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HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. 
Den skjulte visdom. 

25. februar 2001  
Brian Kocourek  

 
 
Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi 
fortsetter med § 34 fra Bror Branhams tale angående ”Hvem er denne 
Melkisedek.” 
 
Hvem er den Melkisedek. 
§ 35. Jeg sa: ”Det er ved åpenbaring.” Og han sa: ”Jeg kan ikke akseptere 
åpenbaring.” Jeg sa: ”Da kan ikke Gud hjelpe deg, da kan han ikke komme til 
deg, fordi det er skjult for øyne til de vise og forstandige og åpenbart for barn. 
(åpenbart, åpenbaring.) Åpenbart til barn som ønsker å akseptere det, lære 
det.” Og jeg sa: ”Det finnes ikke et mulighet for Gud å nå deg, du stenger deg 
selv av fra Ham. Hele Bibelen er en åpenbaring av Gud. Hele menigheten er 
byget på åpenbaringen av Gud. Det finnes bare en måte å bli kjent med Gud 
på, og det er åpenbaring: til hvem Sønnen vill åpenbare Ham, åpenbaring. Alt 
er en åpenbaring. Ved ikke å akseptere åpenbaring, forblir du bare en kald 
teolog, og det finnes ikke håp for deg.”  
 
Legg merke til denne siste uttalelse Br. Branham kom med: ”Ved ikke å 
akseptere åpenbaring, forblir du bare en kald teolog, og det finnes ikke håp for 
deg.” 
 
Jeg er sikker på at de fleste av dere har hørt teologene på radio, dere vet 
”Mannen som svarer på Bibelske spørsmål.” Han kaller det slik. Disse 
menneskene kjenner ikke Gud, men de kjenner Bibelen fra perm til perm. Det 
ble sagt om Fariseerne at de var et strengt oppdratt sekt, og når man stakk en nål 
inn i sidene kunne de fortelle deg hva neste bokstav var når nålet gikk gjennom 
sidene. Jeg vet ikke om det er sant eller ei, jeg var ikke til stede, men jeg vet at 
Br. Branham er en stadfestet profet, og når han sier at du kun ved åpenbaring 
kan lære Gud å kjenne, da er det den eneste måten man kan gjøre det på. 
 
Noen tror at du må ta Bibelen bokstavelig. Jeg er ikke enig med dem. Jeg tror at 
Bibelen er Guds inspirerte Ord av den Levende Gud og skjønt det har blitt 
skrevet for mange tusen år siden, skjuler Den fortsatt skjulte visdom og 
åpenbaring av Den Ene Sanne Gud som ikke skulle åpenbares før de siste dager. 
 
1 Kor 2,6-7 Likevel taler vi en visdom blant de modne, ikke en visdom som 
tilhører denne tidsalder eller denne tidsalders herskere, de som går til grunne.  
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7 Men vi taler Guds visdom i hemmelighet, den skjulte visdom som Gud før 
tidenes begynnelse bestemte til vår herlighet,    
 
Apostel Paulus kalte Det den skjulte visdom. Det betyr at det alltid har vært til 
stede, men var skrevet på en slik måte at det gikk over hodene på folk som leste 
det, inntil den tid kom at det skulle åpenbares. 
 
Rom 16,25-27 Han som makter å styrke dere etter mitt evangelium og 
forkynnelsen av Jesus Kristus, etter åpenbaringen av hemmeligheten som har 
vært holdt skjult fra evige tider,  
26 men som nå er blitt åpenbart og ved profetiske Skrifter gjort kjent for alle 
folkeslag, etter Den Evige Guds befaling, for å virke troens lydighet.  
27 Den eneste vise Gud, ved Jesus Kristus, tilhører æren i all evighet. Amen. 
 
Og vi vet at alle hemmeligheter skal bli åpenbart i ende tiden. 
 
Åp 10,1-7 Jeg så enda en annen mektig engel som kom ned fra himmelen, 
innhyllet i en sky. Og en regnbue var over hodet hans, ansiktet hans var som 
solen, og føttene hans som ildsøyler.  
2 Han hadde en liten, åpnet bok i hånden sin. Og han satte den høyre foten på 
havet og den venstre foten på landjorden,  
3 og så ropte han med høy røst, som når en løve brøler. Da han hadde ropt, talte 
de sju tordener med sine røster.  
4 Da de sju tordener hadde talt med sine røster, skulle jeg til å skrive. Men jeg 
hørte en røst fra himmelen som sa til meg: "Sett segl for de ting som de sju 
tordener talte, og skriv dem ikke!"  
5 Engelen som jeg så stå på havet og på landjorden, løftet hånden sin* mot 
himmelen  
6 og sverget ved Ham som lever i all evighet, Han som skapte himmelen og alt 
det som er i den, jorden og alt det som er på den, og havet og alt det som er i 
det, og sa at det ikke lenger skulle være noen tid.  
7 Men i de dager, når den sjuende engelen gir lyd fra seg, når han skal blåse i 
basunen, da skal Guds hemmelighet være fullendt, slik som Han forkynte for 
Sine tjenere profetene. 
 
Dere ser at det må kommer et slags Nåde Drag over de siste dagers utvalgte som 
gjør vår sinn i stand for å motta åpenbaringen om disse ting som har vært skult 
og som da blir avslørt eller kommer til å være fullt synlig. 
 
1 Pet 1,13 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. 
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1 Kor 1,3-10 Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus 
Kristus!  
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. 
 
 
Paulus sier her: 
1 Kor 2,8 den visdom som ingen av herskerne i denne tidsalder har kjent. For 
hadde de kjent den, hadde de ikke korsfestet herlighetens Herre. 
 
Legg merke til at Paulus forteller oss at om de hadde vist det hadde de ikke 
korsfestet Herrens Herlighet. Det er grunnen at det finnes skjulte ting i Bibelen 
som ikke kan forståes ved bare alleene å lese Bibelen. Det finnes faktisk ting i 
Bibelen, på grunn av den måten det er skrevet på, som ikke fører til forståelse, 
men fører til komplet forvirring. 
 
Matt 13,10-17 Og disiplene kom og sa til Ham: "Hvorfor taler Du til dem i 
lignelser?"  
11 Han svarte med å si til dem: "Dere er det gitt å kjenne himlenes rikes 
hemmeligheter*, men dem er det ikke gitt.  
12 For den som har, han skal få mer, og han skal ha overflod. Men den som ikke 
har, han skal bli fratatt selv det han har.  
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.  
16 Men salige er deres øyne, for de ser, og deres ører, for de hører.  
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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. 
 
Bare å lese Skriften betyr ikke at du forstår det du har lest. Det må bli åpenbart. 
Jesus sa i Matt 11,25-27  
25. På den tid tok Jesus til orde og sa: "Jeg takker Deg, Far, himmelens og 
jordens Herre, at Du har skjult dette for vise og kloke og åpenbart det for 
umyndige.  
26 Ja, Far, for slik var det velbehagelig for Deg.  
27 Alle ting er overgitt til Meg av Min Far, og ingen kjenner Sønnen uten 
Faderen. Heller ikke kjenner noen Faderen uten Sønnen og den Sønnen vil 
åpenbare Ham for. 
 
1 Kor 2,9-16 
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.  
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.  
14 Men et sjelelig menneske tar ikke imot de ting som hører Guds Ånd til, for de 
er som dårskap for ham. Han kan heller ikke kjenne dem, for de bedømmes 
åndelig.  
15 Men den som er åndelig, bedømmer alle ting, men selv blir han ikke bedømt 
av noen.  
16 For hvem har kjent Herrens sinn, så han kunne lære Ham? Men vi har Kristi 
sinn. 
 
Paulus forteller oss i all enkelthet å forstå. Om du ikke har en menneskelig ånd 
kan du ikke forstå menneskelig tankegang. Og da sier han oss; om du ikke har 
Guds Ånd, da har du ikke en mulighet å forstå Gud tanker. Fordi Gud har sagt: 
Jes 55,8 For Mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke Mine veier, 
sier Herren. 
 



 5

Ordet åpenbaring og sine forskjellige opphavsformer er brukt 522 ganger i 
Bibelen og betyr: avsløring, avdekke det som har vært dekket over, blotte, gjøre 
naken 2. å gjøre kjent, manifestere, avdekke noe som var ukjent fra før. 
 
Paulus forteller oss da Gud gjorde Seg Selv og Hans Sønn kjent for ham, gikk 
han ikke tilbake til presteseminaret. Gal 1,15-16  
15. Men da det behaget Gud, Han som utvalgte meg fra min mors liv og kalte 
meg ved Sin nåde,  
16 å åpenbare Sin Sønn i meg, for at jeg skulle forkynne Ham blant hedningene, 
da rådførte jeg meg ikke først med kjøtt og blod. Seminaret kan ikke hjelpe deg. 
Bare Sannheten gjennom en stadfestet Guds profet. Og åpenbaringen av 
sannheten som kommer ved Den Levende Guds Ånd. 
 
Fil 3,13-16  
13. Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg: Jeg 
glemmer det som er bak, og strekker meg ut etter det som ligger foran.  
14 Jeg jager mot målet, mot den seierspris som Gud fra det høye kalte oss til i 
Kristus Jesus.  
15 La oss altså, så mange som er fullkomne, ha dette sinn. Og hvis dere tenker 
annerledes i noe, skal Gud også åpenbare dette for dere.  
16 Det gjelder at vi så langt vi har nådd, fortsetter etter den samme rettesnor og 
har det samme sinnelag.  
 
Joh 1,10-13 
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,  
13 de er født, ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, 
men av Gud. 
 
Og husk Joh 1,1 I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var 
Gud. 
 
Nå, om du er blitt gitt makt til å bli Guds Sønner, da har du alltid vært sønner. 
Du kan ikke bli noe som du ikke var i sæd form. 1 Mos bok 1:11 forteller oss at 
alt sæd frambringer etter sin egen art og natur. Og siden Gud er Ordet, skal også 
sønnene Hans bli Ord. Mange mennesker kan ikke tro at dette å være en Guds 
sønn er virkelig. Og allikevel forteller de samme mennesker at de tror Bibelen 
bokstavelig. De påstår at de tror at Bibelen er Guds inspirerte Ord og slik tar de 
det bokstavelig, og allikevel når du viser dem at slangen hadde en sæd og at 
hans sæd ville ligge i fiendskap med det lovede sæd, da sier de at dette er ikke 
bokstavelig. Når du viser dem at Jesus talte om det Kongelige Sæd eller sæden 
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som er Guds Barn og satan har en sæd eller satans barn, da tror de ikke at dette 
må taes bokstavelig, men åndelig.   
 
Da Jesus sa til dem at de hadde djevelen til far, da sier disse menneskene at man 
ikke kan ta det bokstavelig, og allikevel påstår de at de tror Bibelen bokstavelig. 
 
Moses forteller oss i 4. Mos. Bok 29:29 de hemmelige ting hører Gud til; men 
de ting som er åpenbart hører i all evighet oss og våre barn til, slik at vi kan 
gjøre det som loven sier oss. 
 
Da profeten Daniel kom til Kong Nebukadnesar da han hadde en drøm som 
bekymret ham og ingen kunne tyde drømmen hans. Daniel kom til ham og sa: 
Daniel 2:28 ”Men det finnes en Gud i Himmelen som åpenbarer 
hemmeligheter.”  
 
Profeten Amos sa: Amos 3:7-8 ”For Herren Gud gjør ingen ting uten at Han 
åpenbarer Sitt hemmelige råd for Sine tjenere, profetene. 8 Løven brøler! Hvem 
må ikke da frykte? Herren Gud taler! Hvem må ikke da profetere?   
 
Dette fører til det som Broder Branham forteller oss. Hvem er denne Melkisedek 
i: § 35. Jeg sa: ”Det er ved åpenbaring.” Og han sa: ”Jeg kan ikke akseptere 
åpenbaring.” Jeg sa: ”Da kan ikke Gud hjelpe deg, da kan han ikke komme til 
deg, fordi det er skjult for øyne til de vise og forstandige og åpenbart for barn. 
(åpenbart, åpenbaring.) Åpenbart til barn som ønsker å akseptere det, lære 
det.” Og jeg sa: ”Det finnes ikke et mulighet for Gud å nå deg, du stenger deg 
selv av fra Ham. Hele Bibelen er en åpenbaring av Gud. Hele menigheten er 
byget på åpenbaringen av Gud. Det finnes bare en måte å bli kjent med Gud på, 
og det er åpenbaring: til hvem Sønnen vill åpenbare Ham, åpenbaring. Alt er en 
åpenbaring. Ved ikke å akseptere åpenbaring, forblir du bare en kald teolog, og 
det finnes ikke håp for deg.”  
 
Det finnes en side som vi alt for ofte overser her når Jesus forteller oss dette. 
Denne siden er nåde. Han sa til en gruppe engang at dette er skjult og til en 
annen gruppe som blir omtalt som barn sier han at det er åpenbart. 
 
Matt 11,25 På den tid tok Jesus til orde og sa: "Jeg takker Deg, Far, himmelens 
og jordens Herre, at Du har skjult dette for vise og kloke og åpenbart det for 
umyndige. 
26 Ja, Far, for slik var det velbehagelig for Deg.   
 
Ef 3,8-10 Til meg, som er den aller minste av alle de hellige, ble denne nåde gitt 
at jeg skulle forkynne evangeliet om Kristi uransakelige rikdom for hedningene 
9 og opplyse alle om hva dette hemmelighetens samfunn er, det som fra evige 



 7

tider har vært skjult i Gud, som skapte alle ting ved Jesus Kristus. 10 Hensikten 
med dette var at Guds mangfoldige visdom nå ved menigheten skulle bli gjort 
kjent for maktene og myndighetene i det himmelrommet. 
 
Kol 1,25-27 For den ble jeg en tjener etter den Guds forvaltning som ble gitt 
meg for dere, å oppfylle Guds ord, 26 hemmeligheten som i tidligere tider og for 
tidligere slekter har vært skjult, men som nå er blitt åpenbart for Hans hellige. 
27 For dem ville Gud gjøre kjent hvilken rikdom av herlighet det er i denne 
hemmeligheten blant hedningene, det er Kristus i dere, håpet om herligheten. 
 
Åp 2,17 Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene! Den som 
seirer, vil Jeg gi å ete av den skjulte manna. Og Jeg vil gi ham en hvit stein, og 
på steinen er det skrevet inn et nytt navn, som ingen kjenner, uten den som får 
det. 
 
Hvorfor ble dette kalt, Skult Manna? Denne Manna ble med hensyn skjult i alle 
disse tidsaldere, fordi det skulle bli åpenbart for du og meg. 
 
1 Kor 2,7 Men vi taler Guds visdom i hemmelighet, den skjulte visdom som Gud 
før tidenes begynnelse bestemte til vår herlighet, 
 
 


