Avdekking av Gud nr. 202
Å forstå Guds ting
7. mars 2021
Brian Kocourek, pastor
Denne formiddagen skal vi ta et emne fra avsnitt 370. Så la oss begynne
der vi slapp, og lese først 369.
64-0614M Avdekking av Gud 369 Jeg elsker ham, jeg elsker ham fordi
han først elsket meg og kjøpte min frelse på Golgatas tre. Elsker dere
Ham? Underfull, underfull, Jesus er for meg, Rådgiveren, Fredsfyrsten,
Mektig Gud er Han; Han Frelser meg, holder meg borte fra all synd og
skam. Underfull er min Forløser, Pris Hans Navn! Jeg var en gang fortapt,
nå er jeg funnet, fri fra fordømmelse, Jesus gir frihet og full frelse; Frelser
meg, holde meg borte fra all synd og skam, Underfull er min Forløser, Pris
Hans Navn! Å, Underfull, underfull, Jesus er for meg, rådgiveren,
fredsfyrsten, den mektige Gud er Han; Åh Frelser meg, holder meg borte
fra all synd og skam, Frelser Underfull er min Forløser, pris Hans Navn!
370 Hvor mange ser Ham stå der, den Mektige Seierherren, Ordet gjort
kjød, avdekket foran oss; Alfa, Omega; Han som Var, Som Er, og Skal
Komme; Davids Rotskudd og Ætt; Han var Menneskesønnen, Guds
Sønn, Menneskesønn, og vil bli Davids Sønn? Tror dere Det av hele deres
hjerte? Avdekker Seg Selv i hver tidsalder, brakte det til den troende,
tildekker Seg Selv i menneskelig kjød for den vantro. Han er skjult bak
et forheng. Må Gud bryte ethvert forheng, og vi ser Ham som Han er!
Jesus bryter hver en lenke, Jesus bryter hver en lenke, Åh, Jesus bryter
hver en lenke, Når Han setter deg fri! På den andre siden av Jordan, I
Edens skjønne enger Der Livets Tre blomstrer, Der er det hvile for meg.
Jesus bryter … Vil du ikke krysse Jordan nå? Er det ikke lenge nok i
ørkenen? La oss gå over til løftene! Jesus bryter hver en lenke, Jesus
bryter hver en lenke, Åh, når Han setter deg fri!
371 La oss løfte vår hånd nå. Jeg vil alltid, alltid prise Ham, Jeg vil alltid,
alltid prise Ham, Jeg vil alltid, alltid prise Ham, For Han setter meg fri!
Amen!

Husk nå at det kommer en tid da vi skal se Ham som Han er, og når vi ser
Ham som Han virkelig er, da skal vi bli lik Ham.
1Johannes 3:2 Elskede, nå er vi Guds barn. Og det er ennå ikke blitt
åpenbart hva vi skal bli, men vi vet at når Han blir åpenbart, (når Han
skal Faneroo, som betyr å vise seg i sin sanne karakter, på den tiden sier
han) skal vi bli lik Ham, for vi skal se Ham som Han er.
Så vi ser at det er noe som skjer med oss når vi ser Ham slik Han virkelig
er. Og det er ikke det du gjør, som forandrer deg, men det å se Ham. Det
betyr at du ikke bare vil kjenne Ham, men du vil forstå Ham.
For en uke siden talte vi til dere om denne siste dagen når Gud kommer
ned med en Rop, og bringer med seg Visdoms og Åpenbarings Ånd i
kunnskapen om Ham Selv.
Vel, etter at apostelen Paulus har brukt den første halvdelen av Efeserne 1
til å tale om at vi er forutbestemt til å få sønnekåret, så går han inn i hva
arven vår vil dreie seg om.
Så la oss begynne med å lese de første 11 versene, og deretter vil vi
fokusere på tidspunktet for alt dette i de siste 12 versene i Efeserne 1.
Efeserne 1:1 Paulus, Jesu Kristi apostel (og hvis han er en apostel, da er
han en som er utsendt, og han forteller oss at Jesus Kristus sendte ham)
Jesu Kristi apostel ved Guds vilje, (og nå, hvis han var blitt utsendt, da
forteller han oss hvem han er blitt sendt til) til de hellige som er i Efesos,
(og legg merke til at Paulus ikke bare ble sendt til de hellige, som var de
som var helliget og utskilt i Efesus, men han sier) og som tror, i Kristus
Jesus.
Dette forteller oss at dette brevet er også til alle de troende, de som er i
Kristus Jesus.

Derfor inkluderer dette ikke bare alle de troende i den første
menighetstiden, men også alle de troende i alle menighetstider ned
gjennom tidsaldrene, de som blir regnet som de troende i Kristus Jesus.
Nå vil jeg at dere skal legge merke til dette, fordi Wesleys Budskap var til
den Menighetstiden når Wesley levde, som er Filadelfia Menighetstid. Og
Luthers budskap om rettferdiggjørelse var til den tiden når han levde. Og
det ble båret over til Wesleys tidsalder og til vår tidsalder. Men Martin og
Columba og Ireneus, og deres budskap, var for en stor del for folket i den
tiden som de levde i.
Hvis du er en student av Ordet, vil du også bli velsignet når du ser tilbake
på Budskapene til disse Mennene. Men deres Budskap var ikke slik som
Paulus sitt Budskap, for det Budskapet var for alle tidsaldrene. Disse
mennene så tilbake på hva Paulus lærte, det ble gjort i både Luthers, og
Wesleys Budskap. Paulus sitt Budskap var Alfa, fundamentet for alle andre
Budskap.
Og siden William Branhams Budskap kom etter at alle menighetstidene var
kommet til en avslutning, da må vi forstå at hvis Alpha blir Omega, da vil det
første Budskapet og det siste Budskapet være identisk det samme.
Broder Branham sa i talen 64-0705 Mesterverket 172. Alfa og Omega er
det samme. Han sa: “Jeg er Alfa og Omega.” Han sier ingen ting om noe
inn imellom. Hm—hmh. “Jeg er Alfa og Omega, den Første og den
Siste.” Ja visst.
173. Den første tjenesten og den siste tjenesten er den samme. Det
første Budskapet og det siste Budskapet er det samme. “Jeg var i Alfa;
Jeg er i Omega.” “Det skal bli en dag som ikke skal kalles dag eller natt,
men i kveldstiden skal det bli Lys.” Ser dere? Alfa og Omega, det er blitt
den første og den siste. Åh, du store, brødre, vi kunne stanset timevis ved
det.
I avsnittet rett før det sa han: 64-0705 Mesterverket 170. Ordet har blitt
kjød, nøyaktig slik Han lovet i Lukas 17, Malakias 4, og alle disse, ser

dere? Det er riktig, Åpenbaringen.
171. Alt ekte Liv som var i stilken, kvasten, og agnen, samles nå i
Kornet, rede for oppstandelsen, rede for innhøstningen. Alfa har blitt
Omega. Amen. Den første blir den siste, og den siste er den første.
Sæden som gikk ned, har kommet gjennom en prosess og blitt Sæden
igjen. Sæden, som falt i Edens hage, og døde der, kom tilbake. Fra den
ufullkomne Sæden som døde der, kom tilbake til den fullkomne Sæden,
den Andre Adam.
Og da han ble tatt opp til den andre siden, da han spurte om Paulus ville
måtte stå sammen med sitt folk. Og engelen sa: "ja." Og da sa han: "Vel,
jeg har kun forkynt det som Paulus forkynte." Og folket, alle hans omvendte
til Kristus, de ropte alle sammen: "Vi stoler på det."
Så det som folket stolte på, er at William Branham forkynte det som Paulus
forkynte. Så Paulus sitt Budskap gikk hele veien fra Alfa til Omega. men det
som var innimellom, ble ikke vannet, og gikk nesten helt tapt. Men Gud
fortalte oss at det ville skje. Og Han fortalte oss også at Han ville
gjenopprette alt det som var blitt tatt bort. Helt ærlig, den gjenopprettelsen
var bare for denne tidsalderen alene. Så denne tidsalderen og de troende i
Kristus Jesus, er i hemmelighet blitt delaktig i en tjeneste som har
gjenopprettet oss tilbake til apostelen Paulus sin lære.
Broder Branham sa i talen 59-1217 Hva Ble Den Hellige Ånd Gitt For 50
Den samme Hellige Ånd som frelste lutheranerne; som helliggjorde
metodistene; som døpte pinsevennene; setter nå Herren Jesu Komme
i orden. Det vil bli så kraftfullt, dette Legemet vil komme inn i denne
Gruppen, en Menighet, som vil trekke resten av dem fra graven. Det vil
bli en oppstandelse. Det er hva Den Hellige Ånd er for. Hva er Den
Hellige Ånd? “Uten oss kan de ikke bli gjort fullkomne.” De levde en tid
under dette. Vi lever i en annen tid. “Når fienden kommer inn som en flom,
vil Jeg…vil Guds Ånd reise opp en standard imot det.” Skjønner?
Nå, løftet om denne gjenopprettelsen ga Gud selv i:
Joel 2:25 Jeg vil gjenopprette for dere de år da vrimleren åt opp alt - og

slikkeren og ødeleggeren og gnageren, min store hær, som jeg sendte mot
dere.
26 Dere skal ete og bli mette og prise Herrens, deres Guds navn, han
som har handlet så underfullt med dere. Og mitt folk skal aldri i evighet
bli til skamme.
27 Og dere skal kjenne at jeg bor midt i Israel. (så dette taler om Hans
Nærvær, som er Hans Parousia, Hans Tilsynekomst før Guds Sønns
bokstavelige gjenkomst. Og under dette nærværet vil dere også vite at) Jeg
er Herren deres Gud, og ingen annen. Og mitt folk skal aldri i evighet
bli til skamme.
Og så, for å la oss få vite hvilket tidspunkt når dette vil skje, da gir Han oss
også noen tegn og hendelser til å tenke på, slik at vi vil vite når denne store
begivenheten om et gjenopprettet Ord finner sted. Det er akkurat som når vi
studerte Kristi Parousia, som Jesus, Paulus, Peter, Jakob og Johannes,
hvor alle disse underviste dette til menigheten. Vi ser også disse tegn og
hendelser som ble nevnt i Skriftene for å identifisere tiden for Hans store
nærvær.
Så Joel fortsetter i Joel 3:1 Og deretter skal det skje at jeg vil utgyte min
Ånd over alt kjød. Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord.
Deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal se
syner.
2 Ja, også over tjenerne (legg merke til det, ikke mine tjenere, men
tjenerne) og tjenestekvinner (ikke mine tjenestekvinner, men
tjenestekvinner, så derfor, Han gjør ikke krav på disse 2 gruppene) vil jeg
utgyte min Ånd i de dager.
3 Og jeg vil gjøre underfulle tegn på himmelen og på jorden: blod og ild og
røksøyler.
4 Solen skal forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens dag
kommer, den store og forferdelige.
5 Og det skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.
For på Sions berg og i Jerusalem skal det være en flokk som har sluppet
unna, slik som Herren har sagt. Og blant de overlevende skal de være som
Herren kaller.

Og så ser vi at det ikke er en utfrielse hvis det ikke er noen ting å bli utfridd
fra. Så etter at Han har gjenopprettet Sitt Ord, og vi ser Ånden falle over alt
kjøtt, da kommer trengselstiden, og Gud vil utfri barna på Sions berg og i
Jerusalem.
Men først ser vi en tid med restaurering, det som var i Alpha og som opp
gjennom tidsaldrene ble ødelagt av hæren, det vil bli gjenopprettet igjen i
Omega. Sæden som ble plantet i Kristi Alfa-tjeneste gjennom Paulus, vil
komme til en full modenhet i Den Hellige Ånds Omega-tjeneste ved
endetiden gjennom William Branhams tjeneste.
Fra talen: 55-0607 Det Sanne Og Det Falske Vintreet 50 All Hans
tidligere herlighet vil vende tilbake til den igjen. Alt det som var i
begynnelsen, vil komme tilbake igjen. Jeg tenkte: "Hvorfor sender Gud
egentlig ut vinden?" For å riste disse trærne. Hver gang du rister et tre,
løsner det opp roten, og det får treet til å vokse dypere, dypere. Hver gang
Den Hellige Ånd faller på menigheten i en gammeldags vekkelse, da
rister den opp røttene slik som dette, slik at den kan bli forankret og
rotfestet, klar for stormer og prøvelser, etter hvert som de kommer
over jorden. Halleluja!
"Jeg vil gjenopprette, sier Herren, alle dens tidligere dager, alt det som
er blitt spist ned." Den ene tok ut dåpen. Den andre tok ut gleden. En
annen tok ut Den Hellige Ånd. Og en annen tok ut helbredelsen. Og en
annen tok ut gaver. Og før du vet ordet av det, så har du ikke noe annet
enn en stor gammel død, dyster busk som står der. Men her nede et sted
kommer det frem et Gud-forbeholdt liv, akkurat det samme livet.
Menigheten, og så lenge det er en jord her, vil Gud ha en menighet som
representerer Ham. "Jeg vil gjenopprette, sier Herren, all herligheten
fra de tidligere dager. Jeg vil gjenopprette det som larven åt opp. Jeg
vil gjenopprette helbredelse. Jeg vil gjenopprette Den Hellige Ånd. Jeg
vil gjenopprette gleden. Jeg vil gjenopprette alt det som den første
menigheten hadde. Jeg vil gjenopprette det igjen i de siste dager." Og
vi lever her på den dagen når det skjer. Broder, gå bort fra denne tingen
og kom deg bort hit så raskt du kan. Amen.

Jeg vil at dere skal forstå dette som broder Branham sa: "Jeg forkynte kun
det som Paulus forkynte." Så Paulus plantet, fordi Paulus sådde Ordet inn i
menneskers hjerter, men William Branham høstet inn dette Ordet i
menneskers hjerter.
Den ene sådde Livet, den andre høstet Livet inn i en ferdig manifestert
form.
Den samme sæden som gikk ned i jorden, må komme tilbake til sæd igjen,
helt lik den som gikk ned i jorden.
64-0823E Spørsmål Og Svar 119. Og nå, hvis dere legger merke til på den
amerikanske dollarseddelen, den store toppsteinen, et øye, "Det Store
Segl." Det vil komme. Og legg merke til disse steinene ... Er det noen her
som har besøkt pyramidene i Egypt? Vel, hvis dere vil legge merke til det ...
Ja, her, det er hender som er løftet opp der bak. Greit. Disse steinene ligger
inni der så perfekt, og den toppen, det er en kuppelform i toppen av den.
Når den steinen kommer, vil den være som en flott diamant som passer rett
ned der, bare perfekt sammen med det.
120 Nå, den steinen ville ikke passe der nede på det nederste fundamentet.
Og den vil heller ikke passe på det andre fundamentet eller det tredje
fundamentet. Den vil bare passe på toppfundamentet etter at hele
bygningen er blitt tilpasset til steinen. Og Jesus kan ikke komme før
Menigheten, et Legeme som består av troende, og den
forkynnertjenesten som Han en gang satte inn der, det må være det
samme nå som det var da ... Og da, det bringer ... “De blir ikke gjort
fullkomne uten oss,” sa Paulus. Hebreerne 11. "Uten oss kan de ikke bli
gjort fullkommen." De må ha denne tjenesten for å oppreise
lutheranerne, Wesleyanerne og alle dem ned gjennom tidene. Når det
kommer, når den delen om at ørnene skal samle seg ... Der hvor legemet
er, der skal ørnene samles. Det var spørsmålet. Åh, det er bare perfekt.
Jeg håper at det besvarte spørsmålet.
63-0901 Desperasjon 21. Og djevelen kan etterligne alle disse tingene,

men han kan ikke være Den Hellige Ånd. Skjønner? Han kan etterligne
disse gavene, men han kan ikke være Den Hellige Ånd. Og Den Hellige
Ånd er Tegnet på at Blodet er blitt anvendt, fordi Den følger Blodet
hele veien fra Gjenløsningsboken. Ser dere det? Det var formålet med
Hans komme. Det var det Han fulgte i hver eneste tidsalder. I hver
eneste tidsalder har Han fulgt det, for å se til at det blir brakt frem. Og
de kunne ikke bli gjort fullkomne uten oss. Og nå, Den Hellige Ånd er
fullt ut til stede i menigheten, og gjør Gud til menneskelig kjød; slik
som Han gjorde rett før ilden falt i Sodoma, som var et forbilde. Så,
Abraham, Han viste seg for ham.
22 Og alt det som Han ikke har gjort ned gjennom tidsaldrene, i
menighetstidene, det gjør Han nå. Tilbake til Ordet, fordi budskapene,
og budskapene, og budskapene, de må ende opp i det fulle Ordet. Og i
de siste dager, De Syv Segl er blitt åpnet, det skulle samle opp alt det
som er spredt utover, det som er blitt liggende tilbake, og få alt
sammen inn i ett vidunderlig brudelegeme. Så de som levde tilbake der
blir ikke gjort fullkomne før denne Menigheten er blitt gjort
fullkommen, denne Brudeflokken i de siste dager, for å bringe dem
inn. Og alle sammen vil da bli tatt opp. Skjønner?
Så for at sæden som ble plantet på Paulus sin dag, for at sæden skulle
komme til en innhøstning, husk at det var den samme sæden hele veien
gjennom menighetstidene, men noe ble spredt i den andre tidsalder og den
tredje, fjerde femte, sjette osv. Men til slutt reiser Herren opp den sæden og
gjenoppretter den fullstendige sæden i en full manifestasjon av Ord og Ånd
i denne endetidens Omega-tjeneste.
La oss nå lese fra vers 2 Efeserne 1:2 Nåde være med dere og fred fra
Gud, vår Far, og (Han som er) Herren Jesu Kristi Far.
3 Velsignet være Han, vår Herre Jesu Kristi Gud og Far. Han som har
velsignet oss i all åndelig velsignelse i de himmelske, i Kristus.
4 Slik som Han (Gud) utvalgte oss i Ham før verdens grunnvoll ble lagt, for
at vi skal være hellige og ulastelige framfor Ham (og det ordet framfor,
er et gresk ord katenopion, som betyr å være framfor eller i nærvær av) i
kjærlighet.

5 Ved Jesus Kristus har (fortidsform) Han forutbestemt oss til sønnekår, i
Ham, etter Sin viljes gode velbehag,
6 til lovprisning av Hans nådes herlighet. I denne gjorde Han oss
akseptert i Den Elskede.
7 I Ham har vi forløsningen gjennom Hans blod, tilgivelse for
overtredelsene, etter Hans nådes rikdom.
Se her, dette handler om hva Han har gjort, og ikke én eneste ting om det
du gjør.
8 Denne nåden gav Han rikelig (i overflod) til oss i all visdom og forstand,
Så han gir deg rikelig med nåde i visdom og forstand. Og forstand her er en
mental aktivitet, hvor du ikke bare vet noe, men du vet også å handle etter
det du vet.
Det er derfor broder Branham sa at du ikke bare hører det, men du må
handle på det. Det er forstand.
Efeserne 1:9 etter at Han hadde gjort Sin viljes hemmelighet kjent for oss,
etter Sin velvilje, som Han forut hadde bestemt i Ham,
10 om en husholdning i tidenes fylde, å samle alle under ett hode, i
Kristus, både de som er i himlene, og de som er på jorden.
11 I Ham ble vi også arvinger, vi ble forutbestemt til dette etter Hans
bestemte hensikt, Han som utvirker alle ting etter Sin viljes beslutning,
12 for at vi skulle være i lovprisning av Hans herlighet, vi som tidligere
hadde satt vårt håp i Kristus.
13 Dere er også i Ham, etter at dere fikk høre sannhetens ord, det som
er evangeliet om deres frelse - i Ham, etter at dere trodde, ble dere
beseglet med Den Hellige Ånd, løftets Ånd.
14 Han som er pantet på vår arv (ok, så hvis du har Den Hellige Ånd, da
har du forskuddsbetalingen for din arv), til frikjøpelse av eiendommen, (det
er ditt legemes forløsning) til lovprisning av Hans herlighet.
15 Etter at jeg fikk høre om deres tro i Herren Jesus (din åpenbaring av

Kristus), og om deres kjærlighet (din ytre uttrykkelse for den åpenbaringen)
til alle de hellige,
(legg merke til at han sier) Etter at jeg fikk høre om deres åpenbaring og
ytre manifestasjon av denne åpenbaringen,
16 holder jeg ikke opp med å takke for dere og å nevne dere i mine bønner.
Med andre ord: "Jeg er glad for å se at dere ikke bare har Kristi åpenbaring,
men at dere også uttrykker den åpenbaringen overfor hverandre." Og på
grunn av dette ...
Jeg venter på én ting til, og det er Efeserne 1:17 Jeg ber om at vår Herre
Jesu Kristi Gud, (Han som er) herlighetens Far (Far til Doxa), må gi dere
visdoms og åpenbarings Ånd i kunnskap om Ham,
Nå, hvorfor skulle Gud komme ned, og i løpet av Sin Store Parousia gi oss
denne Visdommen og Åpenbaringen i kunnskap om Seg Selv? Det var for
at du skulle komme frem til sønnekåret, og da vil du vite og forstå hva din
arv handler om.
60-0522E Sønnekår, Plassering Av Sønner 181 “Derfor har også jeg...”
Paulus forteller bare her hva han er. Jeg skal lese resten av dette, og så
skal vi be for de syke. "som er pantet på vår arv inntil forløsningen av den
kjøpte eiendommen, til pris for Hans herlighet." Derfor, etter at jeg fikk høre
om deres tro (jeg hørte at dere trodde dette, jeg hørte at dere virkelig trodde
på forutbestemmelse, Evig Liv og frelse, osv.) i Herren Jesus, og om deres
kjærlighet til alle de hellige, holder jeg ikke opp med å takke for dere, og å
nevne dere i mine bønner. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud,
herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd i kunnskap om
Ham. Han bare fortsetter å åpenbare Seg selv for dere hele tiden. Dere
vokser fra nåde til nåde, fra kraft til kraft, fra herlighet til herlighet. Dere
faller ikke tilbake; men bare fortsetter å bevege dere vider fra herlighet til
herlighet. Jeg vil fortsette å be for dere om at deres forstands øyne ...
182 Hm! Dere vet, Bibelen sa at de var blinde, og visste det ikke. Men her
sa Paulus: "Jeg skal be om at deres forstands øyne ..." Du forstår med
ditt hjerte. Det er det han taler om. Du ser med dine øyne, men du

forstår med ditt hjerte. Dere vet det. Ja vel. "At herlighetens Gud ..." La
oss se, det 18. verset.
At at deres forstands øyne blir opplyst, slik at dere kan forstå hvilket håp
dere fikk ved Hans kall, og hvor rik på herlighet Hans arv er i de hellige. Og
forstå hvor overveldende stor Hans kraft er for oss ... (Åh, du store tid! De
sier at kraften er borte? Kraften har ikke engang kommet ennå) ...som tror,
etter virkningen av Hans mektige kraft. Du som har trodd på Hans mektige
kraft, jeg bare ber om at Gud vil tømme ut sin kraft over deg. Skjønner?
Det var den Han lot virke i Kristus da Han reiste Ham opp fra de døde og
satte Ham ved Sin høyre hånd i den himmelske verden, høyt over all
myndighet og kraft og makt og herredømme og over hvert navn som
nevnes,...
183 Åh, åh, åh! For-… Nei, det er best at jeg ikke. Vi kunne helt sikkert tatt
resten av kvelden på det.
... hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den
kommende.
Nå, broder Branham forteller alt om dette i sin tale, Daniels syttiende uke.
61-0806 Daniels Syttiende Uke 67 Men dere husker at Han sa i Daniel 12:
"De kloke skal forstå i denne siste tiden." Ser dere? Det er blitt gitt til
ham.
68 Visdoms Ånd kommer inn i Menigheten for å gjøre kjent for
Menigheten, ved åpenbaringen av Den Hellige Ånd, som bringe
Menigheten inn og åpenbarer hvilken dag vi lever i. Akkurat slik som
Gabriel kom til Daniel, slik kommer Den Hellige Ånd til Menigheten i de
siste dager, for å åpenbare disse store, dype, hemmelige tingene.
Forstår dere nå?
Vel, hvordan kom Gabriel til Daniel? Én Engel til Én profet, og det er slik
Den Hellige Ånd kom i denne tiden. Og Han brakte med seg visdoms og
åpenbarings Ånd i kunnskap, slik at vi kunne forstå. For å gjøre vår
forstands øyne opplyst, slik at vi kan vite.
Det er hva Daniel og Paulus og William Branham, hva de sier alle sammen.

Det er hva Parousia-nærværet handler om. Han kom ned med Et Rop, som
er et Budskap, og som gir oss Visdom og Åpenbaring for å forstå Ham.
Efeserne 1:18 og at deres forstands øyne blir opplyst (det vil si å lyse
opp slik at vi kan se), slik at dere kan forstå (være klar over og oppfatte)
hvilket håp dere fikk ved Hans kall og hvor rik på herlighet Hans arv er i de
hellige,
19 og forstå hvor overveldende stor Hans kraft er i oss som tror, etter
virkningen av Hans mektige kraft.
Broder Branham sa i talen 54-1219M Gudommelig Helbredelse 281 Måtte
jeg, i Hans sted, stå denne formiddagen og sitere for denne generasjonen:
"Den som ikke blir født på ny, kan ikke forstå disse tingene med Guds
rike. Det var det Han sa til Nikodemus tilbake på den tiden.
282 Du kan ikke forstå det, du vil aldri forstå det, før Gud kommer inn i
ditt hjerte. Og du vil være en del av Ham. Da vil du si: “Ja, Herre, hver bit
av Ordet er inspirert. Jeg tror hver eneste bit av det. Jeg tror det er
Sannheten. Og her er jeg, Herre, for å vandre i Lyset.” Så lenge du står på
grenselinjen der ute, kan du ikke tro det. Du kan ikke gjøre det. Må
Herren hjelpe deg denne formiddagen til å se det overnaturlige.
Se her, apostelen Paulus lærte oss i 1 Korinterne 2 at Ingen kan forstå det
som er av Gud uten at Guds Ånd er i Ham. Og Paulus sier: 14 Men et
naturlig menneske aksepterer ikke det som er fra Guds Ånd, for det er
nemlig dårskap for ham. Han er ikke i stand til å forstå det, for det
bedømmes åndelig. Så det er nødvendig med Guds Ånd inni et menneske
for å forstå de ting som er fra Gud.
Broder Branham sa i talen 55-0220E Å Stride for Troen 66. Jesus sa:
"Hvis ikke en mann blir født på ny, kan han ikke se Riket." Du kan ikke
forstå det. Det er en mystisk, en mytisk ting, helt til du er blitt født på
ny. Der kommer selve Guds Liv inn i deg. Evig, Evig liv, Zoe, Guds
eget Liv kommer i deg, og da er du en del av Gud. Du er en sønn eller
en datter av Gud. Og da ser du på tingene slik som Gud ser på det. Du
tror slik som Gud tror. Da vil du være en ny skapning i Kristus Jesus.

Nå i Rotherham Bibelen: vi leser fra Jesaja 28: 8-9 For alle bordene er
fulle av spy og skitt. Det finnes ikke en ren flekk. Hvem vil han lære
kunnskap? Hvem vil han få til å forstå Budskapet? ”
Og det er et veldig godt spørsmål? Hvem vil Gud få til å forstå Budskapet?
For bare det å høre, det betyr ingenting, du må høre det og forstå det, da
gjenkjenner du det. Og da, hvis du har gjenkjent det, da vil du handle på
det.
La oss nå lese det fra Expanded Bibelen Jesaja 28:8 Alle bord er dekket
med oppkast, (og hva er oppkast? Det er bedervet mat fra en annen dag,)
så det er ikke et rent sted noen steder. 9 HERREN prøver å lære folk en
leksjon, Hvem skal Han lære kunnskap? Han prøver å få dem til å forstå
Sin lære. Til hvem forklarer Han Budskapet? Men folket er som babyer
som er for gamle for morsmelk. Disse som er avvent fra melk? Som de som
ikke lenger ammer ved sin mors bryst. De som er tatt fra brystet? Så dette
er ikke spedbarn, men de er bare små barn, og ikke helt modne og klare for
sønnekåret.
Igjen fra både NIV og Amplified Bibelen Jesaja 28:8 For alle bordene er
fulle av skitne oppkast, så det ikke er noe sted som er rent. 9 De sier:
“Hvem ville Han lære kunnskap? Og til hvem ville Han forklare
Budskapet? De som nettopp er avvent fra melk? De som nettopp er tatt fra
brystet?
Nå, hvis vi leser videre, vil vi se hvordan de som ikke kommer til forståelse
av Budskapet, ender opp med å gå inn i gjerninger og loviskhet. La oss lese
videre ...
10 For det er: Gjør dette, gjør det, en regel for dette, og en regel for det, litt
her, litt der. " 11 Ja vel da, med utenlandske lepper og merkelige tunger vil
Gud tale til dette folket, 12 til disse sa Han: “Dette er hvilestedet, la den
trette hvile”; og, "Dette er hvilestedet" (dere vet, dette er stedet hvor vi
skal ligge i Sønnens nærvær for å modnes), men de ville ikke høre. 13 Så

da, Herrens ord til dem vil bli: Do dette, gjør det, en regel for dette, en
regel for det; litt her, litt der, slik at de vil falle bakover mens de går; (og å
falle bakover fører deg tilbake til pinsevennene) de vil bli skadet, gå i fellen
og bli fanget.
Igjen fra oversettelsen kalt The Voice Isaiah 28:8 Det er oppkast på alle
bordene, skitt overalt. 9 Prestene og profetene håner: “Hvem er tilbake
for Gud til å undervise i kunnskap? Hvem vil lytte og forstå Budskapet
Hans? Kanskje disse spedbarna som nettopp er avvent fra melk, disse
uskyldige nettopp tatt fra brystet? 10 For her er hvordan det går:
Kommando etter kommando. Kommando på toppen av en kommando.
Regel etter regel. Regel på toppen av en regel. Litt her, Litt der.” 11 For nå
ettersom Guds folk forkaster Budskapet Hans, da vil Han tale til dem
gjennom de stammende leppene og de fremmede språk til en inntrenger.
12 Dette er veien. Her er det hvile for de trette. Jeg viser deg hvile. Men de
ville ikke høre på Ham. 13 Og slik vil Ordet til dem fra Den Evige være
akkurat slik som de sa: ”Kommando etter kommando. Kommando på
toppen av en kommando. Regel etter regel. Regel på toppen av en regel.
Litt her, litt der.” Men de vil gå og mislykkes. De vil falle tilbake, knust og
fanget, og vil bli tatt bort av et annet folk. 14 La dette være en advarsel,
Den Eviges Ord til dere sarkastiske vitsemakere, dere ledere i Jerusalem.
Og akkurat som i Alpha, vil Israel ende opp med å bli invadert av
fremmede, Roma. Og så vil Amerika bli invadert av fremmede, Russland.
Og det er fordi det er blitt lovet som en av forbannelsene som Moses talte
om i:
5 Mosebok 28:43 Den fremmede som bor i ditt land, skal stige opp over
deg, høyere og høyere, men du skal synke dypere og dypere.
44 Han skal låne til deg, men du skal ikke kunne låne til ham. Han skal
være hode, og du skal være hale.
62-1230E Er Dette Tegnet På Enden 13. Jesaja 28:8 For alle bord er fulle
av vemmelig spy, det finnes ikke en ren flekk. 9 Hvem vil han lære
kunnskap, og hvem vil han få til å forstå sitt budskap? Og, broder, jeg
tror det var dr. Lamsa, fra Lamsa Bibelen, som sa…

14. En gang jeg talte, og jeg visste ikke at han var der. Og han kom tilbake
og talte om Urim Tummim, og så talte han om det Lyset. Og han sa: “Hva
er i veien med disse menneskene i dag?” Og jeg sa…Han sa, “Grunnen
til at folk, oversetterne, ikke kunne oversette Bibelen korrekt, var at
oversetterne prøvde å oversette til det høytstående jiddisch. Og
Jesus, som talte, Han talte i det vanlige språket, akkurat slik som
gatefolket talte.”
15. Og, dere vet, det er et skriftsted over i Lukas, som sier: “De vanlige
menneskene hørte Ham gladelig.” Han talte på deres språk. Jeg håper
det blir slik, igjen.
64-0112 Shalom 215. Den utvalgte Sæden vet. Det er alltid vært slik,
gjennom alle tidsaldre, at de vet det.
64-0112 Shalom 49. Og mennesker, hvordan de vill fortsette videre i deres
trosbekjennelser, og tjene under disse trosbekjennelsene og slikt. Og de er
gode mennesker. De er fine mennesker. Men likevel virker det som at de
ikke kan forstå, ser ut som de ikke klarer å få tak i det. Hvorfor? Jeg
drar tilbake neste år, og i stedet for å bli bedre, er det blitt verre. Det
fortsetter videre. Her er en søster som en gang hadde nydelig langt hår,
hun klippet det av. Her er en mann som en gang så ut som om han tok sitt
standpunkt, og han gikk ut for den tingen som var rett; men han er rett
tilbake i ... som en hund til sitt oppkast, og et svin til sin søledam. Se, de
går rett ut igjen i den. Det virker som om det er noe som har slått ned i
folket vårt, det slo ned i verden, og at de ikke ser ut til å ha den
forståelsen, det er noe som er galt.
Broder Branham snakker om Bileam i 60-0221 Å Høre, Gjenkjenne Og
Handle På Guds Ord 32. Han klarte ikke å se den forhåndsbestemte
planen, for øynene var blindet til å ikke se Guds Ord. Aller først: Troen
kommer ved å høre, høre Guds Ord. Så den troende hører det,
gjenkjenner det og handler etter det. Den kjødelige vil høre det, lyden
av det, men aldri ... "Høre" betyr å "forstå" det. Å kikke på, det er å kikke
på noe. Men "å se" det, det er å "forstå" det. "Uten at en blir født på ny,
kan han ikke se eller forstå Guds rike."

65-0429B Kornet Skal Ikke Bli Arving Med Skolmen 52. Hvis du vil se i
Johannes 5:24. nå, så hør på dette: “Den som hører Mitt Ord, og tror på
Ham som har sendt Meg, har evig Liv.”
53. Nå, hvordan ville det være så mye forskjellig fra mange av våre
teologier? Nå, jeg kunne gå ut her og si til en drukkenbolt, “Tror du?” “Ja
visst!” En mann med en annen manns hustru, “Tror du?” “Ja visst!”
“Satt du på møtet i går kveld, og hørte Ordet?” “Ja visst!” “Tror du Det?”
“Ja visst!” Han bare sier det.
54. Men den opprinnelige tolkningen av dette Ordet er: “den som
forstår Mitt Ord, og vil tro på Ham som har sendt Meg.” “Den som
forstår,” som er, til den som det er blitt gjort kjent for.
55. Jesus sa: “Ingen kan komme til meg uten at Min Far har dradd ham. Og
alle som Min Far har gitt Meg, de vil komme. Mine får, Mine duer, hører Min
Røst. En fremmed vil de ikke følge.” Og hva er Guds Røst? Det er Guds
Ord. Hva er ethvert menneskes stemme? Er det ikke hans ord? Det er
Guds Ord; de vil høre Guds Ord.
63-0120M Guds Røst I Disse Siste Dager 26. Og i dag, én grunn til at
menigheten er i den tilstanden som den er i, er fordi det er så mange røster,
så mange andre røster som kan trekke menigheten bort fra Guds Røst,
slik at det er svært tvilsomt om mange vil høre Guds Røst selv om Den
talte midt iblant dem. De ville kanskje ikke en gang forstå Den, fordi
Den ville være en fremmed ting for dem. De har blitt så opptatt med
røstene i tiden!
Dette er grunnen til at jeg er så imot at folk tror at du bare må "Trykke og
Spille av", og da vil du bli med i bortrykkelsen. Du kan "Trykke og Spille av"
hele dagen lang. Men hvis du ikke forstår hva som blir sagt, da vil du aldri
gjenkjenne det, og da er det umulig å handle på det. Du må høre, som betyr
å forstå. Så når du forstår det, da gjenkjenner du dette som du hører, og
deretter kan du ha en rett handling på det du hører og forstår.
Og det er akkurat det broren Branham sa i:
Boken Om Menighetstidene Kapittel 4 – Smyrna Menighetstid 119.

Når Gud tier, bør vi også tie. Men der Han har talt, bør vi også tale, og si
hva Han allerede har sagt. Han fortalte oss hva beviset er, og at det som
ville skje, etter at vi ble døpt med Den Hellige Ånd, var at Læreren ville
komme til oss og lære oss hele sannheten. Men denne Læreren var en
INNVENDIG lærer, ikke en utvendig lærer. Dersom Ånden ikke var på
innsiden, ville du ikke høre sannheten, og motta den gjennom åpenbaring,
selv om du hørte den konstant hele dagen. Det var tegnet på den iboende
Ånden på Paulus tid. De som var fylt av Den Hellige Ånd, hørte Ordet,
mottok det og levde ved det. De som ikke hadde Ånden, hørte det kun som
kjødelige mennesker. De ville legge til en feil tolkning på det, og gå ut i
synd.
Boken Om Menighetstidene Kapittel 4 – Smyrna Menighetstid 110. I
hver tidsalder, (og hver tidsalder er Den Hellige Ånds tidsalder for den
sanne troende) – jeg sier, i hver tidsalder var beviset det samme. De som
hadde Ånden, Læreren, hørte Ordet. Og den Ånden som var i dem, tok
Ordet og lærte det (åpenbarte det) til dem; og de var i den gruppen som
hørte på budbæreren og hans Budskap. Og de tok det og levde det.
Og et sitat til fra Boken Om Menighetstidene Kapittel 4 – Smyrna
Menighetstid 140. I hver tidsalder har vi akkurat det samme mønsteret.
Det er grunnen til at lyset kommer gjennom en Gudgitt budbærer i et
bestemt område, og at lyset deretter sprer seg fra den budbæreren
gjennom tjenesten til andre som har blitt trofast opplært. Men selvsagt
er det slik at ikke alle som går ut, alltid har lært hvor nødvendig det er å si
KUN det som budbæreren har sagt. (Husk, Paulus formante folket om å
kun si det som han hadde sagt, (ikke "Trykk og Spill av") 1 Korinterbrev
14,37 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. Eller var det fra
dere Guds Ord gikk ut? Eller var det bare til dere det kom?) De legger noe
til her (å forkynne "Trykk og Spill av", det er å legge noe til Budskapet) eller
trekker noe fra der, (og det å fornekte hva Skriften sier om en ekte
Femfoldig Tjeneste, så det er å ta noe fra) og snart er ikke budskapet rent
lenger, og vekkelsen dør hen.

Vi må være så forsiktige, at vi bare hører ÉN røst, for Ånden har bare én
røst, som er Guds røst. Paulus formante dem om å bare si det som han sa.
Og også Peter gjorde det samme. Han gjorde dem oppmerksomme på at
IKKE EN GANG HAN (PAULUS) kunne forandre på ett ord av det som han
hadde formidlet gjennom åpenbaring. Åh, hvor viktig det er å høre Guds
røst gjennom Hans budbærere, og deretter bare si det som er blitt gitt dem
å si til menighetene.
Nå, hvor står det her at budet er å spille av det som han sa? Budet var å si
det som han sa. Og for å kunne si det som han sa, er du nødt til å ha en
aktiv forkynnertjeneste som gjør nettopp det.
Nå, jeg er ikke imot å spille lydbånd, jeg er helt for det. Fordi jeg tror at
William Branham var Guds stadfestede profet, og du må høre ham si det
før du kan gjenta det han sa. Men hvis du tror at bare det å trykke på en
knapp, vil hjelpe deg til å forstå hva som blir sagt på disse lydbåndene, da
lurer du bare deg selv.
Hvis et barn aldri gjentok det han hørte, da ville han aldri forstå språk, og
derfor ville han aldri kunne snakke eller kommunisere. Han hører ordene,
gjentar dem og får svar på det han sier. Det blir kalt tilfredsstillelse. Og når
han får en positiv stimulans når han sier det rette, da vil han gjøre det mer
og mer. Men hvis det ikke er noen gjentakelse på det som blir sagt, da får
han ingen stimulans, og derfor vil han aldri lære å snakke.
Du må høre det og deretter snakke det, og da blir forståelsen din større for
hver gang du gjør det. For det er slik som den indre Læreren, Den Hellige
Ånd fungerer i menigheten.
La meg lese til slutt noen skriftsteder som vil slå fast de poengene som jeg
kom med denne formiddagen.
Lukas 10:16 Den som hører dere, hører Meg. Den som forkaster dere,
forkaster Meg, og den som forkaster Meg, forkaster Ham som har sendt
Meg.

Derfor, hvis de hører deg, da hører de også Jesus, Guds sønn, røsten er
Hans Ord, og ikke de stemmebåndene som uttaler disse ordene.
Nå, en av broder Branhams favoritt-skriftsteder. Johannes 5:24 Sannelig,
sannelig sier Jeg dere: Den som hører (forstår) Mitt Ord og tror Ham som
har sendt Meg, han har (gir ekko av) evig liv og skal ikke komme til dom,
men er gått over fra døden til livet.
Og hva er et ekko? Det er å høre, og deretter gjenta det man hører. Vi leser
i Åpenbaringsboken at Bruden vil si nøyaktig hva Ånden sier.
Åpenbaringen 22:17 Og Ånden og bruden sier: «Kom!» (Legg merke til
at de sier det samme. Ånden sier det først, og så sier bruden det.) Og den
som hører (som forstår), skal si: «Kom!» Og den som tørster, skal komme!
Og den som begjærer det, skal ta livets vann for intet!
1Johannes 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. (Vel, oss er flertall. Akkurat det samme som vi ser
i) Johannes 14:12 Jesus sa "den som tror på meg, de gjerningene jeg
gjør, skal de også gjøre ."
Nå vet jeg at King James-versjonen sier "Han som tror", men Guds
stadfestede profet sa i 59-0628E Spørsmål Og Svar 172 88b. Broder
Branham, kan noen gjøre Kristi gjerninger uten at han var Kristus? Det
er hva det er: "Uten at han var Kristus?" Ja visst. La oss ta Johannes,
bare et øyeblikk. Johannes det 14. kapitlet, og jeg vil at dere skal se på
dette nå, hvis dere kan fange det opp rett her. Johannes 14:12, tror jeg det
er. Vi vil raskt få det frem, og se hva Jesus sa om dette. Ja vel: Sannelig,
sannelig, sier jeg dere: Han, hvem som helst det måtte være, Den som
tror på meg, de gjerningene som jeg gjør, skal han også gjøre. En hvilken
som helst mann. Mannen, ham selv, kan aldri være Kristus, men Kristi
gjerninger vil følge enhver troende. Skjønner? Gud vil gjøre Kristi
gjerninger i enhver mann. "Den som tror på meg, de gjerningene som jeg

gjør, skal Han også gjøre." Ikke, "Jeg skal gjøre," "Han skal gjøre, Han
skal," ikke, "jeg." "Men den som tror på Meg, og har bekjent sin tro i Meg,
og har dødd ut til sitt selv, og Min Ånd bor inni ham, og han blir en del
av Meg." Nå, det gjør ham ikke til Kristus. Det gjør ham til en del av
Kristus sammen med resten av Menigheten. Ja vel. Han er ikke Kristus, for
det ville være antikrist, skjønner dere. Da ville han ta det bort fra Kristus.
Men han kan gjøre Kristi gjerninger, enhver troende. Ja vel.
Legg merke til at han sier det på flere måter at "han" i Johannes 14:12
refererer til (1) hvem som helst, og i (2) ethvert menneske og i (3) enhver
troende og igjen i (4) ethvert menneske, og i (5) enhver troende, etc. Vel,
dette er forklaringen på spørsmålet om Johannes 14:12 som en stadfestet
Guds profet ga oss.
Og Broder Branham sa i talen 63-1112 Mine Herrer, Vi Vil Se Jesus 38.
Vel, ifølge Skriften er vi ment å skulle være "skrevne brev", skrevet av Ham.
Bibelen sier at vi er "skrevne brev". Og hvis vi i kveld ville hungre og tørste
etter å se Herren Jesus Kristus, da skulle vi som troende kristne
reflektere Hans liv så mye, til det ville være Hans fulle representant. Vi
skulle være det. Enhver kristen skulle representere og reflektere Jesu
Kristi Liv. Tror dere det? [Forsamlingen sier: "Amen." - Red.] Og jeg tror
at enhver kristen skulle reflektere Kristi Liv. Han sa i Johannes 14:12,
"Den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerningene som jeg gjør.”
Og da vet vi at det er sant, at vi er Hans representanter. Og hvis vi
hevder at Kristus lever i oss, hvis Kristus lever i oss, da skulle vi gjøre
det som Kristus gjorde. Vi skulle reflektere Hans Liv.
Nå, den er samme ånden som prøver å si at ingen har Kristi gjerninger i
sine livet, uten broder Branham, er den samme ånden som sier at ingen
skulle forkynne Budskapet unntatt William Branham. Det er nøyaktig den
samme ånden, og den er falsk, og den sier ikke hva profeten sa.
Johannes 8:47 Den som er av Gud hører (forstår) Guds ord. Derfor hører
(forstår) dere ikke, fordi dere ikke er av Gud.

Matteus 13:23 Men den som tok imot såkorn i god jord, er den som hører
ordet og forstår det. Han bærer frukt og gir avkastning: én hundre foll, én
seksti, én tretti.
Matteus 13:19 Når noen hører rikets ord og ikke forstår det, da kommer
den onde og røver bort det som ble sådd i hjertet hans. Dette er den som
tok imot såkorn ved veikanten.
Så la oss ikke være blant dem som hører, men ikke forstår, og ser, men
ikke oppfatter det de ser.
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 (gir ekko av), han skal få mer, og han skal ha overflod.
Men den som ikke har (ikke gir ekko av), han skal bli fratatt selv det han har
(tenker at han gir ekko av).
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 (så Jesus selv sier her
at det å ikke høre, betyr at de ikke forstår).
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 (Deres ører har vanskelig for å forstå, fordi de hører en
hørbar lyd, men det er ikke noen forbindelse med hjertet, og derfor
registreres ikke det som de hører inn i deres hjerte), og sine øyne
(profetene) har de lukket igjen, så de ikke skulle se med sine øyne og høre
med sine ører, så de ikke skulle forstå med sine hjerter og omvende
seg, så Jeg kunne få lege dem.
16 Men salige er deres øyne, for de ser, og deres ører, for de hører. (salige
er deres ører, for de forstår).

57-1229 Tro 20. Og vanligvis, mennesker som har tro er mennesker
som har erfaring. Erfaring bringer tro. Jeg tror at det er grunnen til at
Bibelen lærer oss ...
21 Jesus sa i Johannes 3:3 Den som ikke blir født på ny, kan ikke
forstå Guds kongerike. Nå, det et sitat fra originalen. I King James
Bibelen står det: "... kan ikke se." Men ordet betyr ikke "se", slik du ser ut
med øynene. Det betyr å forstå. Du kan ikke se det kongeriket, uansett.
Du er nødt til å forstå det. Og Jesus sa: "Den som ikke blir født på ny,
kan ikke forstå Guds kongerike." Så det passer seg oss å ha en erfaring
før troen noen gang kan oppnå veldig mye.
62-1104M Blasfemiske navn 299 Hvor kommer alle disse tingene fra, som
jeg har vist dere? Hvor er de fra?” Jeg sa: “Her er de. De er i Guds Ord. De
er SÅ SIER HERREN, Hans løfte. Fordi”, jeg sa: “Dere alle er mine vitner,
bevitner dette, at mitt oppdrag er: ‘Stå med Ordet.’” Jeg sa: “Hva er i veien
med dere alle sammen? Kan dere ikke forstå Ordet? Dere må forstå
Det”.
1Tessalonikerbrev 4:13 Men jeg vil ikke at dere skal være uvitende,
brødre, om dem som har sovnet inn, så dere ikke sørger som de andre som
ikke har noe håp. Så Paulus ønsket at vi skulle ha forståelse.
Ordspråkene 4:7 Viktigst er visdommen. Kjøp visdom! Ja, kjøp forstand
for alt ditt gods!
1Johannes 5:20 Vi vet at Guds Sønn er ankommet og Han har gitt oss
forståelse, for at vi skal kjenne den Sanne.
1Korinterne 14:20 Brødre, vær ikke barn i forstand, men vær småbarn i
ondskap! I forstand skal dere være modne.
Lukas 24:45 Og Han åpnet deres forstand så de kunne forstå
Skriftene.
Kolosserne 2:2 for at deres hjerter kan bli trøstet, bli knyttet sammen i

kjærlighet og nå fram til hele rikdommen i den fulle vissheten som
kommer av forståelsen, til kunnskapen om Guds hemmelighet, både om
Faderen og om Kristus.
Kolosserne 1:9 Av denne grunn, fra den dagen vi hørte om dette, har vi
ikke holdt opp med å be for dere, og vi ber om at dere må bli fylt med
kunnskap om Hans vilje i all visdom og åndelig forstand,
1Korinterne 14:15 Hva innebærer da dette? Jeg vil be i Ånden, men jeg vil
også be med forstanden. Jeg vil synge i ånden, men jeg vil også synge
med forstanden.
Hebreerne 11:3 Ved tro forstår vi at verden ble formet ved Guds ord; at
de ting som sees, ikke ble til av de synlige ting.
Efeserne 5:17 Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som er
Herrens vilje!
Se på dette, hvordan Gud vil at vi ikke skal være uvitende, men forstå hva
Hans Vilje og Hans Ord er, i sammenligning med disse som ikke er i stand
til å forstå Hans Ord og Hans Vilje.
Efeserne 4:18 De er blitt formørket i sin forstand og er fremmedgjort for
livet i Gud, på grunn av uvitenheten som er i dem, på grunn av hardheten i
deres hjerte.
2Peter 2:12 Men disse menneskene ligner ufornuftige villdyr som er født til
å fanges og utslettes. De taler ondt om de ting de ikke forstår, og de skal
gå fullstendig til grunne i sin egen fordervelse,
1Timoteus 1:7 De vil være lovlærere, men de forstår seg verken på hva
de sier, eller på de ting de slår fast.
65-1212 Nattverd 11. Se nå, grunnen til at jeg sier dette, er for at du
kan forstå hva du gjør. Du går ikke ... hvis du går inn i noe i blinde, da vet
du ikke hvor, hva du gjør. Du kan ikke engang ha tillit hvis du ikke vet

hva du gjør. Men du må forstå hva du gjør og hvorfor du gjør det.
64-0415 Kristus er Identifisert Den Samme 53. Ser dere, du må forstå.
Du må komme med en forståelse, og det er slik Kristus ønsker at vi
skal komme. Og hvis ... Du er nødt til å ha tro på det du gjør. Hvis du ikke
gjør det, da går du bare rundt på på lykke og fromme: "Jeg håper det", og
det vil aldri skje. Det kan ikke skje. Skjønner? Du kan ikke ha tro hvis du går
rundt slik som det. Du må grundig vite hva du skal, og vite at det
kommer til å skje. Så, da er det avgjort at det kommer til å skje.
La oss bøye våre hoder i bønn

