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Han som ekkoer Sønnen har Livet. 

 
La oss åpne våre Bibler i 1. Joh. 5:12: 
12. Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet. 
Vi fortsetter med vår mini serie angående godene av Åpenbaringen av Kristi 
Lære, denne formiddag. Dette er no. 5 i serien, vi skal tale fra denne teksten som 
sier: Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet. 
 
Dette er lit av en uttalelse som apostel Johannes kommer med. Dersom vi tror at 
dette er Gud som taler her, da er disse ord ikke fra Johannes men Guds Ord som 
kommer gjennom Guds tjener Johannes. 
 
Våre studier angående de godene som vi får gjennom og ved Guds Sønn, 
kommer opprinnelig fra disse meget sterke og betydningsfulle ord som vi fant 
angående Jesu Kristi Lære, som vi finner i 2. Joh. 9. Fordi vi finner her en meget 
kraftig språk angående Jesu Kristi Læren som sier:  
9 Hver den som begår overtredelser, og som ikke blir i Kristi lære, har ikke 
Gud. Den som blir i Kristi lære, har både Faderen og Sønnen.    
 
Johannes taler til oss her om to typer mennesker, eller skal vi si tvillinger og han 
viser oss forskjellen mellom disse to forskjellige mennesker.  
 
For det første snakker han om disse som overtreder og ikke vill forbli i Læren. 
Ordet overtrede som blir brukt i dette verset ble oversatt fra det gresk ord para-
baino, som er sammensatt av to ord komme sammen. Ordet para taler om en 
plassering, nærhet, eller omegn (nabolaget.) Ordet baino betyr: spassere eller 
holde tritt med, eller å gå utenfor grensene.    
 
Det er grunnen til at vi kan lese dette verset slik: 9 Hver den som ikke holder 
skritt med, og som går utenfor grensene til Kristi lære, har ikke Gud. Den som 
blir i Kristi lære, har både Faderen og Sønnen.   
 
Slik ser vi sammenligningen som Johannes snakker om her. Dette har å gjøre 
med disse som ønsker å forbli innenfor, som betyr å forbli, i motsetning til de 
som ikke ønsker å holde skritt med og således ikke ønsker å forbli innefor eller 
forblir og slik går utenfor Kristi Lærens grenser. Og da sier han til oss, at de som 
ikke holder skritt med eller holder seg innenfor Guds Lære har ikke Gud, mens 
de som holder seg i Kristi Lære, har både Faderen og Sønnen.  
 
Dette ordet har ønsker jeg å undersøke her i formiddag, fordi vi finner at dette 
ordet ”har” er blitt brukt både i dette Skriftstedet og i det viktigste Skriftstedet 
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av 2 Joh. 2:9 som også har å gjøre med Jesu Kristi Lære. Og når du engang 
forstår hva dette ordet betyr da vil du forstå at det samme ord er blitt brukt i 
begge disse Skriftsteder, og dette viser oss fastheten i Guds Ord. 
 
Når å utforske ordet ”har” finner vi ut at ordet ble oversatt fra det greske ordet 
ekko, og det er blitt brukt 600 ganger gjennom hele Skriften. Det greske ordet 
ekko er blitt oversatt på forskjellige måter så som: å ha eller å holde, begge disse 
oversettelser viser eierskap eller slektsforhold, og slik ser vi at den opprinnelige 
mening av dette ordet taler om slektskap, om både nær og fjernt slektskap, og 
således ligger hovedtyngden av bruken av dette ordet på kontinuerlig slektskap.  
 
Ordet kontinuerlig betyr:  
1. tilstanden eller kvaliteten er kontinuerlig.  
2. En uavbrutt rekke/suksesjon eller strøm; en sammenhengende helhet.  
3a. En detaljert original akt eller dreiebok som er sjekket for å unngå 
uoverensstemmelse fra opptak til opptak i en film. 
 
Som du kan se viser alle disse skildrende betydninger, hva et ekko egentlig 
betyr. Meningen med et ekko er om å få fram en kontinuitet, en uavbrutt rekke, 
eller strøm for å si det sann, om å unngå uoverensstemmelse fra opptak til 
opptak eller fra stemme til stemme dersom vi må være mer lik Ordet. 
 
Slikt kan du se at en ekko fortsetter kontinuiteten av tanke og tale, fordi et ekko 
ikke bare sier det samme, men bringer også fram samme tonefall og dynamikken 
fra den originale talen om og om igjen idet det fortsetter i dets livets løp. Således 
vet vi at Det Talte Ord er det Opprinnelige Sæd, og idet en sæd er underlagt 
Guds befalinger vedrører det all sæd, som Han talte om i 1. Mosebok 1:11 
11. Så sa Gud: "Jorden skal bære fram gress, planter som setter frø, og 
frukttrær som gir frukt etter sitt slag, og som har frø i seg, på jorden." Og det 
ble slik. 
 
Slikt må det være en evne at i hver sæd, som stammer fra det originale sæd, å 
repetere eller å ekko hva den sæden er. Og dersom Det Originale Ord er en Sæd, 
da må den gi frukt etter sitt slag. Såledess vill denne evne til å ekko garantere 
kontinuitet, at hver gang Dette Ordet blir repetert, da vill det ikke bare gjengi 
samme tingen, men også samme tanken som det originale blir gjengitt, fordi 
uttrykket eller dynamikken av dette ordet skal være det samme fra generasjon til 
generasjon når det repeterer seg om og om igjen, og gjentakelsen blir reflektert 
fra ekko til ekko. Så denne ekko vill fører med seg samme uttrykk og 
dynamikken, og det kommer til å høre nøyaktig ut som den originale lyden.    
For mange år siden hørte jeg en tale av Lee Vayle kalt Omega reflekteringen, og 
i budskapet talte han om Moses da han kom ned fra fjellet mens hans ansikt 
skinte på grunn av Guds Nærvær. Og folket tvang ham til å dekke til hans 
ansikt, fordi de var redd hans ansikt som skinte med Guds Shekina Herlighet. 
Og Broder Lee Vayle fortsatte med å tale om hvordan Profeten er i direkte 
forbindelse med Lyset eller Ildstøtten og mens han reflekterer og om vi forblir 
stående der i det samme lys, da reflekterer vi meget snart selv det samme lys.     
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Dette er en meget god tanke og det har inspirert mine studier gjennom de siste 
20 år. 
 
Boken om de syv Menighetstider. Smyrna Menighetstid. Side: 1409. 
I et hvert tidsalder har vi nøyaktig det samme mønster. Dette er grunnen til at 
lyset kommer i en bestemt tidsalder gjennom en Gudgitt budbærer, og fra denne 
budbæreren sprer lyset seg gjennom tjenesten til mange andre som har vært 
trofast opplært. Men alle disse som går ut har ikke alltid lært hvor viktig det er å 
tale kun det budbæreren har talt. (Husk Paul varslet menneskene å si kun det 
som han har sagt.) 
 
 1. Kor 14:37 
37. Hvis noen mener om seg selv at han er en profet eller åndelig, så må han 
erkjenne at det jeg skriver til dere, er Herrens bud.  
De føyer til her og tar bort et annet sted, og om ikke så lenge er budskapet ikke 
ren lenger, og vekkelsen dør ut. Hvor forsiktig må vi være å høre én stemme, 
fordi Ånden har bare en stemme, som er Guds stemme. Paulus varsler dem å si 
det som han har sagt, slik som også Peter gjorde. Han advarte dem at til og med 
Han (Paulus) kunne ikke forandre et ord av det som han hadde fått ved 
åpenbaring. Så viktig det er å høre Gud Stemme gjennom Hans budbærer, og si 
da det som han er blitt gitt til å si til menighetene. 
 
Dette er en sant ekko, å si det som er blitt sagt til deg på samme måte som det er 
blitt sagt.  
Nå mens vi vet hva det greske ord er som er blitt oversatt med har, la oss da lese 
disse to vers fra Skriften om igjen og se hvordan hvor forståelse forandrer seg 
mens vi leser dem. 
 
2 Joh. 1,9 Hver den som begår overtredelser*, og som ikke blir i Kristi lære, 
har ikke Gud. Den som blir i Kristi lære, har** både Faderen og Sønnen. 
 
*G3845 parabainô, from para (G3844) (Nær eller i nærheten av) og bainô 
(G0901-a); (å gå stikk i strid med; det betyr å krenke en ordre ved overskridelse, 
å vandre). 
**Echo = ekko. 
 
La oss nå forstå hva Skriften sier mens vi bruker de ordene som passer best til 
Skriften. 
 
2 Joh. 1,9 Hver den som ikke holder takten, eller går utenfor grensene av Jesus 
Kristi Lære, ekko ikke Gud. Den som blir i Kristi lære, ekkoer både Faderen og 
Sønnen. 
Og hvorfor? Fordi dersom du ikke holder takten da går du fortere eller du 
slakker på farten, (blir akterutseilt) En ekko kan ikke går fortere eller 
langsommere, det kan bare si det på den måten det ble sagt på. Det er grunnen til 
at Broder Branham sa; si det som lydbåndene sa. Fordi han sa det på lydbåndene 
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akkurat slik som Gud sa det. Og Johannes fortsatte; Han som forblir i 
Jesus Kristi Lære, han ekkoer både Faderen og Sønnen  
La oss nå undersøke dette i lyset av vår tekst denne formiddagen.  
1 Joh. 5:12. 
12. Den som har (han som ekkoer) Sønnen, har (ekkoer) livet. Den som ikke har 
(Dette betyr: han som ikke kan ekko) Guds Sønn, har ikke livet. 
 
Dersom du ikke kan ekko sønnen kan du ikke ekko Selve Livet, og Gud er 
Livet. Fordi, skjønner du, da Jesus kom sa Han: ”Det står skrevet i Skriften, Jeg 
er kommet for å gjøre Din Gud,” videre så Jesus i Joh. 5:19 og 30: ”Sannelig, 
sannelig sier Jeg dere: Sønnen kan ikke gjøre noe av Seg Selv, men bare det Han 
ser Faderen gjøre. For det Han gjør, gjør Sønnen likedan.” Og Han sa også: 
”Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Sønnen kan ikke gjøre noe av Seg Selv, men 
bare det Han ser Faderen gjøre. For det Han gjør, gjør Sønnen likedan.” Og Han 
sa også: "Min lære er ikke Min Egen, men tilhører Faderen som har sendt Meg.” 
Og Han sa: ”Faderen befalte meg hva jeg skulle si, og det er hva jeg lærer.”    
 
Og på dette vis forstår vi at Guds Sønn reflekterte Faderen i alle ting, og derfor 
er det slik at han som kan ekko (reflektere) Sønnen ekkoer Liv, fordi Gud er Liv. 
Og han som forblir i Kristi Lære ekkoer derfor både Faderen og Sønnen. Fordi 
om Jesus ekkoed Faderen og vi ekkoer Jesus, da ekkoer vi også Faderen. Fordi 
et ekko ikke er en engangs hendelse, men hender om og om igjen. Således var 
Jesus først frukten eller den første gjentakelse fra Faderen til oss, og mens vi for 
tak i åpenbaringen og blir gjort lik med Sønnens bilde, det er Rom 8, da ønsker 
vi også ikke noe annet enn å gjøre det Faderen viser oss først, og hva vi 
underviser er Faderens befalinger, gitt til oss gjennom den første ekko fra Hans 
Sønn, og således blir de repetert om og om igjen mens vi ekko dem videre til 
andre, og det viser at Ordet Lever og forblir i oss. 
 
Når dit hjerte pumper er det et bevis for at du lever, slik er det også når du 
ekkoer Guds Ord om igjen og om igjen beviser det at Kristus er kommet til livet 
i deg. Og legg merke til at i det naturlige er det hjerte som pumper blodet (livet 
er i blodet), og det er grunnen til at når hjerte pumper er der liv i deg, og slikt er 
det i det åndelige også, her representerer hjerte forståelsen, og når da forståelsen 
ekkoer Guds Ord om og om igjen, da er det en åpenbart tegn at du er blitt 
levendegjort i Kristus, og Livet som var i Faderen og gitt til Sønnen har oppvakt 
deg og du er i livet og viser at han og Hans Liv er det samme i går i dag og i alle 
evighet det samme. 
 
Det er grunnen til at Paulus kunne si i Galaterne 2:20: Jeg er korsfestet med 
Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i 
kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og gav seg selv 
for meg. 
 
Paulus sier med andre ord, siden jeg ble korsfestet, lever jeg ved Hans Tro, Hans 
Åpenbaring, og resultatet for meg blir at jeg lever et Liv slik som Han levde. Og 
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slik ser vi at Livet som var i Faderen går over til Hans Sønn og deretter til 
Sønnene. 
 
Og slik ser vi at de som har et slik natur som er i stand til å ekko Guds Sønn 
også ekkoer Faderen som er Livet 
 
La oss igjen se på ordet har i forbindelse med effekten det har på de som er i 
besittelse av den mulighet å ekko disse vers med de som ikke kan det. 
 
Matt 13:12 For den som har,(De som ekkoer, eller er av den natur som er i stand 
til å ekko) til ham skal det bli gitt, og han skal ha overflod. Og hvorfor er det 
slik? Fordi den selveste naturen til en ekko er å har mer og mer av det samme.  
 
 Men den som ikke har, (de som ikke har den natur at de kan ekko) skal bli 
fratatt endog det han har. (er i stand til å repetere.) 
 
Utrykker ”Har Liv” er brukt 23 ganger i det N.T. Og i min undersøkelse om 
hvordan dette utrykket ”har liv” hver gang ble brukt, oppdaget jeg at dette ordet 
”har” ikke alltid ble oversatt fra det Greske Ord ”Echo.” Og til mit forbauselse 
ble ordet ”echo” ikke brukt når det refererer til noe som Gud gjorde. Hvorfor? 
Fordi Gud ikke ekkoer. Hans Ord er det opprinnelige Ord, det er ikke et ekko. 
Men hver gang Dette Ordet blir reflektert, er det et ekko, det gir en ekko. Det er 
grunnen til at opphavet av Liv ikke ekkoer, men vi ekkoer tilbake om det han sa. 
Legg merke til i 1. Joh. 3:15; 
 
15 Hver den som hater sin bror, er en morder. Og dere vet at ingen morder har 
evig liv værende i seg.  
 
Ordet har her betyr: ekko. Så ser vi at ingen morder kan ekko Liv.  
 
 Men når vi eksaminerer 1 Joh. 5:1 11 Og dette er vitnesbyrdet: At Gud har gitt 
oss evig liv, og dette livet er i Hans Sønn. 
Her betyr ordet har ikke ekko. Ordet har som er brukt her er en forfalskning/lagt 
til og finnes ikke det originale Gresk. Her står det: Gud gav oss evig liv. 
 
Vi har allerede sett i 1. Joh. 5:12  
12. Den som har Sønnen, har (ekko) livet. Den som ikke har Guds Sønn, har 
(ekko) ikke livet. 
 
Apg 11, 18 Da de hørte dette, ble de stille. Og de æret Gud og sa: "Så har altså 
Gud også gitt hedningene omvendelse til livet." 
Det greske ord her for ”har” er ”didomi” som betyr å gi, altså Gud gav 
hedningene, det står ikke at Gud ekkoer.  
 
Joh 15, 13 Ingen har (ekko) større kjærlighet enn dette, at han gir sitt liv* for 
sine venner. 
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Joh 3, 36 Den som tror på Sønnen, har (ekko) evig liv. Men den som ikke vil 
tro Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham." 
 
Joh 5, 24 Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som hører Mitt ord og tror på 
Ham som har sendt Meg, han har (ekko)  evig liv og skal ikke komme til dom, 
men er gått over fra døden til livet. 
 
Joh 5, 26 For slik som Faderen har (ekko) liv i Seg Selv, slik har Han også gitt 
Sønnen å ha liv i Seg Selv. 
 
Joh 6, 47 Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som tror på Meg, har (ekko) 
evig liv. 
 
Joh 6, 54 Den som eter Mitt kjød og drikker Mitt blod, har (ekko) evig liv, og 
ham skal Jeg reise opp på den siste dag. 
 
Åpenbaringen 2:7 Den som har øre (Han som er av en slik natur som er i stand 
til å høre og så ekko), han høre* hva Ånden sier til menighetene! Den som 
seirer, ham vil Jeg gi å ete av livets tre, som er midt i Guds Paradis. 
 
*Gresk akouo betyr blant mye annet: å forstå, oppfatte meningen av det som er 
blitt sagt. Å forstå, tenke på, fundere på, reflektere over, ta i betraktning, 
vurdere, overveie, betrakte, betenke. 
 
 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(ekko) 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.  


