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Satans Eden nr. 70  

Twins no 13 - Attributter Identifiserer Sædens Kilde, del 1  

Alle som er bestemt til Liv, tror og forstår 

2. oktober, 2022 

Brian Kocourek, Pastor  

  

Forrige uke påpekte vi at etter hver vekkelse blir det produsert tvillinger, en åndsfylt 

kristen og en intellektuelt født kristen. Og det vil være egenskaper og kjennetegn som 

blir delt av både det sanne vintreet og det falske vintreet. Det er derfor de to åndene i 

endetiden vil være så nær hverandre at det ville forføre selv de utvalgte hvis det var 

mulig, men det er ikke mulig.  

Og i dag skal vi begynne med en studie av de egenskapene som utgjør forskjellen 

mellom det sanne vintreet og det falske vintreet. Når dere har disse 17 egenskaper og 

kjennetegn til en sann troende, da vil det i realiteten være umulig for deg å bli forført av 

det falske vintreet. Og faktisk, når vi er ferdig med de neste 5-6 prekener, da bør du 

være godt utrustet til å motstå satans store villfarelse. 

  

Vi er blitt lovet i Malakias 3:18 Da skal dere vende tilbake igjen. Og dere skal se 

forskjell mellom den rettferdige og den ugudelige, mellom den som tjener Gud og 

den som ikke tjener ham. 

 

Den første og viktigste egenskap og kjennetegn ved det sanne vintreet, er at Alle som 

er bestemt til Liv, tror Guds Ord. Og de vil være i stand til å forstå de ting som er fra 

Gud. Nå, jeg innser at jeg nettopp nevnte to forskjellige egenskaper, det å tro og å 

forstå. Men hvordan kan du virkelig tro hvis du ikke forstår hva du tror. Så jeg har beleilig 

kombinert disse to egenskapene inn i en, å tro og å forstå. 

  

Vi leser i Apostlenes Gjerninger 13,48 Da hedningene hørte dette, ble de glade og 

æret Herrens Ord. Og så mange som var bestemt til evig liv, trodde. 

 

Broder Branham sa i talen 64-1212 Tid For Innhøsting 346 I ærbødighet nå, og jeg sier 
dette med gudfryktig kjærlighet. Og må Den Store Far, som jeg fortalte dere nettopp, i 
begynnelsen, var tilstede her, allestedsnærværende. Hvis jeg sier dette gjennom 
fordommer, da vil Han dømme meg. Hvis jeg sier det gjennom Sannheten, vil Han 
velsigne meg. Han vil la dere se Det, hvis dere er bestemt til Liv.  
 

Og på den andre siden vil Han ikke la deg se det, hvis du ikke er bestemt til Liv. 

  

Og broder Branham sa i talen 65-1207 Lederskap 177 Nå, du er bestemt til Liv. Du 

ser Det hvis du er bestemt til å se Det. Hvis du ikke er bestemt til å se Det, vil du 

ikke se Det. Sa: “De har øyne, men de kan ikke se, ører og kan ikke høre.” 

 

Legg merke til at broder Branham siterer fra Skriften her, i Matteus 13, Markus 4 og 

Lukas 8.  

  



2  

  

Matteus 13:11 Han svarte med å si til dem: «Dere er det gitt å kjenne himlenes rikes 

hemmeligheter, men dem er det ikke gitt.  

 

Matteus 13:16 Men salige er deres øyne, for de ser, og deres ører, for de hører.  

 

Markus 4:11 Og Han sa til dem: «Dere er det gitt å kjenne Guds kongerikes 

hemmelighet. Men til dem som er utenfor, kommer alt i lignelser,  

 

Lukas 8:10 Og Han sa: «Dere er det gitt å kjenne Guds kongerikes hemmeligheter, men 

til de andre er det gitt i lignelser, slik at når de ser, så kan de likevel ikke se, og når de 

hører, kan de likevel ikke forstå.  

 

Nå, tilbake til sitatet vårt ... "177 Hvor takknemlige dere skulle være, menighet! Hvor 
dere skulle få dere selv rettet opp i disse tingene! Hvor dere skulle være i brann for Gud! 
For at dine øyne skal se hva du ser, dine ører høre de tingene som du ser. 
Lederskap! Hvorfor kom du hit i kveld for å høre et Budskap som Dette? Jeg er stemplet 
over hele verden, av menighetene, som en “fanatiker”. Hvorfor kom du? Den Hellige 
Ånd ledet deg hit (ser du? ser du?) for å høre. Få en omskjærelse! Skjær bort tingene 
av verden, ta imot lederskapet til Jesus Kristus, ellers vil du gå fortapt like så sikkert som 
noe.  
 
62-0909E I Hans Nærvær 42 Så vi er ikke bestemt til å gjøre noe annet enn å holde 
oss til det Ordet. Og hvis en mann er sendt av Gud, da vil han bli stående sammen 
med Ordet, fordi Gud kan bare stå sammen med Sitt Ord. Skjønner? Se her, Han er 
nødt til å bli stående sammen med Sitt Ord. Så når vi kommer inn i Hans Nærvær, når 
en mann en gang kommer inn i Guds nærvær, da blir han forandret for alltid, hvis 
det er skjedd en forandring med ham. Nå, det finnes de som kunne vandre i Guds 
Nærvær og ikke bry seg om det. Han var da ikke bestemt til Liv. Men hvis han var 
forutbestemt av Gud, så snart det første initiativet treffer, da kjenner han det. Det lager 
en brann.  
  

63-0114 En Trompet Gir En Usikker Lyd 156. Nå, en ekte sau vil si: "Åh, åh. Åh, åh. 
Nei, det er noen ulyder i det. Det hørtes ikke riktig ut. Åh, det må ha vært en fransk 
harpe. Det var ikke en trompet, fordi Bibelen vil ikke gi noen usikker lyd. Det står skrevet 
at du skal motta Den Hellige Ånd. Ikke: du kan kanskje - Du skal, hver og en. Hvor 
omfattende? Til dine barn og dine barns barn, og dem som er langt borte, til så 
mange som Herren vår Gud skal kalle. Han vil la basunen lyde i hver rase og hver 
generasjon, og de vil høre Hans røst. De vil tro det, de som er bestemt til Liv. Amen. 
De vil tro det fordi de vet at det er evangeliets trompet som lyder. Det er ikke usikkert. 
Hver soldat vet hvordan de skal stå. 
 

54-0514 Guds Segl 58. Nå, lytt nøye nå, slik at du vil være sikker på å huske det. Jeg 
fordømmer ikke katolske mennesker; Jeg fordømmer ikke protestantiske mennesker, for 
ut fra begge disse, og alle de andre, kommer Guds sæd gjennom en utvelgelse. De som 
er bestemt til Liv, vil se Det og vandre i Det. De som ikke kan se, vandrer i mørket. 
Dette er opp til Gud. Gud gjør det. Han sverget og lovet Abraham at Han ville frelse ham 
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og hans ætt. Nå, hvis du er av Abrahams sæd, da har du Evig Liv (Det er det hele.), Og 
du er arving i henhold til løftet. Og det er alt sammen av nåde og ved en utvelgelse av 
Gud. 
  

1. Johannes 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. 

 

58-1221M Hvor Er Han, Jødenes Konge 79. Åh, Han er så god. Han vil fange 
oppmerksomheten til hver person som Han har bestemt til Liv, kanskje på sin egen 
måter å tilbe på. Men han er Gud, og Han kjenner menneskenes hjerter, og han 
våker over dem, og han beskytter dem, og han fører dem til et sted. Når dypet 
kaller på Dypet, da må det være et Dyp til å svare på det kallet. Hvis en mann tørster 
etter noe, det viser at det er noe der ute til å svare på det for å slukke den tørsten.  
 

59-0411 Å Se Etter Hans Stjerne 17 Og for meg selv, jeg forventer at noe skal skje. 
Det står skrevet: "Når det folk som er kalt ved mitt navn, skal samle seg og be, da 
vil jeg høre fra himmelen. "Og jeg har bedt i dag, og jeg vet at andre har bedt, og jeg 
forventer at noe skal skje. Det kan være ting som skjer, som vil gå rett over hodet på 
folk. Mange som ikke er bestemt til Liv, vil aldri kunne se det. Da Jesus kom, var det 
titusener, ja, millioner som så etter Ham, at Han skulle komme, og Han åpenbarte seg 
bare for en liten håndfull. Se nå, det er de som ser etter noe, de som har en 
pulsering som slår i hjertet, de venter, de lengter etter at noe skal skje. Det er de 
som tror at det vil skje, og venter på den hendelsen. Det er disse som Jesus vil 
komme til, til de som elsker Hans tilsynekomst. Hvis du elsker noen, og du 
forventer at de skal dukke opp, da gjør du alle forberedelser til det. Det er slik 
Menigheten skulle være i kveld, at den forbereder seg til Herrens komme og ser 
etter ethvert tegn. Og når du ser Gud gjøre noe, da gleder du deg, fordi det peker på 
Hans komme. Og vi er fremme ved det siste tegnet nå. Han kunne komme tilsyne før 
morgengry.  
 

Johannes 10:38 Men hvis Jeg gjør dem, så tro gjerningene, selv om dere ikke tror 

Meg, så dere kan vite og tro at Faderen er i Meg og Jeg i Ham.  

 

Tro gjerningene, som er stadfestelser. Hvorfor? "Så dere kan vite." Selv når du ikke vet, 

men du holder fast på at et stadfestet Ord bringer deg til et punkt hvor du skal vite. 

Legg merke til at Han sa: "Tro på gjerninger slik at dere kan kjenne." Så dere kan vite. 

Det skjer noe når dere forstår Ordet og tror det, at når dere ser en stadfestelse, da 

kaster dere alt annet til side og holder fast ved stadfestelsen. Og selv om dere ikke 

forstår en bestemt ting som blir sagt av den som er stadfestet, men likevel vil deres 

forståelse av en stadfestelse, ta dere til det punktet, slik det gjorde med broder Vayle. 

Da broder Branham forkynte om Bortrykkelsen i Yuma Arizona, da hørte broder Vayle at 

broder Branham sa: "Ropet er Budskapet". Og han tenkte: "Jeg har hørt broder 

Branham sier noen veldig merkelige ting, men dette er en av de merkeligste. Og da var 

det noe inni ham som sa: "Når tid var han noen gang feil?." Så han fant seg selv med 

å si: "Ropet er Budskapet."  
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Fra talen 61-0119E Dronningen Av Saba 17 Jesus hadde irettesatt folket fordi de 
hadde misforstått Hans budskap. Og de prøvde å gjøre det til noe som det ikke 
var. 
  

Jeg lurer på om ikke den samme ånden fremdeles lever videre blant mange som hører 

Budskapet i dag.  

  

La oss fortsette å lese, og jeg vil at du skal telle hvor mange ganger broder Branham 

forteller oss at de som er bestemt til Liv, vil tro, og de som ikke er bestemt til Liv, vil ikke 

tro. 

  

,17 ... Han hadde vært i byene deres og utført mirakler og vist frem sitt Messiasiske tegn 
til folket, slik vi talte om i går kveld. Og vi finner at de som var bestemt til Liv, så det. 
De som ikke var bestemt til Liv, så det ikke. Evangeliet blinder dem som ikke er 
villige til å akseptere det, og det vil bli sett av dem som er villige til å akseptere 
det. Og det var slik det var i Hans dager, da Skriften konstaterte tydelig og nøyaktig de 
tingene han gjorde, og sa at Han ville gjøre det. Og hvordan de gikk glipp av det, som 
viste at de var nødt til å være blindet. 
  

Igjen sier han den samme tingen i dette neste sitatet, og han legger også ut en veldig 

tydelig forståelse av Faderen og Sønnen, og sier at de som ikke er bestemt til Liv, de vil 

ikke se det. 

  

61-0409 Vi ville se Jesus 39. Gud var i ham. Han sa: "Det er ikke Meg. det er min Far 
som bor i Meg." Sønnen var et menneske; Gud var Ånden som var i Ham, og det 
var Ånden som talte ut av Ham. Nå, ser du hva Han gjorde med disse jødene? Da han 
møtte dem, de som var bestemt til Liv, gjenkjente Det. Ikke gå glipp av dette, 
menighet. De som var bestemt til Liv, gjenkjente Det og trodde Det. Men de som 
ikke trodde Det, ble vendt bort til fortapelse. Sa ikke Jesus til disse hellige vigslede 
menn, som kjente Skriften fra A til Å, eller de hevdet å gjøre det, Han sa: "Dere er av 
deres far, djevelen." Det er nøyaktig rett.  
  

62-0630E Den Mest Ondskapsfulle Mannen I Santa Maria 66. Og, vet dere, plutselig 
fikk hun se noe der. Det er noe med Ham. Jeg vet ikke. Hvis øynene dine noen gang 
får et glimt av Ham, da vil du vite det, det vil si hvis du er bestemt til Liv. Ja. Ellers 
kan du se rett forbi Ham og aldri ha noen oppmerksomhet til det. Men hvis du er blitt 
bestemt til Liv, der ved første blikk: Han er annerledes. Nå, Alan, hvis du lytter til 
dette, jeg ønsker at du skal få tak i det som Han nettopp sa her. Men hvis du er blitt 
bestemt til Liv, ved det første blikk: Han er annerledes.  
  

Nå, hva dette er, det er parallelliteten i Skriften, slik som vi brakte det ut i begynnelsen 

av denne serien om tvillinger. Det finnes en velsignelse og en forbannelse. Du er 

velsignet hvis du er bestemt til Liv, og forbannet hvis du ikke er det. Du vil høre, 

gjenkjenne og handle på Ordet hvis du er bestemt til Liv, og du vil ikke handle på det 

hvis du ikke er bestemt til det.  
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Det er dette vi ser at Paulus sier i 1. Timoteus 4:1-3 Ånden sier klart at i de siste tider 

skal noen forlate troen (Og hvordan skal de forlate troen?) og vende seg til forførende 

ånder og demoners lære. (så de vil bli fanget opp i falsk lære, slik som han sier.) 

2 Det skjer i løgnens hykleri (Med andre ord: De kjenner sannheten, men de er villig til å 

ofre sannheten for en stilling eller en status blant mennesker. Og når de gjør det, vil Gud 

brennemerke deres samvittighet.), hvor deres egen samvittighet er blitt brennemerket.  

3 De forbyr å gifte seg (Det er Den katolske kirke) og befaler å avholde seg fra kjøtt (og 

denne djevelske ånden er enda sterkere enn forbudet mot å gifte seg.) som Gud skapte 

til å bli mottatt med takksigelse av dem som tror og har gjenkjent sannheten.  

 

Legg merke til hva han sa om å spise kjøtt. Vi skal gjøre det med Takksigelse. Og hvem 

er vi som spiser det med Takksigelse? Paulus forteller oss ... dem som tror og har 

gjenkjent sannheten. Så det er noe med dette å kjenne Sannheten, som redder deg fra 

villfarelse, og fra å falle fra. Så han sa at disse menneskene i endetiden vil falle bort på 

grunn av falsk lære, slik som å ikke spise kjøtt. Visste du det?  

  

Så de som faller fra, vil bli fanget opp i en falsk lære om å avstå fra kjøtt. Det er grunnen 

til at jo nærmere lyset du er, jo mer sannsynlig kan du bli blindet av det lyset, hvis du 

ikke er bestemt til Liv.  

  

Igjen hører vi ham si det samme i sin preken 62-0715 Se, En Større Enn Dem Alle, Er 
Her 59. Men du vet at da Johannes kom for å forberede en menighet for Jesus, da var 
det mindre enn en milliondel av folket som noensinne hørte ham. Og da Jesus Kristus 
var på jorden, var det mindre enn ett hundre tusen av folket som noen gang så Ham 
eller hørte Ham. Men Han kom til dem som var bestemt til Liv, og de mottok det. Og av 
disse som han gikk omkring med, han fikk bare ett hundre og tjue av dem. Skjønner? 
Det er bare et visst antall mennesker som kommer til å motta det, og når det er 
slik, da er det det hele. Resten av dem ... Du kunnne helle vann på det og alt mulig, det 
vil aldri bringe det, det vil aldri bringe sannheten frem. De vil aldri tro det. Skjønner? 
De vil bare fortsette, fordi det ikke er noe inni der som er istand til å tro. Som min 
gamle sørstatsmor pleide å si: "Du kan ikke få blod ut fra en grønnsak, fordi det ikke er 
noe i den."  
 

Og igjen hører vi broder Branham fortelle oss det samme i sin tale: 630412M Verden 
Faller Fra Hverandre 70 Den samme tingen har kommet tilbake igjen, og menn vil 
ikke tro; folk vil ikke tro; kirker vil ikke tro. Ikke så rart. Du kan ikke bli skuffet over det, 
fordi Bibelen sa at de ikke ville tro det. Men det er dere enkeltmennesker, dere 
som er bestemt til liv. Se ut på markene nå og se hvilken time vi lever i. Kom til liv. La 
det livet som var i Kristus komme inn i deg, sinnet ... Du sa: "Å, jeg tenker, jeg 
tenker dette. Jeg ..." Du har ingen tanker å komme med. Du lar de tankene som var i 
Kristus, være i deg, og det er Ordet. Det er riktig. Tenk med de tankene som Han 
tenkte.  
  

Og igjen, vi ser et annet sitat hvor broder Branham forteller at du er nødt til å være 
bestemt til det, for å motta det. Fra hans preken,  
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64-0213 Jesus Kom Og Kalte 25. Nå, vi finner ut at alt dette, Jesus hadde forkynt det. 
Og bare noen få, bare disse som Han hadde bestemt til Liv, de så Ham. Det 
handler ikke om de store folkemengdene. Vel, Kaifas kunne ha kalt sammen hele 
nasjonen. Jesus kalte bare sammen noen få. Det var ikke mange som kjente Ham. 
Det var tusener på tusener der da Han kom inn i verden. Han gikk gjennom verden, og 
de visste ikke en gang at Han var her.  
26 Slik vil det bli igjen! Han vil komme til disse som er kalt til Liv. Han vet hvem som 
er kalt til Liv.  
 
Fra Hans preken 64-0214 Tegnets Røst 157 Så vendte Han seg til disiplene, og Han 
sa: "Vil også dere gå." Skjønner? De kunne ikke gå. De hadde sett noe. De kjente 
Skriften, og de visste at dette var det. De kunne ikke forklare hva han talte om. Men 
likevel, de trodde det uansett. De stilte aldri noen spørsmål; det plaget dem aldri. De 
trodde, fordi det var en stadfestelse av Skriften. Tror dere det? Peter sa: "Herre, 
hvor skulle vi gå? Du alene har det Evige Livets Ord." De så det. De visste hvem 
Han var, og at det var hva Han skulle gjøre. Skjønner? De var bestemt til Liv før 
verdens grunnleggelse. Da dette Lyset traff det, da visste de det. Det er ingenting 
som kan bevege dem bort fra det. Uansett... Det så ut som fariseerne hadde anklager 
mot Ham både for det ene og det andre. Det brydde ikke disiplene seg noe om. De 
fortsatte videre uansett, fordi de trodde det. Og da talte Hans røst.  
  

Og fra hans preken 64-0311 Gud Er Identifisert Ved Hans Egenskaper 19 Alt 
sammen handler om Den Store Evige. Evigheten begynte aldri og kan aldri ta slutt. 
Derfor, i denne store Evige Ene var det egenskaper til å være Far, å være Sønn, å være 
frelser, å være helbreder, og alle disse tingene var i Ham. Og den eneste tingen som 
skjer nå, er at Han viser frem Sine egenskaper. Det er det hele. Nå, våre navn ble 
satt inn i Livets Bok hos Lammet før verdens grunnleggelse. Og når Ordet treffer 
det, hvis det finnes noe lys der som er blitt bestemt til Liv, Jesus sa: "Ingen kan komme 
til Meg uten at Min Far drar ham, og alle de som Min Far har gitt Meg, vil komme til 
Meg. " Så du skjønner, det er Ordet, hele tiden, Ordet, Ordet. 
 

Og fra hans preken 64-0313 Tegnets Røst 197 "Vel, jeg vet at når Han var her på 
jorden, da var Gud i Ham. Han var Gud. Han var Guds fylde. Han var hele Guds Ord 
gjort manifestert. I Bibelen, som fortsatt er Gud, Ordet, der er det noe åpenbaringen som 
ennå ikke er blitt gjort kjent. Og Han sa at i de siste dager, når verden skal bli som 
Sodoma igjen, da vil Menneskesønnen bli åpenbart, og tegnet på Sodoma ville komme 
tilbake. Da vil røsten kalle tilbake folket, de som er bestemt til liv. Vi vet at da Han var 
her, var det millioner av mennesker på jorden som aldri fikk vite at Han var her, ingen 
grunn for dem til å vite det. Han kom til dem som var forutbestemt til å se det. " 
  

Og det er fordi apostelen Johannes forteller oss i 1. Johannes 2:20 Og dere har 

salvelse fra Den Hellige, og (den salvelsen gjør at du) forstår alle ting.  

 

1. Korinterbrev 2:10 Men Gud har åpenbart det for oss ved Sin Ånd. For Ånden 

ransaker alle ting, ja, også Guds dybder. 
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11 For hvilket menneske forstår det som er av mennesker, uten menneskets ånd som er 

i ham? Slik er det heller ingen som forstår det som er av Gud, uten Guds Ånd.  

12 Men vi fikk ikke verdens ånd, men den Ånden, som er fra Gud, for at vi skal 

forstå det som rikelig er blitt gitt til oss av Gud. 

13 Dette taler vi også om, ikke i opplæring av menneskelig visdomsord, men i opplæring 

av Den Hellige Ånd, for det som har med Ånden å gjøre, blir forenet åndelig. 

14 Men et naturlig menneske aksepterer ikke det som er fra Guds Ånd, for det er 

nemlig dårskap for ham. Han er ikke istand til å forstå det, (Det er umulig for ham å 

forstå det som er fra Gud, for det ble ikke gitt ham å forstå det, det er ikke for ham.) for 

det 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 belære Ham? Men vi har Kristi sinn.  

 

Nå har vi sett hva Gud har i vente for dem som er bestemt til Evig Liv. De er blitt gitt en 

salvelse slik at de vil kjenne det som er gitt av Gud. Men slik er det ikke med dem som 

ikke er bestemt til Evig Liv. De er ikke blitt gitt denne salvelsen til å forstå. Derfor har 

det falske vintreet ingen plass for Ordet 

 

Og vi ser at apostelen Johannes taler om dette i 1. Johannes 4:5 Disse er selv av 

verden. Derfor taler de av verden, og verden hører på dem.  

6 Vi er av Gud. Den som kjenner Gud, hører på oss. Den som ikke er av Gud, hører 

ikke på oss. Av dette kjenner vi Sannhetens Ånd og villfarelsens ånd.  

 

Rett der, dette skulle fortelle deg hvem som er hvem. Har du en tjeneste som gir et ekko 

av det stadfestede Ordet, og folk ikke vil høre på den tjenesten? Det forteller deg rett der 

at de ikke er bestemt til Liv.  

  

Igjen forteller han oss i 1. Johannes 2:19 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 hva produserer denne salvelsen i dere?), og 

forstår alle ting.  

 

Broder Branham sier i sin preken 60-0709 Guds Tilveiebrakte Tilnærming Til 
Fellesskap 43. Og Guds Ord skulle bli oppbevart på et rent sted. Et skittent hjerte har 
ingen plass for Guds Ord. Det skulle bli oppbevart i et sant, uforfalsket hjerte, som 
er skilt fra denne verdens ting. "Hvis du elsker verden eller det som hører verden 
til, da er ikke Guds kjærlighet i deg. " Skriften sier det. Så folk i dag ... Årsaken til at 
våre kirker ikke beveger seg slik de burde, de fikk for mye av verden inn der. De 
prøver å blande renselsesvann sammen med det, og det må bli oppbevart på et rent 
sted for å se manifestasjoner av Ånden, i et rent hjerte. Oppbevart på et rent sted... 
  

Hvorfor tror du at pastorer og folk har problemer med å tro Johannes 14:12? Fordi de 

ikke forstår det. Og la oss innse det, fordi det ikke er for dem. De ser ikke Johannes 
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14:12 i sitt liv, så da tror de at det heller ikke gjelder for noen andre. Og det er slik en 

barnslig mentalitet: Hvis ikke vi kan ha det, da kan heller ikke dere ha det.  

  

Og de har det ikke fordi de ikke har plass til det i sitt hjerte. Det var det Jesus sa: "De 

har ingen plass for Ordet."  

Johannes 8:37 Jeg vet at dere er av Abrahams ætt, men dere søker å drepe Meg, fordi 

Mitt ord ikke får 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 med å si 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 ut av 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 (forstår) dere ikke, fordi dere 

ikke er av Gud.»  

 

Johannes 3:19 Og dette er dommen (Krisis = Dom, domfellelse, fordømmelse." Dette er 

en skillelinje som skiller det sanne vintreet fra det falske vintreet,), 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 irettesatt.  

21 Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at gjerningene hans skal bli 

åpenbare, at de er gjort i Gud.»  

 

Så vi ser forskjellen: De som er bestemt til Liv, kommer til Ordet. Og de som ikke er 

bestemt til liv, kommer ikke til Ordet. 

  

2. Nå, den andre egenskapen til en virkelig gjenfødt Guds Sønn, de som er født på 

ny ved Hans Ånd, de kan forstå Ordet 

  

Johannes 8:31 Da sa Jesus til de jødene som var kommet til tro på Ham: «Hvis dere 

blir i Mitt Ord, er dere i sannhet Mine disipler.  
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Johannes 8:42 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.  

 

Johannes 8:47 Den som er av Gud, hører Guds ord. Derfor hører dere ikke, fordi 

dere ikke er av Gud.  

 

Jesaja 50:4-10 Herren Herren har gitt meg en disippeltunge, så jeg skal kunne styrke 

den trette med mine ord. Han vekker mitt øre hver morgen, han vekker det for at jeg skal 

høre som disipler hører. 

5 Herren Herren har åpnet mitt øre, og jeg var ikke gjenstridig, jeg vek ikke tilbake. 

6 Min rygg bød jeg fram til dem som slo, og mine kinner til dem som rykket meg i 

skjegget. Mitt ansikt skjulte jeg ikke for hån og spytt. 

7 Men Herren Herren vil hjelpe meg. Derfor blir jeg ikke til skamme. Derfor har jeg gjort 

mitt ansikt hårdt som stein. Jeg vet at jeg ikke skal bli skuffet. 

8 Han er nær, han som hjelper meg til min rett. Hvem vil stride mot meg? La oss stå 

fram sammen! Hvem er min motpart? La ham komme hit til meg! 

9 Se, Herren Herren vil hjelpe meg. Hvem er den som vil domfelle meg? Se, de skal alle 

sammen eldes som et klede, møll skal fortære dem. 

10 Hvem blant dere frykter Herren og hører på hans tjeners røst? Når han vandrer i 

mørke, og intet lys skinner for ham, skal han sette sin lit til Herrens navn og stole på sin 

Gud! 

11 Se, alle dere som tenner ild, som væpner dere med brannpiler, gå selv inn i luen av 

deres ild og blant de brannpiler dere har tent! - Fra min hånd skal dette skje dere. I pine 

skal dere komme til å ligge.  

 

Nå er det litt av en formaning. Han sier at du forkaster det Lyset som Jeg har sendt til 

fordel for dine egne små fakler som du har tent, så gå i ditt eget lys og se hva det vil gi 

deg ... Det vil gi deg trengsel.  

  

Igjen forteller Paulus oss at hovedgrunnen til at vi skal motta Den Hellige Ånd er for å 

forstå det som rikelig er blitt gitt til oss av Gud.  

  

1. Korinterbrev 2:12 Men vi fikk ikke verdens ånd, men den Ånden, som er fra Gud, for 

at vi skal forstå det som rikelig er blitt gitt til oss av Gud.  

 

Det falske vintreet kan ikke forstå Guds Ord 

  

Johannes 8:38 Jeg taler det Jeg har sett hos Min Far, og dere gjør det dere har sett hos 

deres far.»  

39 De svarte med å si til Ham: «Abraham er vår far.» Jesus sa til dem: «Hvis dere var 

Abrahams barn, ville dere gjort Abrahams gjerninger.  

 

Jesus sa at de ikke kan forstå talen hans fordi de har en annen far. Johannes 8:43 

Hvorfor forstår dere ikke Min tale? Fordi dere er ikke i stand til å høre Mitt ord.  
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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. 

 

I dette neste sitatet ser vi at broder Branham bare spikrer det fast.  

64-0312 Da Øynene Deres Ble Åpnet, Kjente De Ham 14 Men Hans lovede Ord 

hadde lovet denne oppstandelsen. Men de forsto ikke at det ville være slik. De kunne 

simpelthen bare ikke komme til det. Ordet ... Han var stadfestelsen av Sitt løfte. 

Jesus talte til Kleopas og hans venn på veien til Emmaus, at det var stadfestelsen av 

Hans lovede Ord. Og likevel forstod de det ikke. Kan jeg si det i dag? Etter to tusen 

år med undervisning, med tro, da er han fortsatt i live, og folk kan ikke oppfatte det. 

De kan ikke forstå det. Det viktigste er at de har blitt så indoktrinert med andre ting, og 

alt for mange bekymringer og for mye annet. Det er grunnen til at de ikke kan forstå 

det. De var for triste og opprørte til å forstå det. 

 

64-0120 Hans Ufeilbarlige Løfteord 13 Vi må forkynne frelse på samme måte, at frelse 
er for alle. Men vi vet at alle ikke kan motta den. Alle mennesker kan ikke se disse 
tingene. Jesus sa: "Salige er dine øyne som kan se, din forstand, for det er mange 
som ikke kan forstå det." Og guddommelig helbredelse er for folk som tror. Men du 
kan ikke tro før Noe er i deg, for å få deg til å tro. Og hvis gjerningene hadde blitt 
gjort, sa Jesus, i Sodoma og Gomorra, som hadde blitt gjort i byene Kapernaum, og de 
byene som Han hadde gått gjennom, da sa han at de hadde blitt stående til denne 
dagen. Og jeg vil si: Hvis de gjerningene, de mektige gjerningene som er blitt gjort i 
Phoenix, hadde blitt gjort i Sodoma, da ville den ha blitt stående til denne dagen, og ville 
ikke ha vært i bunnen av Dødehavet. 
  

63-1028 Benådet 81 Vår himmelske Far, vel vitende om at solen raskt går ned, tid skal 
ikke være mer, en dag vil den store erkeengelen tre ut på tidens scene, ut fra evigheten. 
Og Guds basun skal lyde, og hver mann og kvinne skal stå til ansvar for det som vi vet 
er Sannheten, Guds Ord. Det må være en standard som Gud må ha her på jorden, som 
vi skal bli dømt etter. Og hvis vi tok standarden til vår kirke, vårt kirkesamfunn, hvor mye 
ville vi ikke da gått glipp av det? Og hvilken kirkesamfunn ville være rett? Derfor ville vi 
være så forvirret. Vi ville ikke vite hva vi skulle gjøre. Men det finnes en standard, og det 
er Ditt Ord. Og Ditt Ord sa: "Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds 
kongerike. " Med andre ord: Han kan ikke forstå det. Han må akseptere det ved tro 
og bli født på ny, og da vil han forstå det. "Å se", det er å forstå. 
  

61-1231M Du Må Bli Født På Ny 207 Husk nå. Jeg tror at Jesus Kristus, i Sin første 
Lære, sier dette til hvert eneste person: «Den som ikke blir født av vann (Det er Ordet: Å 
bli vasket av vannet, ved Ordet) og Ånd, (Dette er den Hellige Ånd, den Hellige Ånd 
som stadfester Ordet.) kan ikke komme inn i Guds kongerike.» 
Tror dere det? Ser dere det? Av vannet, vannetbadet i Ordet. Ordet og Sannheten. Han 
er Sannheten. “Vann og Ånd”, Ånden kommer sammen med Ordet, for å stadfeste 
Ordet, Den får Gud til å leve inne i meg … Ser du? Vi kan ikke forstå Himmelens Rike 
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før dette har skjedd. Så når det begynner å skje, at vi ser Ordet inne i oss, til å 
være født av Ordet og av Ånden, som da manifesterer Seg selv. Han leder deg 
ikke bort fra Ordet. Ånden leder deg til Ordet, og Ordet lever inne i meg, og gjør at 
Gud blir manifestert i ditt liv! Før det skjer, vil du aldri forstå Guds Rike, og du kan 
på ingen måte komme inn i det. Gud velsigne dere. Broder Neville. 
  

61-1231M Du Må Bli Født På Ny 190. “Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som 
ikke blir født på ny, kan ikke forstå Guds Rike.” Forsøk ikke å forstå det. Du vil 
aldri klare det. Jesus sa at du ikke kunne det. Aksepter det bare. Aksepter det på 
grunnlag av Hans Ord.  
191 Ikke gå inn som en blind nå, og si: “Åh Herre, gi meg en følelsesmessig påvirkning 
(en sensasjon).” Ikke si: “Herre, jeg bare sier til Deg...” Nei. Bare si: ”Herre, drep meg. 
Ta verden ut av meg. Jeg elsker fremdeles tingene av denne verden.” Da sikter jeg 
ikke til skapelsen, slik som solnedgangen, og vakker natur, og slike ting. Det er ikke hva 
jeg taler om. Jeg tenker på det sanselige begjæret, og urenheten og verdensordningen, 
og alle disse tingene som er av verden. Dette bare dør. Dør bare automatisk, og det 
har ikke mer noen kontroll på deg. Det blir som en stank for deg. Du skjønner bare 
ikke hvordan folk kan greie å leve midt opp i dette. Du roper ut. Jo mer du ser av det, 
desto verre blir det for deg. Ja min herre. Du kan ikke inngå noe kompromiss med det. 
Det er ikke mulig å gå på kompromiss. Når verden er i det, da er det umulig at du kan 
føre deg selv inn i det. For du er død til de tingene der. Og hvordan kan du som en gang 
er blitt død til denne verden, atter knytte deg til disse tingene på nytt? Det kan du ikke 
gjøre? Så gjør ikke det! Dø ut til tingene av denne verden.  
 

Åh du, hvis alle de som lytter til denne prekenen i dag, bare ville gjøre det som han 

nettopp sa, og dø ut til sitt selv og dø ut til denne verdens tankegang, da ville vi være 

rede for oppstandelsen rett der. Og jeg tror at det er det som holder det tilbake, frem til 

det blir så trasig for deg at du bare ikke kan klare det mer.  

 

60-0607 Å Høre, Motta Og Handle 24 Du vet, du kan ikke ta dette. Du kan ikke forstå 

det, før det er blitt åpenbart for deg. Alt sammen er bygget på åndelige 

åpenbaringer. Du må høre, og så gjenkjenne, og deretter handle. Det er åpenbart 

for noen men ikke for andre. En mann kan lese: "Jesus Kristus er den samme i går, 

i dag og for evig." Det kjødelige sinn sier: "Vel, på en måte er Han det." Det åndelige 

sinn vil si: "På alle måter er Han det." Jesus ga et oppdrag: Gå ut i all verden, forkynn 

evangeliet for alle skapninger. Disse tegnene skal følge dem tro ..."Det kjødelige 

sinn sier: "Det var for apostlene." Det åndelige sinn vil si: "Han er den samme i går, i 

dag og for evig. Inn i hele verden, jeg er en del av det. Ja visst. 

  

59-0707 Balsam i Gilead 29. Det er ikke fordi det ikke er noen Balsam; det er fordi folk 
nekter å ta den. De går i kirken og er så stive og formelle. De blir medlem i kirken og 
setter sine navn i boken. Men når det gjelder å bli født på ny og motta Den Hellige Ånd, 
da snur de ryggen til og ler av det. Det er grunnen til at de ikke kan tro på guddommelig 
helbredelse. Det er grunnen til at de ... "Hvordan kan du få blod ut fra en grønnsak?" Det 
sa min gamle sørstatsmamma. Det er ikke noe blod i en grønnsak. Du kan ikke tro før 
du er blitt født av Guds Ånd. Nikodemus spurte: "Hvordan kan en mann gjøre dette?" 
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Jesus sa: "Den som ikke blir født på ny, kan ikke forstå Guds rike. - Må først bli 
født. 
 

59-0612 Alle Våre Livs Dager 36 Jeg prøver å presentere det for dem, Herre, at det 
naturlige menneske ser de naturlige ting. Og der, de åndelige tingene er i en slik 
motsetning til de intellektuelle, at de ikke kan forstå det. Og det var du, Herre, som 
sa til Nikodemus: "Den som ikke blir født på ny, kan ikke forstå Guds Rike. "Så vi 
ber om at ny fødsel vil skje over alt i denne bygningen i kveld, Herre, at nye hjerter, nye 
generasjoner, nye impulser, nye gaver, nytt håp, nytt liv bare vil bli spredd ut over hele 
dette stedet, inn i hvert eneste hjerte. Jeg presenterer det for deg nå, Herre, som din 
tjener. I Jesu Kristi navn... 
  

59-0410 Å Se På Det Usynlige 4. Jeg ønsker å lese bare et vers i kveld ut av 2. 
Korinterbrev 4:18. Mens vi ikke ser på de synlige tingene ... Og mitt emne i kveld er " Å 
Se På Det Usynlige." Vi blir fortalt at vi har et ytre menneske og et indre menneske. Og 
den ytre mannen ser med øynene. Og det indre menneske vandrer i tro. Så vi må bli 
ledet av en av disse to personene. På utsiden har vi det ytre mennesket, det er vårt 
selv. Det indre mennesket er Gud. Du skjønner, vi ser ikke med øynene våre, selv om 
vi mange ganger har tenkt at vi ser med øynene våre. Vi bare kikker med øynene, vi ser 
med hjertet. Jesus sa en gang til Nikodemus: «Den som ikke blir født av Ånden, kan 
ikke se Guds rike.» Og det Han mente, var dette: Du kan ikke forstå Guds rike før du 
er blitt født på ny. Så du må først gjøre en innsats for å akseptere det. Og så, etter at 
du har akseptert det, da er du i stand til å forstå det. 
  

58-0312 Jesus Kristus, Den Samme I Går, I Dag Og For Evig 4. Vi forkynner 
evangeliet; vi tror at et menneske først må bli født på ny. Han må bli født på ny. Og da, 
vel, hvis han ikke er født på ny, da kan han ikke forstå Guds Rike. Jesus fortalte 
dette til Nikodemus. "Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Riket." Dette Ordet 
"se" der, det er den engelske oversettelsen som egentlig betyr: "kan ikke forstå Guds 
Rike, før han er født på ny. 
  

57-1229 Tro 18 For et velsignet løfte. Tro på Gud, det er en ting som får mange 
mennesker til å vakle. Og likevel burde vi være skamfull over oss selv for å bekjenne at 
vi ikke har tro på Gud. For det første, Vi har feiginger som dør ti tusen ganger mens de 
er her på jorden, og en helt dør aldri. Minnene hans henger igjen for hans store heroiske 
gjerninger. Og vanligvis, folk som har tro, er mennesker som har erfaring. Erfaring 
gir tro. Jeg tror det er grunnen til at Bibelen lærer oss - Jesus sa i Johannes kapittel 3: 
"Den som ikke blir født på ny, kan ikke forstå Guds Rike. – Nå, det er et sitat fra 
originalen. I King James Bibelen står det: "Han kan ikke se." Men ordet betyr ikke "å se, 
slik som du ser med øynene"; det betyr å forstå. Du kan uansett ikke se Riket. Du må 
forstå det. Og Jesus sa: " Den som ikke først blir født på ny, han kan ikke forstå 
Guds rike. "Så det er nødvendig for oss å ha en opplevelse før troen noensinne 
kan utrette veldig mye. Derfor bør mennesker bli frelst før ... Først kommer de til Gud 
og har en opplevelse av frelse, før de nærmer seg Gud for deres helbredelse. Det må ... 
Det vil virke frem mirakler hvis du bare kan tro det. 
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55-1116 Abrahams Kall 29. Det er veien. Når Gud sier det. Skjønner? En kristen gjør 
ingen kalkulering, han ser ikke på ting som kan ble sett. Du ser uansett ikke med 
øynene. Det gjør du ikke. Du ser absolutt ikke med øynene. Du kikker med øynene. Du 
ser med hjertet. "Å se", det betyr ikke "å kikke". "Å see", det betyr "å forstå". Jesus sa til 
Nikodemus: " Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds Rike." Se hva den rette 
oversettelsen er: "kan ikke forstå Guds Rike." Noen som gjør noe, viser deg noe. "Jeg 
kan bare ikke se det." Du ser på det, men du forstår det ikke. Og du vil aldri vite hva 
Guds Rike er, før du er blitt født på ny, da vil du forstå hva det er. Du vil vite hva 
som gjør folk lykkelige, hva som får dem til å skille seg ut midt i vanskeligheter, og si: 
"Det er slik," de bevege seg aldri. De forstår. Gud sa det. Nå, jeg fortalte deg forrige 
kveld. Du må ha tro, men du må vite hvordan du skal bruke den troen til å gjøre deg 
frisk, til å få lykke ut av livet. Hvis du er født på ny, alt det som du trenger er rett i deg, 
når du er født på ny, fordi Den Hellige Ånd kommer inn der, og det er alt hva du har 
behov for. Det er Den Hellige Ånd; Den produserer resten. 
  

Men problemet er at troen ikke forkynnes så mye lenger. Det som forkynnes, er 

organisering, gjør dette og gjør dette, og kom sammen og la oss gjøre dette større og 

bygge det enda bedre. Det er slik fordi det er hva folk hører dag ut og dag inn.  

  

Profeten Jesaja sa: Jesaja 28:8 For alle bord (alle prekestoler) er fulle av vemmelig spy 

(og spy er maten fra en tidligere dag), det finnes ikke en ren flekk. 

9 Hvem vil han lære kunnskap, og hvem vil han få til å forstå sitt budskap? Er det 

barn som nettopp er avvent fra melken, som nettopp er tatt bort fra brystet? 

10 For bud på bud, bud på bud, regel på regel, regel på regel, litt her, litt der. 

11 Ja, ved folk med stammende lepper og på et annet tungemål skal han tale til dette 

folket. 

12 Det var han som sa til dem: Dette er ro, unn den utmattede ro, og dette er hvile. Men 

de ville ikke høre. 

13 Så skal da Herrens ord bli dem bud på bud, bud på bud, regel på regel, regel på 

regel, litt her, litt der, så de skal gå og falle baklengs og bli knust og bundet og fanget.  

 

Legg merke til at Rotherham-oversettelsen bruker ordet budskap i stedet for læren. 

  

Rotherham Bibelen JESAJA 28:8-9 For alle bord er fulle av skitten oppkast, det er ikke 

noe sted! Hvem skal han undervise kunnskap til? Og hvem ville han få til å forstå 

Budskapet?  

  

Og vi leser fra NIV det samme. Jesaja 28:8 NIV Alle bordene er dekket med oppkast, og 

det er ikke et sted uten skitt. 9 Hvem er det han prøver å undervise? Hvem forklarer han 

sitt budskap til?  

  

Nå, det første som jeg vil vise deg, er at dette bordet som Jesaja taler om, er Herrens 

bord. Det er det bordet som har ett formål, og det er å vise frem Skue-brødet, som er 

et bilde på Ordet. Det første stedet dette hebraiske ordet brukes, er i Andre Mosebok 

25:23. 
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Andre Mosebok 25:23 Så skal du lage et bord av akasietre, to alen langt (en alen er en 

underarm i lengde, eller ca 18 tommer. Dette bordet skal da være 2 ganger 18 tommer 

eller ca 36 tommer eller 3 'fot lang) og en alen bredt (18 tommer bred) og halvannen 

alen høyt (27 tommer høyt). 

 

Lamsa Bibelen Jesaja 28: 89 For alle bordene er fulle av oppkast og urenhet, slik at 

det ikke er noe sted rent. Hvem skal han undervise kunnskap til, og hvem skal han få til 

å forstå rapporten. De som er avvent fra melken og tatt bort fra brystene. For skitt er på 

skitt, skitt på skitt, oppkast på oppkast, oppkast på oppkast; litt her, litt der; For med 

vanskelig tale og med en fremmed tunge vil han tale til dette folket. For jeg har sagt til 

dem: Dette er mitt hvilested hvor jeg kan få den trette til å hvile, og dette er stedet for 

fred. Men de ville ikke høre. Så deres Ord av Herren var til dem skitt på skitt, skitt på 

skitt oppkast på oppkast på oppkast, litt her litt der, så de kunne komme tilbake og falle 

bakover og bli brutt ned og fanget og tatt. 

  

55-1005 Andre Mosebok 1 Djevelens Makt 8 Jesus sa: "Den som ikke blir født på ny, 
kan ikke forstå himlenes rike." Det er ingen mulighet til å forstå det før du er født på 
ny. Og da åpenbarer Gud Seg Selv for deg, og da vet du at du har gått fra døden til 
Livet. Fordi ingen kan si at Jesus er Kristus, uten ved Den Hellige Ånd. Skjønner? 
Den eneste måten som du noen gang vil vite at Jesus er Kristus, det er når Den 
Hellige Ånd personlig vitner for deg at Han er den oppstandne Herren Jesus. 
Uansett hva Han ville gjøre, hva slags tegn, hva slags mirakler, så, du vil aldri forstå 
det før du har hatt din personlige opplevelse med Gud. 
Du sier: "Jeg tror det fordi Bibelen sa det." Det er bra. Bibelen, den er sann. Den vet det. 
"Vel, predikanten sa det." Kanskje han vet det. "Mor sa det." Hun vet det. Men hva vet 
du om det? Du vil aldri vite det før det er blitt åpenbart for deg individuelt av Den 
Hellige Ånd. Og så, ved å akseptere det, da blir du en ny skapning i Kristus Jesus, født 
for andre gang.  
 

Jesaja 56:11 Ja, grådige hunder er de, de blir aldri mette. De er hyrder som ikke har 

forstand. Alle sammen har de vendt seg til sin egen vei, hver til sin egen vinning, fra 

den første til den siste. 

 

Jesaja 44:18 De skjønner ingenting og forstår ingenting. For han har klint deres 

øyne til, så de ikke ser. Han har forherdet deres hjerter, så de ikke forstår.  

 

55-0410M Bevis På Hans Oppstandelse P:5 Vi ser fremover i Guds store evige 
frelsesplan, hvordan det i tidligere tider, da Gud skapte mennesket til å være en tilbeder 
av Seg Selv, da skapte Han ham på den måten, at han ville ha et begjær til å tilbe. Og 
gjennom tidene har mennesket lengtet etter å se forbi forhenget som henger mellom 
ham og dit hvor han skal. I 603 e.Kr., da ble kongen av England døpt i Herren Jesu Kristi 
navn av Augustin. Og de satt ved et stort ildsted en natt, mens han samtalte med ham 
om Kristus, da fløy en liten spurv inn i lyset, flagret litt rundt, og fløy ut igjen. Og 
Augustin sa til kongen, han sa: "Hvor kom den fra og hvor dro den?" Han sa: "Det er slik 
med hver mann som kommer inn i denne verden. Han kommer inn her, går og kjenner i 
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litt samvittighet, uten å vite nøyaktig hvor han kommer fra. Og det er bare én bok som 
kan fortelle ham hvor han skal dra, og det er Bibelen.» Og ved dette ble kongen 
omvendt og ga sitt liv til Herren. Og neste morgen ble han og hele hans husstand døpt i 
Herrens navn. Mennesket, i sin naturlige tilstand, han kan ikke - han kan ikke forstå 
de åndelige ting. for det bedømmes åndelig. Og det er fra 1. Korinterbrev 2. 
  

Jesus forteller oss det samme i lignelsen om såmannen.  

Matteus 13:10 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 oppfatte.  

15 For hjertet til dette folket er nemlig blitt forherdet. 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 sine hjerter 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. 

 

Markus 4:11 Og Han sa til dem: «Dere er det gitt å kjenne Guds kongerikes 

hemmelighet. Men til dem som er utenfor, kommer alt i lignelser, 

12 for at når de ser, ser de, men oppfatter det ikke, og når de hører, hører de, men 

forstår det ikke, slik at de ikke omvender seg, og deres synder kan bli dem tilgitt.» 

 

Lukas 8:10 Og Han sa: «Dere er det gitt å kjenne Guds kongerikes hemmeligheter, 

men til de andre er det gitt i lignelser, slik at når de ser, så kan de likevel ikke se, og når 

de hører, kan de likevel ikke forstå. 

 

1 Korinterbrev 2:14 Men et naturlig menneske aksepterer ikke det som er fra Guds 

Ånd, for det er nemlig dårskap for ham. Han er ikke istand til å forstå det, for det 

bedømmes åndelig. 

 

La oss be ...  


