti uker. I
paragraf 67 sier han: ”Visdommens Ånd kommer i menigheten ved
åpenbaring av den Hellige Ånd og fører menigheten inn og åpenbarer
hvilken tidsalder vi lever i. Akkurat på samme måte som Gabriel kom
til Daniel, kommer den Hellige Ånd i de siste dager til menigheten for
å åpenbare disse store dype hemmeligheter. Forstår dere det nå?
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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,
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.
Her ser vi at Kristus sender oss en spesiell nådens dispensasjon som
også er omtalt i 1 Pet 1:13.
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.
Dette er for å berike oss med andre ord, det som gjødsel gjør med frø.
Det er til for å hjelpe oss i vår vekst i Ham i alle ting. Han sier oss her
at dette hjelper oss slik at vi ikke skal mangle noen nådegaver som
utstrålingen fra den åndelige fond/gave, som er en spesiell forståelse
slik at vi kan være i stand til å se og mottar det som finner sted under
denne Avdekking eller Åpenbaring av Kristus. Slik ser vi at det
vesentlige og Kristi innerste vesen i form av den Hellige Ånd er Det
som bringer fram Hans Ord for å friske oss opp og for å forvandle
våre dødelige kropper til udødelighet. Vi oppdager også at Ordet
skaffer fram en rettferdig Brud for en rettferdig Gud. Og ordet
rettferdig stammer fra å ferdes rett. Om vi da er ett rettferdig
forsamling betyr det vi ferdes rett, eller et folkeslag som har dett rette
Ord. Han sa igjen: ”Hvem er fullkommen utenom Gud og hva er
Gud om ikke Ordet.” Det Joh. 1:1. Og vi ser at vi ved dette samme
Ordet blir forvandlet og rykket bort.
Det er grunnen til at vekten ikke lenger ligger på dåpen men på
Døperen Selv, fordi Paulus snakker om denne visdommens Ånd og
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åpenbaring i Ef. 1:15-17, som kommer til de som allerede er forseglet
av Åndens dåp som han omtalte i vers 13 og 14. Vi kan derfor se
Budskapet som Bror Branham talte i denne timen tar oss forbi dåpen i
den Hellige Ånd og rett inn i Nærværet til Døperen Selv, Som er Den
Hellige Ånd. Det er faktisk grunnen til at det finnes så mye
hverdagslighet ibland den delen av Budskapet som har en vesentlig
innslag av Pinse i seg.
Bror Branham varslet oss at dette skulle komme i Spørsmål og svar
om den Hellige Ånd § 19 ”Nå, når den Hellige Ånd kommer inn og
åpenbarer Sannheten om noe og beviser det ved Hans Eget Nærvær
og ved Hans Ord, da er du ikke i stand til å overbevise Pinsevenner
om det. Du blir nødt til å stå alleene slik som Luther gjorde det, slik
som Wesley gjorde det, og slik som resten måtte gjøre det.”
Vel, dette forandring av sinn og således forandring av vårt legeme er
ikke for alle. Det er bare for de som er i stand til å motta Ham, bare
for de som er sønner.
Joh 1,10-12
10 Han var i verden, og verden ble til ved Ham, og verden kjente Ham
ikke.
11 Han kom til Sine egne, og Hans egne tok ikke imot Ham.
12 Men så mange som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli Guds
barn, dem som tror på Hans navn,
12Men så mange som tok imot Ham,(gresk Lambano betyr å holde
fast til å forsyne seg med, ta i besittelse, å gi en person adgang til seg
selv, å erfare. Så mange som var gitt adgang og slik ble satt i stand til
å ta i besittelse det som var gitt dem) dem gav Han rett (gresk exousia
er autoritet, rett juridisk beslutning eller dom, med andre ord,
mulighetene ti å ta den rette valg, og slik er vi gitt den mulighet til å ta
den rette beslutning. Sammenlign nå dette med alle andre mennesker.
Bibelen lærer oss at det finnes en vei som ser rett ut for mennesker,
men enden av den er døden. Det finne så mange som alltid ser rett ut
men leder til døden. Vi må derfor være takknemlig til Gud for at Han
har gitt oss denne spesielle Nådens gave til å tenke det Han tenker.)
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dem gav Han rett til å bli (gresk ginomai, kraft, generere, skape,
fremkalle som) Guds barn, dem som tror på Hans navn,
Som jeg aldrede har nevnt ble ordet ”å bli” oversatt fra det greske ord
ginomai, som betyr skape fremkalle. Men jeg ønsker at dere forstår
noe annet også og det er at dette ordet ”gino-mai” har sin opprinnelse i
ordet ”gino” som også er har sin opphav i ”gino-sko” som betyr: å
lære å forstå, mottar eller bli klar over. Denne oversttelse ”å bli” er en
lære prosess som bare kan finne sted ved å lære fra Den Hellige Ånd,
barn oppdragelse, en Budskap erklærer hvem Han er og hvorfor Han
er her.
Hebr 5,8 Og selv om Han var Sønn, lærte Han lydighet ved det Han
led.
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.
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.
Dette forteller dere at det var ikke oss som valgte, heller hadde vi noe
med det å gjøre, men vi var ganske enkelt utvalgt og ordinert av Gud
til å være Guds Sønner. Og videre ser vi at de som mottar Ham er de
som blir kalt Guds Sønner. Derfor, om dere ikke er sønner da er dere
fortapt, og kan ikke komme til å forstå sannheten.
2 Kor 13,5 Ransak dere selv om dere er i troen! Prøv dere selv!
Kjenner dere ikke dere selv, at Jesus Kristus er i dere? Det måtte da
være at dere ikke består prøven.
Legg merke til hva Paulus forteller oss her, at om vi ikke har Kristi
Ånd i oss da må vi være fortapte syndere. Det greske ord for fortapte
syndere kommer fra ”adokimos” som har sitt opphav i ordet ”dokeo”
som betyr å tenke eller antar, å forekomme, å tenke, eller dømme.
dette betyr at ”fortapte synder” er en som ikke kan ta en rett
beslutning, op på denne måte kan han ikke ta en rett vurdering fordi
det ikke finnes noe i ham hvor han kan dømme etter. Han kan ikke
skjelne Ordet, fordi det ikke finnes noe Ord i Ham.
Jesus sa i Joh 8,37-47
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37. "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.
(Husk å høre betyr å forstå. Det er grunnen Jesus sa: hvorfor forstår
dere ikke min tale? Fordi dere ikke er i stand til å forstå, fordi dere
ikke er sæd fra Gud.)
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(forstå) Guds ord. Derfor hører dere
ikke, fordi dere ikke er av Gud."
Alt koker ned til sæd. Det er kun Guds sæd som kan motta Guds sinn,
og således er det kun Guds sæd som kan forstå Guds tanker.
Jes 55,7-11
7 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.
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9 For som himmelen er høyere enn jorden, slik er Mine veier høyere
enn deres veier, og Mine tanker høyere enn deres tanker.
10 For som regnet kommer ned og snøen kommer fra himmelen og
ikke vender tilbake dit, men vanner jorden og får den til å spire og
skyte knopp, så den gir såkorn til såmannen og brød til den som
spiser,
11 slik skal Mitt ord være, det som går ut fra Min munn. Det vender
ikke tomt tilbake til Meg, men utfører det Jeg har velbehag i, og det
skal lykkes i det Jeg sendte det til.
Legg merke til at det blir oss fortalt at våre tanker ikke er Hans tanker
og at vi er inkompetent til å kjenne til Hans tanker, om ikke vi
omvender oss fra våre tanker. Men det er ikke opp till oss mennesker å
gjøre det om ikke Gud på vegne av oss går i forbønn, og det kommer
ikke til skje om vi ikke er Guds sæd som Jesus sa. Er vi ikke Guds
sæd da har vi ikke plass for Ordet, og slik forblir vi udyktig i å forstå
Guds sinn.
Ti hvem snakker Paul når han sier i Fil 2,5 La dette sinn være i dere,
som også var i Kristus Jesus.
Han taler til de utvalgte, Guds utvalgte, fordi det er kun de som har
Guds sæd som kan motta Guds Ånd, og på denne måte kan de forstår
Guds sinn.
1 Kor 2,6-11
6. Men vi taler en visdom blant de fullkomne (det betyr de som er
barne oppdratt), men en visdom som ikke er av denne tidsalderen,
heller ikke av denne tidsalderens regjeringsledere, de som gjøres
inaktive.
7 Men derimot taler vi en visdom fra Gud i en hemmelighet, den som
har vært bortgjemt, hvilken Gud på forhånd bestemte før tidsaldrene,
til vår herlighet, (Legg merke til at Visdommen som var gjemt bort fra
før verden ble skapt, ble beskyttet for vår ære.)
8. hvilken ingen av denne tidsalderens regjeringsledere har kjent til -,
for hvis de kjente til den, ville de ikke ha korsfestet herlighetens
Herre-,
9. men derimot, likesom det har blitt skrevet: "Hvilke ting et øye ikke
så, og et øre ikke hørte, og som ikke steg opp i et menneskes hjerte,
hvilke ting Gud gjorde rede for dem som elsker Ham".
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10 Men Gud avdekket disse ting for oss gjennom Sin Ånd; for Ånden
utforsker alle ting, også Guds dybder.
Men der imot kan du ikke får nok av Guds Ord om du er født på nytt
av Guds Ånd. Fordi Guds Ånd som bor i deg utforsker de ting som er
av Gud for å forstå Guds og ting og det finnes et slik ønske i deg å
forstå Guds ting slik at du hungrer og tørster etter rettferdighet. Og da
forteller han deg at om du ikke har Guds Ånd boende i deg, vet du
ikke hva du skal lete etter.
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.
Med andre ord, Guds Ånd kjenner til alle Guds ting og om du ikke har
Guds Ånd boende inn i deg, vill du aldri være i stand til å forstå Guds
ting. Det er grunnen til at så mange som var i Pinsebevegelsen og kom
til budskapet mens de fortsatt var i Pinsen, ikke forstår Budskapet,
dette fordi de trodde at de hadde allerede fått Guds Ånd på grunn av
gavene. De trodde at gavene var beviset for å har fått Hans Ånd, og
derfor gikk de ikke videre med å søke Ånds Dåpen, fordi de trodde at
de allerede hadde den på grunn av gavene. Men gaver er ikke det
samme som giveren av gavene. Og allikevel om de hadde den rette
Ånds dåpen, da er der fortsatt et bevis som en stadfestet Profet fra Gud
kom med og han fortalte oss at det er å kjenne og forstå Budskapet for
denne tidsalder som du lever i. Men om du ikke kjenner til, og heller
ikke forstår hva dette Budskapet dreier seg om, da er det beste du kan
gjøre da er å be slik at du kan få Dåpen i den Hellige Ånd, fordi du har
den ikke. Dette fordi bare de med Dåpen i den Hellige Ånd er i stand
til å motta Åndens Visdom og Åpenbaringen om Kunnskapen om
Ham. Det er det Paulus sier oss i Ef. 1:13-18.
1 Kor 2,12-14
12 Men vi tok ikke imot verdens ånd, men derimot Den Ånden som
kom ut fra Gud, forat vi skulle forstå de ting som ved nåde har blitt
gitt til oss av Gud.
13 Disse ting taler vi også om, ikke med ord som menneskelig visdom
lærer, men med ord som Den Hellige Ånd lærer, idet vi tolker
åndelige ting med åndelige ord.
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14 Men et sjelelig menneske aksepterer ikke de [ting som er] av Guds
Ånd, for de er en dumhet for ham; og han er ikke i stand til å forstå
dem, fordi det bedømmes åndelig;
12 Men vi tok ikke imot verdens ånd, men derimot Den Ånden som
kom ut fra Gud, for at vi skulle forstå (legg merke til at hele meningen
med å motta Guds Ånd er å forstå, forstå hva?) de ting som ved nåde
har blitt gitt til oss av Gud.
13 Disse ting taler vi også om, ikke med ord som menneskelig visdom
lærer, men med ord som Den Hellige Ånd lærer, (ser dere, det er den
hellige Ånd som lærer) idet vi tolker åndelige ting med åndelige ord.
14 Men et sjelelig menneske aksepterer ikke de ting som er av Guds
Ånd, for de er en dumhet for ham; og han er ikke i stand til å forstå
dem, fordi det bedømmes åndelig;
Slik ser vi at det naturlige menneske ikke er i stand til å motta Guds
ting, og heller ikke kan han forstå Guds ting, og det er grunnen til at
han ikke er i stand til å forstå Budskapet. Det er grunnen til at du må
bli født på nytt igjen. Men tror dere at du kan finne en i
pinsebevegelse som søker etter Den Hellige Ånds Dåp? Det er
grunnen til at Bror Vayle fortalte meg for lenge siden at en person
som kommer inn i dette budskapet som er hedning eller katolikk, har
en bedre sjanse enn de som kommer fra pinsevennene eller baptistene.
Dette fordi du ikke kan fortelle dem noe. De tror at de har det allerede
og de er ikke klar over at de er så tomme som det går an å bli.
Om ikke du er villig til å glemme alt som du engang viste da du kom
til dette budskapet, er du ikke skikket til å bli fult med Guds Ånd,
fordi du er mer interressert i selv stadfestelse enn i sann stadfestelse
og dette kan kun komme fra Hans Nærvær. Bror Branham lærte oss at
den mest upålitelige ting er å tro at du har det når du ikke har det,
fordi når satan klarer å innbilde deg at du har den Hellige Ånds Dåp,
da leter du ikke etter det.
Hva trengs for å leve et Kristen liv? 13 01 57.
E-32. Jeg ønsker at dere hører etter et øyeblikk før vi avslutter. Jeg
ønsker at dere legge merke til én ting og ta det nærmere i øyesyn.
Legg merke til orden i Skriften: ”Jeg skal ta vekk stein hjerte og gi
dere et nytt hjerte.” Nå er hjerte bostedet for Den hellige Ånd. ”Og
jeg skal gi dere en ny ånd.” Jeg ønsker at dere legger merke til
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rekkefølge. Mange mennesker blir her forvirret. De tror at de har Den
Hellige Ånd, men de fikk bare en ny Ånd. Iaktta dette. ”Jeg vil gi dere
en ny hjerte og en ny ånd. Og deretter utgyter jeg Min Ånd …”

Esek 36,26-27 Jeg skal gi dere et nytt hjerte og gi dere en ny ånd i
deres indre. Jeg skal ta steinhjertet ut av deres kjød og gi dere et
hjerte av kjød. 27 Jeg skal gi dere Min Ånd i deres indre, og Jeg skal
gjøre det så dere vandrer etter Mine lover og så dere holder Mine
dommer og gjør etter dem.
Vel, den nye Ånd … Gud matte gi dere en ny Ånd, men det er en ny
ånd som Gud gå deg, slik at du kunne gå sammen med Den hellige
Ånd. Med den gamle ånden som du hadde, kunne du ikke gå sammen
med din nabo, du kunne ikke gå sammen med deg selv, da forstår du
at du ikke kunne gå sammen med Gud. derfor gir Gud deg en ny ånd.
Og mange ganger når man er henrykket, og du iakttar dit liv at det
bærer … Jeg håper ikke at det svir, men jeg håper at jeg avslører.
Skjønner? Det er mange ganger at dere tror at dere har den Hellige
Ånd. Du kan si: ”Jeg sang, jeg talte i tunger.” Det er sikker og vis.
Men når dere er så nær da er det mulig at du gjør alt dette, men dette
er ikke Den Hellige Ånd. Skjønner dere? Den Hellige Ånd vitner om
Jesus Kristus.
1 Kor 2,15-16
15. men den åndelige person bedømmer virkelig alle ting, men selv
bedømmes han ikke av noen. 16 For hvem kjente til Herrens sinn?
Han som skal gi instruks til Ham? Men vi har Kristi sinn!
Hvorfor? Fordi vi er blitt gitt Hans Ånd for å være i stand til å kjenne
og forstå Hans Sinn.
La oss be.
Kjære Far vi er so takknemlig at du har vært med oss for å lære denne
formiddag, til å vite uten et eneste tvil at beviset for den nye fødsel er
å motta visdommens og Åpenbaringens Ånd om Deg Selv, fordi det er
hva Paulus lærte og det er hva Din profet har lært oss i denne time.
Fordi vi må ha den nye fødsel før vi i det hele tatt kan motta ditt sinn
og for å være i stand til å forstå dine tanker og reflektere dine tanker.
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Derfor ber vi Himmelske Far å bli fult med din Ånd slik at vi kan
forstå Deg i kraft av din oppstandelse, fordi du er oppstandelsen og
Livet. Og dette ble bevist for oss da du reiste opp din Sønn Jesus fra
de døde.
Innvilg det Far en på ful som skal forandre vårt sinn, og forandre vårt
tankesett og deretter kommer det til å sette i gang med å bygge inn i
oss dette nye legemet som er et Ord Legemet for å sette oss i stand til
Bortrykkelsen, fordi vi ber om det i dit underfulle navn av din Sønn
Jesus Kristus, Amen.

