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Forrige søndag tok vi tankene våre fra broder Branhams tale: 

Avdekking av Gud 64-0614M_251 Nå, hva om en kar nekter å se solen, sier: 

Åh, der, jeg vet at Gud sa: ‘La det bli lys’, men det finnes ikke noe slikt. Jeg går 

ned i kjelleren. Jeg bare nekter å se den”? Den karen er gal. Det er noe galt 

med ham. 

252 Det er noe galt med en mann eller kvinne, som kan se Guds løfte og, se 

Det manifestert, og så nekte å tro Det, fordi denominasjonen trekker ned 

forhenget. 

Legg merke til at han sa: "Mannen ser manifestasjonen av Guds løfte, men 

nekter å tro det på grunn av sitt filter fra et kirkesamfunn". Han sa at "denne 

mannen er gal", ikke annerledes enn mannen som nekter troen på at det er en 

sol, så derfor går han ned i kjelleren for å gjemme seg for den. 

Paulus talte om denne formen for sinnssykdom i Efeserne 4 rett etter at han 

fortalte oss om oppgaven til de fem tjenestene som Gud sendte til menigheten, 

som en gave for å hjelpe dem til å modnes som Guds sønner. Han forteller oss 

at denne formen for sinnssykdom står i direkte kontrast til hva resultatene skulle 

være fra en sann Gudsendt femfoldig tjeneste. 

La oss bare ta litt tid og se denne fremgangen som Paulus taler om angående 

hva den femfoldige tjenesten skulle gjøre for folket, og hva som da vil skje med 

dem som avviser det som Gud sender for å hjelpe dem. 

Efeserne 4:11 Og han Selv (Gud) ga noen, (det greske ordet for "noen", er 

"men", det stemmer, "men". Gud ga "men", og dette ordet ble oversatt til "noen", 

og ordet "noen", er et pronomen som betyr (spesifikke personer, individer, et 

uspesifisert antall, et beløp.)  

Så Gud ga noen menn, spesifikke menn, og et uspesifisert antall av disse 

mennene til å være: 11 apostler; og noen til profeter; og noen til evangelister, og 

noen til pastorer og lærere; 



Legg merke til at alle disse tjenestene som Gud satte inn i menigheten, som en 

gave til menigheten, sies å være flertall. Med andre ord så sendte Gud ikke bare 

én lærer. Han sendte lærere, fordi Den Hellige Ånd er læreren, og Han bruker 

menn som Han kan undervise igjennom. 

Og hensikten med disse fem gavene til menigheten, er som han sier:  

Efes 12 til de helliges fullkommengjøring,  

(nå, dette er ikke en fullkommengjøring som er for å gjøre oss skyldfri, for vi er 

fullkommengjort på den måten gjennom blodet til Guds uskyldige Lam, den 

førstefødte Sønnen. Men denne fullkommengjøring er for å bringe til modenhet. 

Det er for å utruste de hellige slik at de kan bli modne Guds sønner, klare til å få 

sønnekår. Han sa at det også er en annen grunn til at Gud satte disse fem 

tjenestene inn i menigheten. Han sier:  

Efes 12 …til tjenestens arbeid,  

(og det betyr at der er et arbeid som hver enkelt av disse tjenestene skal utføre. 

Vi har ikke tid til å komme inn på det, men broder Branham lærte at hver 

tjeneste har en viss type salvelse, og en viss måte som de bringer Guds Ord til 

folket. 

Broder Branham sa i sin tale:  

Advarsel og deretter dom 63-0724_104 Men, ser dere, i menigheten finner vi 

pastoren, og pastoren er en spesiell person. Han er bygd slik at han kan tåle 

folkets krangler. Han er en byrde-bærer, han er oksen i teamet. Han er en 

mann som kan sitte ned når…noen har noe imot noen andre, og sitte ned 

med de to familiene (og ikke ta parti med noen av sidene) og snakke ut om 

det, og bringe det rett tilbake til fred og ro. Skjønner? Han er en pastor, han 

vet hvordan man tar hånd om ting. 

105 Evangelisten er en spesiell mann. Han er en mann som brenner som 

en ildkule. Han løper inn i en by og forkynner budskapet sitt, drar deretter bort 

derfra til et annet sted. Ser dere, han er en spesiell mann. 

106 Læreren er en spesiell mann. Han sitter rolig under Åndens salvelse, 

og er i stand til å ta Ord og sette dem sammen ved Den Hellige Ånd, som, 

pastoren eller evangelisten, begge to, kunne ikke sammenlignes med ham. 

107 Og så, finner vi ut at apostelen er en spesiell mann. Han er en som 

setter-i-orden. Han er en mann som er sendt fra Gud for å sette tingene i 

orden. 

Så legg merke til når Paulus sier at han skal utføre tjenestens arbeid, hver og en 

har sin rolle, og måte å jobbe på, under Den Hellige Ånds salvelse, for å gjøre 

det som Gud vil at han skal gjøre. 



Så tilføyer Paulus dette: 

Efes 12 til oppbyggelse av Kristi legeme. 

Derfor er han ikke der for seg selv, men han er der for å oppbygge, bygge opp 

Kristi legeme. Tjenesten handler ikke om den som tjener, den handler om Gud, 

og hvordan Gud bruker disse gavene for å bygge opp Kristi legeme. Grunnordet 

har med arkitektur å gjøre, og taler om en struktur eller en bygning, og taler 

billedlig om stadfestelse, eller om å oppbygge eller oppbygging. 

Vel, det engelske ordet "edify"(oppbygge) betyr  “å undervise, instruere, 

informere, befale, være til nytte for, spesielt moralsk eller åndelig; 

oppløfte” Og lignende ord ville være: å gi opplysning, lære fra seg, utdanne, 

utvikle. 

Så vi ser at disse gavene som Gud har satt i menigheten, er spesifikke menn 

som er ordinert av Gud, og gitt en gave av Gud til å oppløfte, opplyse, 

undervise, utdanne og utvikle de hellige. Derfor har Gud sendt disse 

mennene for å hjelpe. 

Og så forteller han oss hvor lenge disse mennene, disse Guds gaver vil være i 

menigheten, og hva som må skje for at de skal fullføre oppdraget. 

Efes 4:13 Til (det betyr INNTIL, så de vil være her sammen med de hellige 

INNTIL noe skal skje. Så vi trenger å lese videre for å se hva den tingen er som 

må skje, før Gud kan trekke disse gavene tilbake fra menigheten.) 

Efes 4:13 inntil vi alle når fram til troens og til kunnskapens enhet om Guds 

Sønn, til manns modenhet, til det mål av vekst som rommer Kristi fylde, 

Paulus nevner her fire ting som må skje før Gud kan ta disse femfoldige 

tjenestene bort fra scenen. Jeg tror vi bør se på hver enkelt for å gi en kort 

forklaring på hva han mener med hver enkelt tilstand som de hellige skal 

komme videre inn til, gjennom de gavene som disse mennene bruker for å 

hjelpe de hellige. 

Aller først sa Paulus: 

Efes 4:13 "Inntil vi alle kommer til troens enhet,". 

Vel, det er kanskje den største prøven som er satt framfor disse fem gavene, 

fordi du kan knapt få noen til å bli enige om noe som helst i disse dager. Men 

legg merke til at Han sa at de må komme fram til en enhet i troen. 



Nå, det er ingen hemmelighet hva denne Troen er, som Paulus taler om her. 

Fordi rett før han sa dette, forteller han oss at det bare er én tro. La oss bare 

lese det. 

Efeserne 4:5 det er én Herre, én tro, én dåp, 

6 én Gud og alles Far, Han som er over alle og gjennom alle og i dere alle. 

Guds eneste tilveiebrakte sted for tilbedelse 65-1128M_273. Ser dere hvem 

døren er? Hvor satte Gud Sitt Navn? I Jesus. Hvordan kommer du inn i Hans 

Navn? Hvordan kommer du inn dit? Ved å bli døpt inn der! Hvordan? Ved 

vann? Ved Ånd! “En Herre, en tro, en dåp.” Det er dåpen i den Hellige Ånd. 

274. Vanndåpen bare satte deg inn i fellesskap med folket, at du erkjente at du 

hadde tatt imot Kristus. Det er Sannheten. Men det er Åndsdåpen. Jeg kan 

benevne Jesu Navn over deg og døpe deg, det gjør det ikke slik. 

275. Men når først den Hellige Ånd virkelig…ekte Ord kommer inn i deg 

(Ordet, Jesus), da, broder, Budskapet er ikke noen hemmelighet for deg da; 

du kjenner Det, broder, Det blir helt opplyst fremfor deg. Halleluja! Priset 

være Gud! Amen! 

Legg merke til at han sa at når det Ekte Ordet, som er Den Hellige Ånd, en gang 

kommer inn i deg, da blir Budskapet opplyst foran deg, og Budskapet er ikke 

lenger en hemmelighet for deg da. 

Broder Peter Gatchell sendte meg et sitat her om dagen, som jeg brukte tilbake i 

1982, da jeg la ut min første bok om Guds Nærvær. Jeg elsker dette sitatet, 

fordi det ikke bare taler om nærværet, men også forteller oss at det er 

nødvendig med den nye fødselen, for å la deg få vite det. 

Min Gjenløser Lever 55-0410S_47 “Har du noen gang stoppet opp for å tenke 

over, denne morgenen, når det gjelder tilbakekomsten, som er, måtte den 

være synlig? Han er allerede her sammen med oss nå. Han… vi en dag… 

Nå i dag, bare forestill deg at Hans Nærvær er her i dag. Herren Jesus er i en 

annen verden, eller i en annen dimensjon, rett her i dag, i form av Ånd. 

Hans Ånd smelter sammen med vår ånd. Våre øyne kan ikke se Ham, fordi de 

er fysiske ennå, Ikke uten at noe skulle skje, slik at vi kunne se visjoner. Men 

han er her like synlig, like virkelig som han var den dagen Han talte med 

Maria, ved graven, eller Han møtte Cleopas på sin vei til Emmaus. Hans 

Nærvær er her. 

48 Det kan bli følt med det, følt med den indre ladningen som er på 

innsiden av menneskekroppen, kalt den nye Fødselen. Sjelen er blitt 



magnetisert til Ham. Og en gang iblant, når du lar ditt sinn være konsentrert 

om ham, å tro på Ham; etter en stund, vil Noe, en realitet, du kan føle at noe 

stryker over ditt vesen. Det er stadfestelsen av Hans oppstandelse. Det er 

ikke en "gjetning." Det er ikke "jeg håper det". 

49 Men for alle mennesker som er født på nytt, er det et: "jeg vet det." Det 

er: du vet det. Det er rett der, og når du kommer i kontakt med Ham. Jeg har 

sett hellige si: "Åh, kan du ..." Herrens Nærvær er nær. De sier: "Ja, det er 

Noe!" Ja, sannelig. Han er rett der. Rett der oppe ... Han har oppstått fra de 

døde, og Han står rett ved deg. 

50 Nå, en dag, når vi drar for å være sammen med ham; disse ånder her 

inne, som kan føle den Ånden, presser seg inn i Det. Da, ved 

oppstandelsen, når han gjør seg selv synlig, vil vi bli synliggjort, og ha et 

legeme lik Hans Eget herlige legeme. For når vi kommer fra åndeverdenen, vil 

han bringe oss sammen med seg. "Alle som er døde i Kristus, vil Gud føre 

sammen med Ham i oppstandelsen." Åh, for en opplysning! For en velsignet 

ting! 

Nå, for meg er det to viktige ting han sa her.  

Nummer 1 er at Kristus er her til stede.  

Nummer 2 er at bare de som er blitt født på ny, vil vite det av erfaring.  

Det er Ginosko. Og vi har talt om det ordet mange ganger før, så vi vil ikke gå 

inn på det nå. 

Men tilbake til det som Paulus sa, når han sier: “ 

Efes 4:5 Det er en Herre og en Tro og en dåp.” 

Og så sier han, mens han taler om denne ene Troen, at Gud vil bruke sine 

femfoldige gaver gitt til menigheten, for å hjelpe til med å bringe de hellige til en 

enhet i denne ene Troen. Det er derfor han sier: 

Efes 4:13 Inntil vi alle kommer frem til troens enhet. 

Legg merke til, “Troen”, ikke tro, men Troen, som taler om bare én Tro. Og det 

vil måtte være denne ene troen som han talte om angående denne Ene Herren. 

Oppriktig Kjempe for Troen 55-0815_9 Nå, det var dette å kjempe for "den" 

troen, "den," ikke "en". "Den" ene troen. Der er i virkeligheten bare én tro, én 

Herre, én Gud, én dåp, én tro. Vel, da er vi nødt til å gå tilbake for å finne ut 

hva denne troen er. Nå ber jeg deg, som min kjære broder og søster, om at du 

vil ta dette under vurdering. For det må komme fra Bibelen. Vel, det kan være litt 

forskjellig fra det du er blitt lært i. Da Jesus kom, var kirken på utkikk etter Ham, 

at Han skulle komme. Men Han kom så mye annerledes, helt til de ikke 



klarte å gjenkjenne Ham. Kan det være slik igjen i dag at det samme har 

skjedd? La oss se. Hvis det er den troen som ble overlevert til de hellige, må 

den være nødt til å komme fra Det nye testamente, for de ble bare kalt "hellige" i 

Det nye testamente. Så la oss gå tilbake. 

Og da ser vi at du kan ikke ha en enhet i TROEN hvis du tror To Herrer. Fordi 

den Ene Troen, er Troen, eller åpenbaringen av den Ene Herren. 

Og det er nøyaktig hva William Branham sa i sin tale: 

De Salvede I Endetiden 65-0725m_257 Og som Jannes og Jambres… 

Matteus 24,24, falske Kristuser, falske, salvede, gjør tegn og under for å forføre 

de Utvalgte. Nå, som Jannes og Jambres stod Moses imot, således vil disse 

fordervede; fordervet i sinnet, mot Troen. Ikke en tro. Troen! Én Tro, én Herre, 

én då… Dere kan ikke ha én Tro uten å tro på én Herre. Dere kan ikke ha to 

dåper, og ikke én for Faderen, og Sønn, den Hellige Ånd. Det er én dåp, Jesus 

Kristus. Det stemmer. Ser dere, falsk dåp! 

Og derfor kan du ikke bringe inn en enhet i Troen uten åpenbaring av den Ene 

Herren. Det er grunnen til at Broder Lee Vayle kalte læren om “To Herrer” for en 

villfarelse. Han sa det, ikke meg, så de som fremdeles tror på To Herrer, de tror 

ikke det som Lee Vayle lærte, og heller ikke det som William Branham lærte, 

eller det som Paulus, Jesus og Moses lærte. Å tro på To Herrer er ikke Bibelsk, 

det er snarere flerguderi, fordi det neste de gjør er å prøve å lage To Kristuser. 

Jeg sa at de ville gjøre det, og de har gjort det. 

Matteus 15:14 De er blinde veiledere for de blinde. 

Så vi ser at det første som en sann femfoldig tjener vil gjøre, er å bringe inn en 

enhet i Troen. Og det kan ikke komme uten at det blir gitt undervisning om Én 

Herre. Alle som lærer To Herrer, etter at feilen er blitt påvist av Guds lærer, Lee 

Vayle, er bevisst egenrådig og utro til Guds ord. Og det er derfor det ikke er 

noen enhet iblant dem. De vil fortære hverandre før det er over. 

Jeg har sett brødre over hele verden komme inn i denne Troens enhet, og de 

argumenterer ikke med hverandre, men elsker fellesskapet som de har rundt 

samfunnet med Gud, deres Far, og Jesus Kristus, som er den eldste broderen i 

en stor familie av brødre. 

Legg merke til at Paulus, etter at han fortalte oss at den sanne femfoldige 

tjenesten ville bringe de hellige til en enhet i troen, fortsatte han med å si:  



Efes 4:13 Inntil vi alle når fram til troens og til kunnskapens enhet om Guds 

Sønn, 

Legg merke til ordet “og”, som er et bindeord, og det knytter sammen Troens 

Enhet med kunnskapen om Guds Sønn, fordi du kan ikke forstå Den Ene 

Troen på den Ene Herren, uten å forstå rollen som Guds Sønn har med den 

Ene Herren, Han som er Faderen. 

Og før du selv kan forstår hvordan "Gud var INNI Kristus og forlikte verden 

med Seg Selv", vil du ikke forstå kunnskapen om Guds sønn, og du vil heller 

ikke forstå hvordan den Ene Herren kunne bo inni Sin Sønn, og på den måten 

gjøre Ham til både Herre og Kristus. Du skjønner, det er ikke en annen 

Herre, det er den samme Ene Ånden som er Ånden til den Ene Herren, som 

bor inni karet. Og nå blir Herredømmet til den Ene Herren gjort synlig, og blir 

tilkjennegitt gjennom karet til den underordnede Sønnen, som erklærte at Hans 

Far var den Ene Herren. 

Jesus sa: 

Johannes 1:18 Aldri har noen sett Gud. Den enbårne Sønn, som er i 

Faderens favn, Han har forklart Ham. 

Så den Sanne femfoldige tjenesten vil bringe folket til en modenhet i 

fremgangen mot deres sønnekår, gjennom å utstyre dem med den Sanne Troen 

til den Ene Herren, sammen med kunnskapen om Guds Sønn. 

Så se på hvordan dette går fremover, det som Paulus sier om den femfoldige 

tjenesten:  

Efes 4:13 Inntil vi alle når fram til troens og til kunnskapens enhet om Guds 

sønn, 

og det er læren om Kristus, eller åpenbaringen om forholdet mellom Gud og 

Hans Sønn, og Sønner som vil bringe de hellige til den stillingen, slik han sier 

det:  

Til det fullkomne menneskets skikkelse. 

(Det greske ordet for fullkommen, er "teleios", og det betyr "vekst, mental og 

moralsk karakter", osv.; fullstendighet: - fullmoden, mann, fullkommen.) 

Dette ordet teleios, blir brukt i flere skriftsteder, og refererer til disse Guds 

sønner som er virkelig modne, og vet hvordan de skal håndtere Guds ord. Det 

er språkbruken som Paulus bruker når han taler om Guds sønner som er rede til 

å motta sønnekår. 



Matteus 5:48 Derfor skal dere være fullkomne, slik som (eller på samme måte 

som) deres Far i himmelen er fullkommen. 

1.Korinterne 14:20 Brødre, vær ikke barn i forstand, men vær småbarn i 

ondskap! I forstand skal dere være modne. (teleios) 

1.Korinterne 2:6 Visdom taler vi blant de fullmodne (teleios, fullmoden i 

forståelse), ikke en visdom som tilhører denne verden eller denne verdens 

herskere, de som går til grunne. 

Så vi ser at ordet “teleios” taler om at vi er vokst opp i vår forståelse, og ikke er 

som barn. 

Paulus lar oss få vite her i Filipperne 3:15, at det å være Teleios, har alt 

sammen å gjøre med sinnet. Han sier at det er en sinnstilstand. 

Filipperne 3:15 La oss altså, så mange som er fullkomne (Teleios), ha dette 

sinn. Og hvis dere tenker annerledes i noe, skal Gud også åpenbare dette for 

dere. 

Og det sannsynligvis beste eksemplet på bruken at dette ordet teleios, som 

viser at det er en betingelse for full modenhet, er når Paulus sier i: 

1.Korinterne 13:10 Men når det fullkomne (teleios) kommer, da skal det som 

er stykkevis ta slutt. 

11 Da jeg var barn, talte jeg som et barn, og jeg forstod som et barn og tenkte 

som et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige. 

12 For nå ser vi i et speil, i en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå 

forstår jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne alt, slik som jeg også er fullt 

kjent. 

(Når tid skal jeg kjenne alt, slik som jeg også er fullt kjent? Når det som er 

teleios, har kommet.) 

Kolosserne 1:28 Ham forkynner vi, og vi formaner hvert menneske, og lærer 

hvert menneske i all visdom, for at vi kan framstille hvert menneske 

fullkomment i Kristus Jesus. 

Hebreerne 5:14 Men fast føde er for dem som er fullvoksne, (teleios) det vil si 

dem som gjennom bruk (det er erfaring) har trent opp sansene sine til å skjelne 

mellom både godt og ondt. 

Jakob 3:2 For vi snubler alle i mange ting. Hvis noen ikke snubler i ord, er han 

en fullkommen mann, som også er i stand til å holde hele legemet i tømme. 



1.Johannes 4:18 Det er ingen frykt i kjærligheten. Men den fullkomne (teleios) 

kjærligheten driver frykten ut, for frykten regner med straff. Men den som frykter, 

er ikke gjort fullkommen (teleios) i kjærligheten. 

Så vi ser at det til og med er nivåer av kjærlighet, men en fullkommen moden 

kjærlighet er en som også forstår, og dermed ikke hopper til konklusjoner. 

Og slik ser vi at når vi kommer fram til troens enhet, gjennom å ha full kunnskap 

og forståelse om Guds sønn, som er åpenbaringen om forholdet mellom 

Faderen og Sønnen, han sier at det vil være nøkkelen til å bringe oss til en 

teleios-tilstand. Og så legger han til at det også vil bringe oss  

Efes 4:13 til det mål av vekst som rommer Kristi fylde. 

Og det ordet, vekst, ble oversatt fra det greske ordet helikia, som betyr 

modenhet i år, eller alder, "vekst". Og selvfølgelig, den engelske definisjonen 

av ordet vekst, betyr: Det trinn av utvikling som er oppnådd; 

prestasjonsnivå. 

Og han taler om graden av utvikling av Kristi fylde. Eller det trinnet som Kristus 

fullt ut oppnådde og beviste, ved Sin lydighet inntil døden for oss. 

Nå fortsetter Paulus med å fortelle oss at når vi først har oppnådd denne 

tilstanden med teleios, eller det fulle målet av Kristi fylde, da sier han: 

Efeserne 4:14 for at vi ikke lenger skulle være som små barn, 

(og det er en selvfølge at når vi når opp til Teleios, vil vi være modne og ikke 

lenger barn. Og som modne vil vi ikke være slike barn som kan bli) 

kastet hit og dit og bli drevet omkring av enhver lærdoms vind, ved menneskers 

knep, ved listig kløkt i villfarelsens kunster. 

Så ved å komme til denne kristne modenheten, som er fordelen med en sann 

femfoldig predikants forkynnelse, da vil vi ikke lenger bli fristet til å jage etter 

denne fyren eller den fyren, denne læren eller den læren. Vi står fast. Vi er 

stabile, som et skip med et anker. Vi vil stå fast på én ting, og det er "å bli 

likedannet med bildet av den førstefødte Sønnen". Det vil være livet vårt når 

vi er teleios. Alltid i vår Fars gjerning. Vil alltid ønske å være til behag for vår 

Far. Det er hva vi lever og ånder for. 

Og så forteller han oss: 

Efeserne 4:15 Men ved å tale sannhet i kjærlighet, skal vi vokse inn i Ham i 

alle ting, Han som er hodet - Kristus. 



Så legemet må vokse opp for å passe til hodet, for hvis legemet ikke er 

fullmoden, vil det ikke passe sammen med Hodet. Og deretter forteller han oss: 

16 Av Ham blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen ved den oppgaven 

som ethvert ledd har, etter virkningen av den styrke som er gitt hver del. Dette 

skaper vekst for hele legemet til sin egen oppbyggelse i kjærlighet. 

Med andre ord, oppbyggingen av kroppen slik at den kommer fram til Teleios, 

gjør at kroppen, gjennom sin modning, begynner å passe på legemet. Et 

menneskelig eksempel er forskjellen mellom et erfarent foreldrepar og et ungt 

uerfarent foreldrepar. Et ungt foreldrepar er fortsatt i konflikt mellom hva som er 

best for barnet, og hva det vil for seg selv. Et erfarent foreldrepar legger sitt selv 

til side og ser utelukkende etter barnets behov. 

Jeg vet ikke om du noen gang har lagt merke til det, men de fleste oppnår sin 

høyeste vekt mellom 35 og 50 år. Det er da mennesker får de fleste av sine 

hjerteinfarkt, på grunn av stresset på jobben, de sosiale lunsjene, og måltider 

sent på kvelden fordi de jobber sent. Det er ikke er bra for å beholde vekten og 

dermed helsen din. Men jeg har sett mange som kommer i 60-årene, og spesielt 

etter at de pensjonerte seg fra jobben, da begynner de å fokusere på kroppens 

helse. Og det er det som et Teleios-legeme til Kristus også vil gjøre. Fordi Evig 

Liv er å leve for andre, så da vil en Teleios-troende bruke mye tid på å sørge for 

at Kristi legeme blir bygget opp, og ikke blir revet ned. 

Som Paulus uttalte i: 

Filipperne 2:4 Ingen av dere må bare trakte etter det som er best for en selv, 

men også etter det som gagner andre. 

5 La dette sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus. 

6 Han, som var i Guds skikkelse, holdt det ikke for et tilranet gode, dette å være 

lik Gud, 

7 men Han gjorde Seg Selv til ingenting, tok på Seg en tjeners skikkelse, 

og kom i menneskers likhet. 

8 Og da Han i sin framtreden var funnet som et menneske, ydmyket Han Seg 

Selv og ble lydig til døden, ja, til døden på korset. 

Og på samme måte, en teleios-troende vil ikke se etter sine egne behov, men 

vil se etter andres behov. Og akkurat slik som Jesus, Han måtte 8 ydmyke seg 

selv for å gjøre det, 7 Han gjorde Seg Selv til ingenting, og tok på Seg en 

tjeners skikkelse, slik vil en teleios-troende gjøre det samme. 



Men deretter advarer Paulus oss om at de som ikke setter pris på og utnytter 

fordelene med den femfoldige gaven, for å hjelpe dem med å bli Teleios, vil ha 

en helt annet utgang. 

Efes 4:17 Dette sier og vitner jeg altså i Herren, at dere ikke lenger skal 

vandre slik som også de andre hedningene vandrer, i sine tankers tomhet. 

(dere skjønner at deres sinn ikke er innstilt på Teleios eller veksten i Kristus, 

men deres sinn er innstilt på seg selv.) Og ved å avvise Guds femfoldige gave, 

sier han at forståelsen deres vil bli formørket.  

18 De er blitt formørket i sin forstand,  

(og når deres forstand er blitt formørket, etterfølges det også med et tap av livet 

i Gud. Slik som den ukloke jomfruen som en gang hadde olje til å lyse opp sin 

vei. Tapet av den oljen bringer mørke,)  

og de er fremmedgjort for livet i Gud  

(Så han forteller oss videre at dette å bli fremmedgjort for livet i Gud, kommer) 

på grunn av uvitenheten som er i dem, 

(legg merke til uvitenheten, som allerede er i dem. De trenger ikke noen til å 

lære dem. De er rike, og har fått overflod, og har ikke behov for noen ting, men 

de vet ikke noen ting om deres egen mentale tilstand, fordi de faktisk er fattige, 

blinde og elendige, og de kjenner ikke engang til sin egen mentale tilstand. Merk 

dere at de er på denne måte) 

på grunn av hardheten i deres hjerte. 

(hardheten og deres egen blinde forståelse). Så de avviser den forståelsen om 

at en sann femfoldig tjeneste gjerne vil gi det til dem, men fordi deres forståelse 

er blind for alle ting utenfor det de allerede tror at de vet, så avviser de noe mer 

lys. 

Og det tar oss hele veien tilbake til det som broder Branham illustrerte i: 

Avdekking av Gud 64-0614M_251 Nå, hva om en kar nekter å se solen, sier: 

“Åh, der, jeg vet at Gud sa: ‘La det bli lys’, men det finnes ikke noe slikt. Jeg går 

ned i kjelleren. Jeg bare nekter å se den”? Den karen er gal. Det er noe galt 

med ham. 

252 Det er noe galt med en mann eller kvinne, som kan se Guds løfte og, 

se Det manifestert, og så nekte å tro Det, fordi kirkesamfunnet trekker ned 

forhenget. 

Så se da på hva Paulus sier om tilstanden til denne mannen som avslår den 

Sanne femfoldige gaven som Gud har sendt for å hjelpe ham.  



Efeserne 4:19 De har ingen skamfølelse, og de har gitt seg over til 

usedelighet (det er seksuelle tanker hele tiden), og til all slags urenhet, i 

grådighet. (og da sier Paulus,) 

20 Men dere har ikke lært å kjenne Kristus på den måten, (Dere har ikke lært 

det Salvede Ordet på den måten) 

21 så sant dere virkelig har hørt Ham, og er blitt opplært i Ham, i samsvar med 

sannheten i Jesus, 

Hvordan bindes dette sammen med det han fortalte oss om disse fem gavene 

Gud satte i menigheten. Han sier:  

21 så sant dere virkelig har hørt Ham, og er blitt opplært i Ham, i samsvar med 

sannheten i Jesus.  

Har du blitt opplært av Ham? Ja, når læreren underviser, er det ikke mannen 

som lærer, men det er Den Hellige Ånd som er læreren, som bruker mannen til 

å undervise gjennom ham. Så det å avvise læreren, er å avvise Kristus Selv. 

Det er det Jesus selv sa i: 

Johannes 13:20 Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som tar imot en som 

Jeg sender, tar imot Meg. Og den som tar imot Meg, tar imot Ham som har 

sendt Meg.» 

Det er faktisk nøyaktig det som apostelen Johannes også sa: 

1.Johannes 4:6 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. 

Så det skulle la deg kjenne til hvem som er fra Gud og hvem som ikke er, de 

som vil høre en sann femfoldig forkynner som Gud satte i menigheten, og de 

som ikke vil høre dem, fordi de tror at de kan få Teleios gjennom sin egen 

tenkning. Men en sann femfoldig tjener vil fortelle deg at du må dø til ditt selv for 

å la Kristi sinn komme inn. En sann femfoldig forkynner vil fortelle deg at så 

lenge du er fornøyd med å leve ditt eget liv, vil du aldri bli født på nytt, og bli fylt 

med Guds Ånd. Det er først når du er villig til å dø til ditt selv, at Gud vil gå inn i 

deg for å leve ditt liv for deg. 

Derfor viste vi deg, for et par uker siden, at å være i Kristus, betyr at du er i 

Guds Salvede Ord. Og hvis du er i Kristus, da er alt det gamle borte, og alle ting 

er blitt nye. Og det er grunnen til at Paulus forteller oss at når vi en gang har 

kommet til en Teleios-tilstand, vil vi være villige til å dø til alt det vi en gang 

hadde kjært, og leve utelukkende for å behage vår far. 



Efeserne 4:22 at dere avlegger det som tilhører deres tidligere framferd, 

det gamle menneske, det som er blitt forurenset ved de forførende lystene. 

23 Og bli fornyet i deres sinns ånd, 

24 Og bli ikledd det nye menneske, det som er skapt etter Gud, ved 

sannhetens rettferdighet og hellighet. 

25 Legg derfor bort løgnen og hver av dere skal tale sannhet med sin neste, for 

vi er hverandres lemmer. 

26 Blir dere vrede, så synd ikke! La ikke solen gå ned over deres vrede, 

27 og gi heller ikke djevelen rom! 

28 Den som stjal, skal ikke stjele mer, men heller arbeide og gjøre det gode 

med hendene sine, for at han kan ha noe å gi til dem som trenger hjelp. 

29 La ikke et eneste råttent ord komme ut fra deres munn, men bare ord som er 

gode til nødvendig oppbyggelse, for at ordene kan gi nåde til dem som hører på. 

30 Og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, i Ham ble dere beseglet, til 

forløsningens dag. 

Du kan si, hvordan vet jeg når jeg har gitt Den Hellige Ånd sorg? Når sinnet ditt 

er så fullstendig Teleios med Kristi sinn, da vil du vite om du har gitt Den Hellige 

Ånd sorg, når du selv er sorgfull for det du sa eller gjorde. Det er da du vet at du 

er frelst og fylt av Hans Ånd. 

Derfor, hvis du er Teleios, da: 

Efeserne 4:31 La all bitterhet og raseriutbrudd og langvarig vrede og skrik og 

bespottelse være langt fra dere, sammen med all ondskap. 

32 Og vær gode mot hverandre, vær ømhjertet og tilgi hverandre, slik som 

også Gud har tilgitt dere i Kristus. 

Vel, vi kom aldri frem til del 2 av galskapen i endetiden, men vi viste dere hva 

som er Kristi sinn, og alt som ikke er Kristi sinn, kan du anse som galskap. Men 

jeg tror vi avslutter nå, og fortsetter neste uke med neste del av galskapen i 

endetiden. 

La oss be… 

 


