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Apostlenes gjerninger 8:26 En Herrens engel talte til Filip og sa: «Bryt 
opp og gå mot sør langs den veien som går fra Jerusalem til Gasa!» Dette 
er et ørkenlandskap. 
27 Så stod han opp og gikk. Og se, en mann fra Etiopia, (Det er i Afrika, 
så denne historien handler om hvordan Guds Ord først gikk inn i Afrika 
tilbake i Alfa.) en hoffmann med stor myndighet under Kandake, dronningen 
over etiopierne, en mann som hadde ansvar for hele skattkammeret 
hennes, var kommet til Jerusalem for å tilbe. 
28 Han var på vei tilbake igjen og satt i vognen sin og leste profeten Jesaja. 
29 Da sa Ånden til Filip: «Gå bort og hold deg ved denne vognen!» 
30 Så sprang Filip bort til ham og hørte ham lese fra profeten Jesaja. 
Og han sa: «Forstår du det du leser?» 
31 Og han svarte: «Hvordan kan jeg det uten at noen veileder meg?» 
Og han bad Filip komme opp og sitte sammen med ham. 
 
Vel, jeg vet at det er noen som tror at forkynnelsen fra den femfoldige 
tjenesten i menigheten bare er å trykke på en avspillingsknapp, og på en 
eller annen måte vil Guds røst bli hørt, og folket vil bli frelst. Denne 
formiddagen skal vi se på den tanken. For her er en ærlig manns svar når 
han blir stilt spørsmålet: "Forstår du det du leser?" Og i sitt ærlige svar, sa 
han:" Hvordan kan jeg det uten at noen veileder meg?" 
 
Jeg vet at mange sier i dag: "Jeg trenger ingen til å undervise meg, Den 
Hellige Ånd er læreren." 
 
Men Guds stadfestede profet lærte oss at den slags tenkning er feil. Han sa 
"hvis du sier det, hvorfor plasserte Gud da lærere i menigheten?' 
 
54-0515 Spørsmål og Svar Dyrets Bilde 341. Du sier: (nå, hvem er det 
broder Branham taler til her. Han taler til folk som hører på ham. Så la oss 
begynne å lese hva han sier her.) Du sier: "Vel, ære være Gud, Bibelen sa 
at når Den Hellige Ånd kommer, da trenger du ingen lærer. Han selv er 
læreren." Åh, broder, hvordan kan du være så lite moden til å lese 
Skriften- ... Hvorfor satte Den Hellige Ånd da lærere i menigheten? 



342 Sier: "Jeg trenger ikke å ha noen til å lære meg. Den Hellige Ånd lærer 
meg. ” Den gjør det, gjennom en lærer. Han satte lærere i menigheten. 
343 Han sa: "Er vel alle lærere, er vel alle apostler, har vel alle gaver til 
å helbrede?" Den Hellige Ånd satte disse tingene inn i menigheten, og 
Han virker i dem alle. Og hver og en av dem opererer i rett orden. 
 
Så, å si at vi ikke trenger noen av de fem gavene som Gud har satt i 
menigheten, fordi vi kan lytte til lydbåndene, og vi kommer ut med den rette 
forståelsen på egen hånd, det viser hvor overfladisk du er i din 
bibelforståelse, og i din forståelse av hva denne store endetidstjenesten 
handler om. 
 
64-0830M Spørsmål og svar COD 122. Nei! Du tar feil. Skjønner? La 
meg gå over og bare svare på det mens jeg har tak i det. 
Lærer du at Bruden ikke må delta i noen annen menighet hvis det ikke 
er du som forkynner der, og ellers bare i tabernaklet? 
123 Nei! Det lærer jeg ikke. Jeg tror ikke på det; Jeg tror det ikke. Vi 
har forkynnere som sitter her, og som er spredt rundt over hele landet. 
Og jeg tror at de er en del av den Bruden. Jeg tror at en mann eller en 
kvinne kan gå i en menighet hvor som helst der de ønsker å gå, der hvor 
Ordet blir undervist. Og jeg tror at hvis de ikke underviser hele Ordet, og 
du ikke kan gå i en menighet noe annet sted hvor hele Ordet blir 
undervist, gå da dit hvor de underviser halve Ordet, frem til du kan komme 
til et sted hvor de underviser hele Ordet . Gå til en menighet. Hva enn du 
gjør, gjør det.  
 
Så rett der er den læren som sier at hele bruden vil forene seg, og de 
kommer sammen til en samling ved å trykke på knappen "Spill av". Og det 
er en fullstendig falsk lære. Bruden forener seg ved å bli døpt inn i én Ånd.  
 
57-0908M Hebreerne kapittel 5 og 6, 51. Paulus taler til denne gruppen av 
hebreere … Likevel er det de lærde han taler til nå, de lærde, de høyt 
utdannede. Vi ser det om en liten stund, meget lærd. Men det dype, 
åndelige Mysteriet, Det er menigheten fremdeles blindet for. Han sa: 
“Når dere burde ha lært andre, da er dere fremdeles et spedbarn.  
52 Åh, jeg vet det er mange som står fram og går ut og sier: “Åh, jeg 
trenger ikke gå i menigheten mer. Priset være Gud, Den Hellige Ånd 
har kommet, Han er læreren.” Når du får den tanken, da tar du ganske 
enkelt feil. For hvorfor satte Den Hellige Ånd lærere inn i menigheten, 
hvis Han skulle være læreren? Skjønner? Det er først apostler, 



profeter, lærere, evangelister og pastorer. Den Hellige Ånd satte 
lærere i menigheten slik at Han kunne lære gjennom den læreren. Og 
hvis det ikke er ifølge Ordet, at Gud ikke stadfester det, da er det ikke 
den rette slags undervisning. Det må samsvare med hele Bibelen, og 
være like så levende i dag som Det var da. Det er den ekte tingen 
manifestert.  
 
Jeg vet hvorfor noen har sunket ned til bare å spille av lydbåndene. Det er 
på grunn av all de falske som de har sett på prekestolene. Men bare fordi 
det er så mange forfalskninger, det tar ikke bort Guds Ord som sier i 
"Efeserne 4:11 Og Han Selv (Gud) gav noen til å være apostler, noen til 
profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, 
 
Gud gjorde det. Jeg kan vise dere hvor Gud satte i menigheten disse fem 
tjenestene. Men du kan ikke vise meg i Bibelen hvor han tok dem ut. Og 
hvorfor sendte Gud disse fem gavene inn i menigheten? Paulus forteller 
oss det... 
 
12 (1) til utrustning av de hellige, (2) til tjenestens arbeid, (3) til 
oppbyggelse av Kristi legeme. 
 
Hvor lenge sa han at disse fem gavene vil operere i menigheten? Paulus gir 
oss svaret i de neste ordene.  
 
13 inntil vi alle når fram til enhet i troen og kunnskapen om Guds Sønn, 
til manns modenhet (en fullt moden Guds sønn), til det mål av vekst 
(karakter) som rommer Kristi fylde, 
 
Ja vel. Så der er ditt svar. Inntil vi alle når frem til enhet i troen, som er 
åpenbaringen av Jesus Kristus. Og "inntil vi alle kommer frem til 
kunnskap om Guds sønn. " Å vite hvem Han er, og hva Hans forhold var 
til Faderen, og hvordan Han skulle være mønsteret for alle de yngre 
brødrene. Og for hvor lenge? Inntil vi alle kommer frem til det mål av vekst 
som rommer Kristi fylde. Med andre ord: Til oppstandelsen setter inn og de 
utvalgte blir adoptert. Det er hvor lenge de fem gavene fra Gud vil operere i 
menigheten.  
 
Betyr det at vi skal tro kreti og pleti av de som hevder å være i en av disse 
fem gavene som Gud satte i menigheten? Nei, gi det ordtesten, som alt 



annet. Og det vil hjelpe dere å vokse opp veldig fort, når dere må skjelne 
ved Ordet, hvem som lærer sannhet og hvem som lærer villfarelse.  
 
14 for at vi ikke lenger skulle være som små barn og bli kastet hit og dit 
og bli drevet omkring av enhver lærdoms vind, ved menneskers knep, ved å 
oppsøke med list for å fange i villfarelsens kunster. 
 
Du skjønner, det er hva den femfoldige gaven fra Gud skal gjøre, å hjelpe 
dere å vokse opp inn i Kristus, å kjenne og forstå Guds Ord slik at dere ikke 
vil bli ledet på villspor med alle slags menneskers doktriner. Han sier at 
hensikten med de fem gavene er å hjelpe menigheten til å ikke bli forført. 
 
15 Men ved å tale sannhet i kjærlighet, skal vi vokse inn i Ham i alle ting, 
Han som er hodet - Kristus. 
 
58-0928M Dåpen i Den Hellige Ånd 191. Apostler, profeter, lærere, 
evangelister, pastorer, det er hva Legemet består av. 
I det lokale Legemet er det da ni åndelige gaver. En av dem er visdom, 
kunnskap, guddommelig helbredelse, tale i tunger, tolkning av tunger, alle 
disse forskjellige gavene som finnes i det lokale Legemet. 
Og disse apostlene, pastorene, lærerne og evangelistene, de er alle 
her for å sørge for at disse gavene, disse tingene fungerer på rett 
måte. Hvis de finner noe usant som kommer frem, da fordømmer de 
det raskt, fordi det ikke er i følge Skriften. 
La noen gå opp hit og si, "Velsignet være Gud, jeg fikk olje i hendene. Se 
her. Dere vet, jeg tror at jeg fikk Den Hellige Ånd, og jeg fikk olje i hendene. 
” 
192 Du vil høre noen si: "Det er ikke etter skriften." Det er riktig. "La oss 
ta det og gå inn i dette rommet. La oss søke gjennom Skriften. Vis 
meg i Skriften hvor det er, beviset for Den Hellige Ånd. 
 
Så brødre og søstre, alt sammen er nødt til å samstemme med Skriften, 
ellers er det ikke riktig, og du skulle ikke tro det. Og det er derfor Gud har 
satt i menigheten menn til å hjelpe deg til å forstå Skriftene, slik at du ikke 
skal bli forført. 
 
Og igjen sa han i 56-0426 Jesus Kristus den samme 49. Legg merke til at 
om Jesus gjorde disse tingene på den dagen, og han er oppstått fra de 
døde, og Han er den samme i går, i dag og for evig, da er Han forpliktet 
til Sitt Ord. Nå, Hans kjødelige legeme sitter ved Guds høyre hånd. Dere 



tror det, ikke sant? Men Den Hellige Ånd er her og arbeider gjennom 
Sine helliggjorte kar. Og Gud har satt i menigheten, hva da? Først 
apostler, deretter profeter, deretter lærere, deretter evangelister, 
deretter pastorer (Er det riktig?), til de helliges fullkommengjøring. Gud 
har gjort det. Det er ikke forkynneren som forkynner; det er Gud som 
forkynner gjennom ham. Det er ikke profeten som ser synet; det er 
Gud som taler gjennom ham. "Jeg gjør ingenting uten at Faderen først 
viser meg hva jeg skal gjøre."  
 
Så hvis du tror Guds stadfestede profet, da vil du tro det som han sier her. 
Han sier at det ikke er forkynneren som forkynner, det er Gud som 
forkynner gjennom ham. Så fortell meg da hva som er forskjellen, hvis Gud 
bruker en profet eller en apostel til å forkynne gjennom, hva er forskjellen, 
hvis Gud bruker en lærer eller en pastor til å undervise gjennom? Det er 
Gud hele veien gjennom. Og hvis du ikke kan se det, da har du ikke Guds 
sinn til å vite det som Gud vet, og til å se det som Gud ser.  
 
La oss fortsette å lese om hva som skjedde med evangelisten Filip. 
Apostlenes Gjerninger 8:31 Og han (Hoffmannen) bad Filip komme opp 
og sitte sammen med ham. 
32 Skriftstedet han leste var dette: Han ble ført til slakting som en sau. 
Og slik et lam er stum for den som klipper det, slik åpner Han ikke Sin 
munn. 
33 I Hans fornedrelse ble dommen over Ham tatt bort, og hvem kan 
gjøre Hans ætt kjent? For Hans liv blir tatt bort fra jorden. 
34 Så henvendte hoffmannen seg til Filip og sa: «Jeg spør deg: Hvem er 
det profeten sier dette om, om seg selv eller om en annen?» 
 
Vel, hvis du bare leser Skriften og ikke har noen spørsmål, da går du bare 
gjennom noen følelser, eller så er du bare ikke interessert i hva Skriften 
lærer. 
 
35 Da åpnet Filip (evangelisten) sin munn, og han begynte ut fra dette 
skriftstedet å forkynne evangeliet om Jesus for ham. 
36 Da de fortsatte bortover veien, kom de til et sted hvor det var vann. Og 
hoffmannen sa: «Se, her er vann. Hva er til hinder for at jeg blir døpt?» 
37 Da sa Filip: «Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje.» Og han 
svarte med å si: «Jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn.» 
38 Så befalte han at vognen skulle stanse. Og både Filip og hoffmannen 
gikk ned i vannet, og han døpte ham. 



39 Da de kom opp av vannet, rykket Herrens Ånd Filip bort, slik at 
hoffmannen ikke så ham lenger. Og han drog sin vei med glede. 
40 Men Filip ble funnet i Asdod. På gjennomreisen forkynte han 
evangeliet i alle byene til han kom til Cæsarea. 
 
La oss gå tilbake til Avdekking av Gud der broder Branham forteller oss 
hvor viktig det er å forstå hva han ble sendt for å undervise til oss. Og vi 
leser da at det kreves de faktiske gavene som Gud satte inn i menigheten 
for å få frem denne forståelsen. Og i dette avsnittet vil vi se hvorfor. 
 
64-0614M Avdekking av Gud 21. Må Herren legge Sine velsignelser til 
lesningen av Hans Ord!  
22 Nå, emnet mitt i formiddag, jeg stoler på at Gud vil åpenbare dette. Og 
hver gang, hvis dere som tar opp lydbåndene og lytter, og jeg håper og 
stoler på at dere har fått en åndelig forståelse for hva Gud har prøvd å 
formidle til Menigheten, uten å si det rett ut. Skjønner? Det er en ting, 
noen ganger, vi må si ting på en slik måte at det kan tynnes ut, det får 
kanskje noen til å gå ut, at noen forlater oss, og noen til å gruble over 
det. Men det er gjort med hensikt. Det må bli gjort på den måten. 
 
Legg merke til at broder Branham forteller oss at han må tale sitt Budskap 
på en slik måte at du ikke vil forstå hva han lærer, bare ved å lytte til 
lydbåndet. Han sier at dere kan lytte til lydbåndene, men dere klarer 
kanskje ikke å forstå hva han sier, fordi han må si det på en slik måte at det 
vil tynne ut lytterskaren ... Vi må si ting på en slik måte at det kan tynnes 
ut, det får kanskje noen til å gå ut, at noen forlater oss, og noen til å 
gruble over det. Men det er gjort med hensikt. Det må bli gjort på den 
måten.  
 
La oss lese videre og se hva annet han har å si om dette. 23 Så skjer det 
kanskje at noen sier: “Mener du at Gud ville gjøre noe slikt med 
hensikt?” Han har sannelig gjort det før. Han gjør det fremdeles.  
24 Han sa en dag, da Han hadde tusenvis rundt Seg, Han sa: “Uten at dere 
spiser Kjøttet til Guds Sønn, eller Menneskesønnen, og drikker Hans Blod, 
har dere intet Liv i dere.” 
25 Hva slags uttalelse tror du en lege eller en sykepleier, eller en hvilken 
som helst fin, intellektuell person ville tro om en uttalelse som det, for en 
Mann som hadde en tjeneste som Han hadde? Vel, han ville si: “Spise 
kjøttet? Det er kannibalsk! Å drikke menneskeblod? Det er en vampyr! Med 



andre ord, Han vil at vi skal bli kannibaler og vampyrer.” Og hele 
forsamlingen gikk bort fra Ham. 

 
26 Og det var en presteforening sammen med Ham, på sytti, som hadde 
blitt utvalgt. Og Han snudde Seg til dem, og Han sa: “Hva vil dere tro når 
dere ser Menneskesønnen stige opp dit hvor Han var før?” Nå, Han 
forklarte det ikke. Han forklarte aldri hvordan; Paulus gjorde det senere. 
Han (Jesus) bare sa Det. Skjønner? Og så da dette skjedde, sa Han: “Hva 
vil dere si”, til disse prestene, “når dere ser Menneskesønnen stige opp dit 
hvor Han var før?”  
27 Uten tvil sa disse mennene: “Nå, vent litt. Åh, vi spiser med Ham. Vi 
fisker med Ham. Vi sover med Ham. Vi vet hvor Han ble født. Vi så krybben 
Han ble vugget i. Og hvordan kan denne Mannen… Dette er hard tale.”  
28 Og Bibelen sier: “De gikk ikke lenger omkring med Ham.” De forlot 
Ham.  
 
Hør nå etter! Jesus talte Ikke bare til folket på den måten, men også til dem 
som hevdet å være forkynnere. Han gjorde det mot alle. Så da sier du: Vel, 
hvordan kan en mann da komme til en forståelse, hvis ordene blir sagt på 
en slik måte at noen skal gå ut og andre skal forlate Ham, og andre skal 
gruble over det han sa.  
 
Så i dette neste avsnittet sa broder Branham: Det er de samme ordene som 
folket hørte, og de samme ordene som pastorene hørte og det er endog de 
samme ordene som disiplene hørte.  
29 Da hadde Han tolv tilbake. Han hadde utvalgt tolv, og én av dem var 
en djevel, sa Han. Så snudde Han Seg mot dem. Og det var ingen som 
kunne forklare hva Han nettopp hadde sagt. “Hvordan skal de kunne 
spise Hans kjøtt og drikke Hans Blod? Og hvordan kom Han ned, når Han 
ble født rett her på jorden?” Skjønner? De kunne ikke forstå Det. Og så 
snudde Han Seg til disiplene, og Han sa: “Vil også dere gå?”  
30 Og det var da Apostelen Peter kom med denne fantastiske uttalelsen: 
“Herre, hvem skulle vi gå til?” Skjønner? “For vi er overbevist. Vi vet med 
sikkerhet at Du, og Du alene har Livets Ord for denne tid.” Skjønner? “Og vi 
er overbevist om det.” Ser dere? De kunne ikke forklare Det. Du kan ikke 
forklare tro. Det er noe som du tror, og den er så sterk at det ikke er 
noe annet som kan ta dens plass. Derfor visste de at Ordet som var 
skrevet for den tidsalderen som de levde i, den Messianske tidsalder, at 
Han passet til den plassen nøyaktig. Og hva kunne de gjøre, gå tilbake til 
disse kalde, formelle menighetene som de hadde kommet ut fra? Sa: “Hvor 



skulle vi gå?” Skjønner? “Vi er fullstendig overbevist om at Du har Livets 
Ord.” Skjønner? Og de kunne ikke forklare Det, men de trodde Det. 
Skjønner?  
 
31 Og Jesus sa det for å tynne ut folkemengden Sin, ser dere, til Han 
kunne få gruppen sammen. Og ut av alle de menneskene, de, så var 
det bare elleve av dem som forsto Hvem Han faktisk var. De visste at 
Han var Gud, og Gud alene. Nå, det…  
32 Emnet mitt i formiddag er å åpenbare, eller, Å Avdekke Den Gud.  
33 Gud har alltid, i hver eneste tidsalder, skjult Seg bak et dekke, i alle 
tidsaldre. Men Han har vært Gud hele tiden. Skjønner? Men Han har 
holdt Seg skjult for verden, og åpenbarer Seg for Sine Utvalgte, som 
apostlene på den tiden. Nå, det var Gud som talte i Kristus. 
34 Nå, mennesket har alltid, det har vært menneskenaturen, han søkte å 
se (fysisk) Gud. Han har alltid ønsket å se Det. Mennesket har lagd 
skapninger som ser ut som Ham. De tenker på en … Indianerne tilba solen. 
Og vi finner, i Afrika, forskjellige former for dyr og så videre. Og opp… 
totempålene i Alaska, og forskjellige former som de tror denne Gud er i. 
Som Paulus talte der i Athen den gangen, på Areopagos, og fortalte dem at 
de var overtroiske i forhold til denne ukjente Gud, for, de visste at Han var 
der, men likevel kjente de Ham ikke.  
 
Nå finner vi at Johannes forteller oss denne samme tingen i 1 Johannes 
5:20 Vi vet at Guds Sønn er ankommet og Han har gitt oss forståelse, 
for at vi skal kjenne Ham, den Sanne. Og vi er i Ham, Den Sanne, i 
Hans Sønn, Jesus Kristus. Denne er Den Sanne Gud og det evige livet. 
 
Dette er det eneste Skriftstedet som brukes av folket fra Jesus Alene, til å 
prøve å rettferdiggjøre sin lære om at Gud og Jesus er én, slik som din 
finger er én. Men broder Branham lærte oss at de tar feil når de underviser 
dette.  
 
59-0823 Larven, gresshoppen, målerlarven, sommerfugllarven 143. Og 
dere brødre som tilhører Jesus Alene, mange av dere kommer ut i et feil 
spor når dere prøver å tenke at Gud er én som din finger er én. Han 
kan ikke være Sin Egen Far. Det kan Han ikke være det.  
144 Men Han er Gud. Gud er Jehova, Ånden; Kristus var det huset 
som Han bodde i. Og så ofret Han dette livet. Og da Han gjorde det, ga 
Han opp Ånden. Og gjennom dette uforfalskede blodet som Han utgjøt, så 
helliget Han meg for at Han Selv kunne komme og bo i meg og i deg. Og 



Gud er med oss. Det er Den Hellige Ånd, som er den samme, den 
selvsamme Gud, Jehova Gud. "Jeg vil være med dere, endog inni dere, 
inntil verdens ende. Og de tingene som jeg gjør, det skal også dere 
gjøre.” 
145 Det er der larvene begynner å spise, målerlarvene. Og de prøver å få 
“Gud, Faderen” til å sitte i Herligheten, og “Gud, Sønnen” til å sitte på en 
slags høyre hånd som Han har. 
 
Men hvis vi leser det som Johannes sa sakte og tydelig, og vi leser det som 
er skrevet av Johannes uten å prøve å legge til våre egne tanker, da vil vi 
se at det fullkomment går i kontinuitet med Kristi lære. 
 
1 Johannes 5:20 Og vi vet at Guds Sønn er kommet (så vi ser her at han 
taler om Guds Sønn. Og han forteller oss at det er noe angående Guds 
Sønns komme som vi burde kjenne til.) "og" (dette at Han er kommet) "har 
gitt oss en forståelse," 
 
I denne tanken forteller Johannes oss at det er noe som Guds Sønn gjorde 
for oss i Sitt komme, og det er å gi oss forståelse. Og forståelsen ble gitt i 
den hensikt, sier han,) at vi skal kjenne Ham, den Sanne.  
 
Derfor, hvis vi gjør mer enn å bare lese det som en bok, da vil vi faktisk 
stille oss selv dette spørsmålet. "Var grunnen til Guds Sønns komme at vi 
skulle bli gitt en forståelse av Guds Sønn, Ham selv? Eller kom Han for at vi 
kunne kjenne "Ham, den Sanne", som er Gud! 
 
Og hvem tror dere at denne Ene er, Han som Johannes taler om her? Han 
sa at Guds Sønn var kommet for at vi kunne ha forståelse av "Ham, den 
Sanne". Vel, Skriften forteller oss at Jesus ikke kom for å erklære Seg selv, 
men Han kom for å erklære Faderen. 
 
Johannes 1:18 Aldri har noen sett Gud. Den enbårne Sønn, som er i 
Faderens favn, Han har forklart Ham (Gud). 
 
Og videre leser vi i Johannes 8:19 Da sa de til Ham: «Hvor er Din Far?» 
Jesus svarte: «Dere kjenner verken Meg eller Min Far. Hvis dere hadde 
kjent Meg, hadde dere også kjent Min Far.» 
 
Og enda en: Johannes 8:54 Jesus svarte: «Hvis Jeg ærer Meg selv, er Min 
ære ingenting. Det er Min Far som ærer Meg, Ham dere omtaler som deres 



Gud. 
55 Likevel har dere ikke kjent Ham, men Jeg kjenner Ham. Hvis Jeg sier: 
Jeg kjenner Ham ikke, er Jeg en løgner som dere. (fordi du sier at du 
kjenner Ham når du ikke kjenner Ham, det gjør deg selv til en løgner) Men 
Jeg kjenner Ham og holder Hans Ord. 
 
Nå går vi tilbake til 1 Johannes 5:20 Vi vet at Guds Sønn er kommet, og 
Han har gitt oss forståelse, for at vi skal kjenne Ham, den Sanne. Og vi 
er i Ham, Den Sanne, i Hans Sønn, Jesus Kristus. Denne (Han som er 
Sann) er Den Sanne Gud og det evige livet. 
 
Og den eneste sanne Gud, er den Gud som Jesus selv omtaler i Johannes 
17:3 Og dette er det evige livet, at de kjenner Deg, Den eneste sanne 
Gud, og Jesus Kristus, Ham som Du har utsendt. 
 
Det er slik vi leser dette verset i Skriften. Det taler om at Guds Sønns var 
kommet for å manifestere eller erklære Faderen for oss på en slik måte at vi 
kunne kjenne og forstå Faderen slik vi aldri tidligere hadde kjent og forstått 
Ham før dette komme. 
 
Vel, broder Branham lærte oss at Gud tolker Sitt Ord ved å få det til å skje. 
Derfor kreves det en manifestasjon av Ordet for å gi oss en full 
forståelse av det Ordet.  
 
Så vi ser at Guds Sønns komme, og at Gud selv manifesterer seg i Sin 
sønn, det er det som brakte oss en forståelse av hvem Gud vår Far egentlig 
er. Hvis vi ikke kan se hvordan Guds Sønn spiller ut sin rolle sammen med 
Faderen, da ville vi ikke virkelig forstå hvem Faderen er, eller vår rolle som 
vi må spille ut som sønner, og dermed ville vi ikke forstå "Ham, den 
Sanne", den eneste Gud." 
 
Så denne formiddagen vil vi undersøke denne forståelsen som vi er blitt gitt 
angående vårt forhold til den Ene som ER Sann, som er Gud, vår Far. 
 
Nå, selv om Guds Sønn kom for å gi oss en forståelse, så fortalte Paulus 
oss at nå ser vi i et speil, i en gåte, men da (i Hans Parousia) skal vi se 
Ham ansikt til ansikt (som betyr: Nærvær til Nærvær.). Nå kjenner jeg 
stykkevis, men da skal jeg kjenne, slik som jeg også fullt ut er kjent  
 



Nå finner vi i 1 Peter 1:13, som taler om Avdekkingen av Kristus, at dette er 
en tid med en viss nåde over menigheten. 
 
I Peter 1:13 Bind derfor opp om deres sinns hofter, vær edrue og sett deres 
håp fullt og helt til den nåde som skal bli gitt dere ved Jesu Kristi 
åpenbarelse. 
 
Og vi finner også i 1 Korinterbrev 1 at Paulus taler om det samme. 
 
1 Korinterbrev 1:4 Jeg takker alltid min Gud for dere, for den Guds nåde 
som ble gitt dere i Kristus Jesus, 
5 for at dere, i Ham, er blitt rike på alt, i hele Ordet, og i all kunnskap, 
(Vel, hvis det er i all kunnskap, da er det denne opplysningen som Paulus 
taler om i Hebreerne 6) 
 
6 i samsvar med Kristi vitnesbyrd som ble stadfestet i dere. 
7 Derfor mangler dere ikke noen nådegave, mens dere lengter etter 
åpenbaringen av vår Herre Jesus Kristus, 
8 som også skal grunnfeste dere inntil enden, til å være ulastelige på vår 
Herre Jesu Kristi dag. 
9 Gud er trofast, og ved Ham ble dere kalt inn i samfunnet med Hans Sønn, 
Jesus Kristus, vår Herre. 
10 Nå formaner jeg dere, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere 
alle fører den samme tale, og at det ikke må være splittelser blant dere. 
Men bli fullkommengjort, i det samme sinn og i den samme forståelse. 
 
Det er den eneste måten som folket kan bli fullkommengjort i ett sinn, og 
det er ved å motta Kristi sinn. 
 
Apostelen Johannes forteller oss i 1 Johannes 2 at den eneste måten som 
vi alle kan bli forenet sammen, er ved å ha det samme sinn. Og det kan 
bare komme ved å bli døpt inn i ett legeme ved Én Ånd. 
 
Legg merke til at han sier i vers 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. 
 
Som ung pastor så pleide det å plage meg da folk forlot menigheten. Men 
når du forstår Skriften, da innser du at hvis de hadde hatt det samme sinn, 
og den samme Ånd, da ville de blitt værende sammen med deg. Så det 



faktum at de drar, er en stadfestelse om at de ikke er av deg. Det er det 
Johannes sier her. 
 
Og så sier han, 20 Og dere har salvelse fra Den Hellige, og forstår alle 
ting. 
 
La meg nå sette Johannes sine ord in i en klar tale. "Du har blitt værende 
fordi Gud har salvet deg med Sin Hellige Ånd. Og fordi du har Hans 
Ånd, da har du det samme Åndens sinnelag, og dermed vet du alle 
ting." 
 
21 Jeg har ikke skrevet til dere fordi dere ikke kjenner sannheten, men 
fordi dere kjenner den, og fordi dere vet at ingen løgn er av sannheten. 
22 Hvem er løgneren uten den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er 
Antikristen, han som fornekter Faderen og Sønnen. 
23 Hver den som fornekter Sønnen, har heller ikke (gir heller ikke ekko 
av) Faderen. Den som bekjenner Sønnen, har også Faderen. (Hvorfor? 
For hvis du erkjenner at Gud har en Sønn, da erkjenner du at Gud er en 
Far.) 
24 La derfor det som dere har hørt fra begynnelsen, bli i dere. Hvis det dere 
hørte fra begynnelsen, blir i dere, skal også dere bli i Sønnen og i 
Faderen. 
25 Og dette er løftet som Han Selv har gitt oss, det evige liv. 
26 Dette har jeg skrevet til dere om dem som fører dere vill. 
27 Men den salvelsen som dere har fått fra Ham, blir i dere, og dere 
trenger ikke at noen lærer dere. Men slik som den samme salvelsen 
lærer dere om alle ting - og det er sannhet, og ikke løgn -, så skal dere 
bli i Ham, slik som Han har lært dere. 
28 Og nå, dere barn! Bli i Ham, slik at vi kan få frimodighet når Han 
åpenbares, og ikke bli til skamme overfor Ham ved Hans nærvær. 
29 Hvis dere vet at Han er rettferdig (vis på rett måte), så forstår dere også 
at hver den som gjør rettferdigheten, er født av Ham. 
 
Apostelen Paulus taler om denne forståelsen i Efeserne 1:18 og 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 igjen i Hebreerne 10:16 «Dette er pakten som Jeg vil opprette med 
dem etter de dager, sier Herren: Jeg vil gi Mine lover i deres hjerter, og i 
deres sinn vil Jeg skrive dem.» 



 
Hebreerne 8:10 For dette er pakten Jeg vil opprette med Israels hus etter 
de dager, sier Herren. Jeg vil legge Mine lover inn i deres sinn og skrive 
dem på deres hjerter. Og Jeg vil være deres Gud, og de skal være Mitt 
folk. 
 
Så her er det spørsmålet som jeg vil stille deg. Er det fordi den troende er 
mer intelligent enn den vantro? Nei, for hvis det var slik, da ville det være i 
strid med Skriften, som sier: "Gud har skjult det for de vise og forstandige, 
og åpenbart det for barna, de som vil lære. " 
 
Eller er det fordi vi er så mye bedre enn resten? Jeg tror ikke det har noe 
med oss å gjøre, men det har alt å gjøre med Guds valg.  
1 Korinterbrev 4:7 For hvem gjør deg annerledes enn en annen? Og hva 
har du, som du ikke har fått? Hvis du nå virkelig har fått det, hvorfor skryter 
du som om du ikke hadde fått det? 
 
Det er Gud selv som gjør at de utvalgte skiller seg ut fra de som ikke er 
utvalgt. Så vi kan spørre: Hvordan har det seg at du forstår, mens andre, de 
ser aldri ut til å komme frem til kunnskap om sannheten? Derfor er det Gud 
selv som gjør det slik at de utvalgte skiller seg ut fra de som ikke er utvalgt.  
 
Og hvis vi ikke forstår Guds Guddommelighet, da vil vi aldri forstå Hans 
Suverenitet. Og hvis vi ikke forstår Hans Guddommelighet, da vil vi aldri 
forstå Gud, "Hvem Han er, og Hvorfor Han gjør det som Han gjør". Vår 
oppfatning av Gud da, blir bare noe som er blitt oppfunnet av menneskenes 
sinn, deres egen fantasigud.  
 
Apostelen Paulus forteller oss at den som er kjødelig, kan aldri forstå Gud.  
 
I Korinterbrev 2:9 Men, som det er skrevet: Det øyet ikke har sett, og det 
øret ikke har hørt, det som ikke kom opp i menneskets hjerte, det som Gud 
har forberedt for dem som elsker Ham. 
10 Men Gud har åpenbart det for oss ved Sin Ånd. For Ånden ransaker 
alle ting, ja, også Guds dybder. 
11 For 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. 



 
Derfor, hvis du ikke har Guds Ånd inni deg, vil du aldri få vite, og du vil 
heller ikke forstå de ting som hører Gud til. Så hvordan kan du forstå det 
Budskapet som Gud kom ned for å gi til oss i denne tidsalderen, hvis du 
ikke er født på ny av Hans Ånd?  
 
Den som er kjødelig, vil ikke engang komme til Lyset, noe som betyr at han 
ikke vil komme for å få en forståelse. Men han vil heller flykte fra lyset, slik 
vi ser i  
Johannes 3:19Og dette er dommen, 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 avslørt. 
 
Vi ser i Ordspråkene 14:12 Det er en vei som synes rett for en mann, men 
enden på det er dødens veier. 
Og igjen i Ordspråkene 16:9 Menneskets hjerte tenker ut sin vei, men 
Herren styrer hans gang. 
Dere skjønner, vi forstår ikke engang Guds veier, eller Hans tanker. Derfor, 
hvordan kunne vi noensinne på egen hånd velge den veien som ville være 
til behag for Ham? 
 
Vi leser i: 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.» 
 
Det var nøyaktig hva broder Branham talte om da han sa: "Vi må si ting på 
en slik måte at det kan tynne seg ned, det kan få noen til å gå ut, noen 
til å forlate oss, og noen til å gruble over ting. Men det er gjort med 
vilje. Det må bli gjort på den måten." 
 
Jesus sa i 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. 
 
Det er grunnen til at apostelen Johannes sa: 1 Johannes 5:20 Vi vet at 
Guds Sønn er kommet og Han har gitt oss forståelse, for at vi skal kjenne 
ham, den Sanne. 



 
Og apostelen Paulus sa i I Korinterbrev 1:18 For ordet om korset er 
nemlig en dårskap for dem som går fortapt, men for dem som blir frelst, for 
oss er det en Guds kraft. 
19 Det er nemlig skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de 
forstandiges klokskap vil Jeg forkaste. 
20 Hvor er den vise? Hvor er den skriftlærde? Hvor er en diskusjonskyndig 
av denne verden? Har ikke Gud gjort denne verdens visdom til 
dårskap? 
21 For siden det nemlig var Guds visdom at verden ikke skulle kjenne Gud 
ved sin egen visdom, så behaget det Gud å frelse dem som tror gjennom 
forkynnelsens dårskap. 
22 For jøder ber om et tegn, og grekere spør etter visdom. 
23 Men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og,  
24 men for dem som er utvalgt, både jøder og grekere, forkynner vi 
Kristus, Guds kraft og Guds visdom. 
25 For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er 
sterkere enn menneskene. 
26 For se på deres kall, brødre, at ikke mange vise etter kjødet, ikke mange 
mektige, ikke mange av høy ætt ble kalt. 
27 Men Gud har utvalgt de dåraktige i verden, for å gjøre de vise til 
skamme. Og Gud har utvalgt de svake i verden, for å gjøre de sterke til 
skamme. 
28 Og det som står lavt i verden, og det som blir foraktet, har Gud utvalgt, 
og det som ikke er noe, for at det som er noe, skulle ødelegges, 
29 for at intet kjød skulle rose seg framfor Ham. 
30 Men av Ham er dere i Kristus Jesus, Han som for oss er blitt visdom fra 
Gud, både rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, 
31 for at, som det er skrevet: Den som gleder seg, han skal glede seg i 
Herren. 
 
Nå tilbake til hva Jesus sa i: Matteus 13:13 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. 
 



Og husk alltid og glem aldri, at hjertet alltid refererer til deres forståelse. Og 
derfor, hvis hjertet deres er blitt forherdet, det betyr at deres forståelse har 
blitt forherdet eller formørket, eller krystallisert, og de kan ikke lære noe 
mer enn det de allerede vet Akkurat slik som Lots kone, som også ble 
krystallisert. Og hun stoppet opp rett i sine fotspor og kunne ikke fortsette 
sin gange. Og når du slutter å lære, da blir du dum. Og det er nøyaktig hva 
den greske definisjonen sier. 1) å gjøre hard, å gjøre tykk, tykne; 
metaforisk å gjøre dum (å gjøre sjelen sløv eller ufølsom). Og er det ikke 
interessant at dette er nøyaktig hva vaksinen skal gjøre. Å endre DNA og 
VMAT2 genet for å gjøre sjelen sløv. For å sløv ned følsomheten for de 
tingene som er åndelig? Og Jesus fortsetter med å si: 
15 Deres ører har vanskelig for å høre, og sine øyne har de lukket til 
(de lukker dem igjen med vilje, og derfor er denne uvitenheten en bevisst 
uvitenhet), 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. 
 
Igjen, jeg håper at dere kan se hva Jesus forteller oss her, det er nøyaktig 
hva broder Branham fortalte oss da han sa: "Vi må si ting på en slik måte 
at det kan tynne seg ned, det kan få noen til å gå ut, noen til å forlate 
oss, og noen å gruble over ting. Men det er gjort med vilje. Det må bli 
gjort på den måten." 
 
Job 32:8 Men det er menneskets ånd og Den Allmektiges åndepust 
(salvelse) som gir dem forstand. 
 
Og så finner vi den samme tanken i Markus 4:1 Han begynte nok en gang 
å undervise der ved sjøen. Og en stor folkemengde samlet seg om Ham, så 
Han måtte gå om bord i en båt som lå på vannet og sette seg i den. Og 
hele folkemengden som var på land, vendte seg mot sjøen. 
2 Så underviste Han dem mye i lignelser, og la fram sin lære for dem:  
3 «Hør! Se, en såmann gikk ut for å så. 
4 Og det hendte da han sådde, at noe av såkornet falt ved veien. Og 
himmelens fugler kom og spiste det opp. 
5 Noe annet falt på steingrunn, hvor det ikke var mye jord. Det spirte snart 
opp siden det ikke hadde dyp jord. 



6 Men da solen steg, ble det avsvidd, og siden det ikke hadde rot, visnet 
det bort. 
7 Og noe annet falt blant torner. Og tornene vokste opp og kvalte det, og 
det gav ingen avling. 
8 Men noe annet falt i god jord. Det spirte fram, vokste og gav frukt: noe 
tretti foll, noe seksti og noe hundre.»  
9 Og Han sa til dem: «Den som har ører å høre med, han må høre!» 
10 Men da Han var alene, kom de som var i Hans følge, sammen med de 
tolv, og spurte Ham om lignelsen.  
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.» 
13 Og Han sa til dem: «Forstår dere ikke denne lignelsen? Hvordan skal 
dere da forstå alle de andre lignelsene? 
14 Såmannen sår ordet. 
15 Og disse er de ved veien hvor ordet blir sådd: Når de hører, kommer 
Satan straks og tar bort ordet som ble sådd i deres hjerter. 
16 På samme måte er det med dem som blir sådd på steingrunn. Når de 
hører ordet, tar de straks imot det med glede. 
17 Men de har ingen rot i seg, og derfor holder de bare ut en tid. Senere, 
når det kommer trengsel og forfølgelse for ordets skyld, tar de straks 
anstøt. 
18 Andre er de som blir sådd blant torner: De er slike som hører ordet,  
19 men denne verdens bekymringer, rikdommens bedrag og lystene etter 
alt annet kommer inn og kveler ordet, og det blir uten frukt.  
20 Men de som blir sådd i god jord, er de som (1) hører ordet, (2) tar imot 
Ordet og (3) bærer frukt: noen tretti foll, noen seksti og noen hundre.» 
 
(1) De må høre Ordet. Det betyr å forstå Ordet. 
 
(2) De må ta imot Ordet. Det ordet "ta imot", er fra det greske ordet 
paradechomai, og det betyr å anerkjenne som sin egen. Dette ordet består 
av to ord, para, som betyr "ved siden av, sammen med, eller i nærheten. 
Og ordet dechomai, som betyr:  
"Å motta, å godta, åta opp som din egen...  
1) … med hånden  
2) Å ta opp, motta.  



2b) Å motta eller gi tilgang til… en besøkende, … et fellesskap eller 
vennskap; … gjestfrihet; … en til å oppfostre eller utdanne.  
2c) Å motta det som tilbys … i tale, i undervisning, i instruksjon; å 
motta velvillig, gi øre til, omfavne, gjøre til sin egen, godkjenne, ikke å 
avvise  
2d) Å motta, å ta over seg, å akseptere, å bære, å tåle. 
3) Å motta, å få tak i, å lære  
 
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 dere ikke, fordi dere 
ikke er av Gud.» 
 
Her ser vi tre egenskaper av det naturlige mennesket, eller av et menneske 
som ikke er født på ny. Disse tre egenskapene finnes i ethvert menneske 
som ikke er født på ny. Og de er... (1) Han kan ikke motta det som hører 
Gud til. (2) Fordi det som hører Gud til, er tåpelig for ham. (3) fordi han ikke 
kan forstå det. 
 



Og så finner vi i Salme 1:1 Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige 
folks råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete,  
2 men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. 
3 Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i 
sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til. 
4 Slik er det ikke med de ugudelige. De er lik agner som vinden blåser bort. 
5 Derfor skal de ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de 
rettferdiges menighet. 
6 For Herren kjenner de rettferdiges vei (Dette ordet er Derek, og det betyr 
livsløp), men de ugudeliges vei (livsløp)fører til undergang. 
Dette ordet kjenner, er fra det hebraiske ordet yada'. Det betyr: 1) å bli 
gjort kjent, være/bli kjent, bli bli åpenbart for å gjøre seg kjent. å bli 
oppfattet, å bli instruert, å forårsake å vite, å gjøre seg selv kjent, 
avsløre seg selv.  
Derfor ser vi at Herren aktivt virker i de rettferdiges Liv for å sikre at de 
rettferdige forstår Guds Sanne Åpenbaring og avsløring. Med andre ord: 
Gud har til hensikt i Sitt hjerte å sørge for at Hans barn kjenner Ham. Vel, 
det høres ut som en virkelig far, ikke sant? Men med de ugudelig er det ikke 
slik. Legg merke til hva som blir sagt om de ugudelige.. . men de 
ugudeliges vei (livsløp) fører til undergang ('abad = fortapelse, ført vill og 
oppgitt (som tapt) 
 
Nå, tilbake til 2 Korinterbrev 3:16 men når de omvender seg til Herren, blir 
dekket tatt bort. 
(legg merke til at han taler om hjertet, som er forståelsen. Når hjertet, 
forståelsen vender seg til Herren, da skal blindheten bli tatt bort.) 
 
1 Korinterbrev 13:9 For vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. 
10 Men når det fullkomne 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. 
(Ansikt til ansikt. Det ordet betyr et personlig nærvær. Derfor skal det 
komme en tid da jeg vil se Ham nærvær til nærvær. Når tid da? På den 
tiden når Han personlig er her. …"er fullt kjent". Det ordet er epiginosko, 
som betyr å bli grundig kjent med, å kjenne grundig til; å kjenne nøyaktig, å 
gjenkjenne; ved syn, eller hørsel, eller visse tegn, for å oppfatte hvem en 
person er ... da vil jeg forstå.) 



 
Og vi leser i Jesaja om forholdene i endetiden, hvor han sier: Jesaja 28:8 
For alle bord (prekestoler) 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? 
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. 
 
Kunnskapen om oss selv kommer fra den kunnskapen vi mottar ved å 
Kjenne Gud. Kolosserne 3:4 Når Kristus, som er vårt liv, åpenbares, da 
skal også dere bli åpenbart sammen med Ham i herlighet. 
Dette forteller oss at når Kristus blir manifestert i Sin sanne karakter, da 
skal vi gjøre det samme. 
 
Igjen ser vi det samme i 1 Johannes 3:1 Derfor kjenner ikke verden oss, 
fordi den ikke har kjent Ham. 
1Joh 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, skal vi bli lik Ham, for vi 
skal se Ham som Han er. 
Hvis du ikke ser den rette forståelsen av Guddommen, da vil du aldri 
virkelig vite hvem du er. Du kan ikke forstå hvem du er. 
 
Legg merke til de små tingene som Jesus fortsatte å gjøre, for å hjelpe 
disse til å komme til en forståelse. Alt Han gjorde, var med den hensikten i 
hans sinn å vise dem lyset av det som nettopp hadde skjedd i deres tid. Og 
Han tok alle ting til Ordet, og ved Ordet åpenbarte Han den dagen og dens 
tilstand. Nå, han gjorde ikke dette til de i denne verden, men bare til de 
sanne utvalgte.  
 
Lukas 24:32 De sa til hverandre: «Brant ikke hjertet vårt i oss da Han talte 
med oss på veien, og da Han åpnet Skriftene for oss?» 



33 Så brøt de opp med det samme og vendte tilbake til Jerusalem. Og de 
fant de elleve og dem som var sammen med dem,  
34 og de sa: «Herren er virkelig oppstått og har vist seg for Simon!»  
35 De fortalte om det som hadde hendt på veien, og hvordan de gjenkjente 
Ham da Han brøt brødet. 
Legg merke til at den første reaksjonen var å gå og dele denne fantastiske 
tingen med andre.  
 
42 Så gav de Ham et stykke av en stekt fisk og noe av en honningkake. 
43 Han tok det og spiste det rett foran dem. 
44 Så sa Han til dem: «Dette er de ord som Jeg talte til dere da Jeg 
fremdeles var sammen med dere, at alt det skal oppfylles som er skrevet 
om Meg i Moseloven og Profetene og Salmene.» 
45 Og Han åpnet deres forstand så de kunne forstå Skriftene. 
 
Nå, på denne tiden hadde de kjent Ham og fulgt Ham i tre og et halvt år. Og 
likevel hadde de ikke fått sine øyne åpnet opp for det som skjedde i deres 
tid. 
 
46 Så sa Han til dem: «Slik står det skrevet, og derfor var det nødvendig at 
Kristus måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, 
47 og at omvendelse og syndenes tilgivelse skulle forkynnes i Hans navn 
for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem. 
48 Dere er vitner om alt dette. 
49 Se, Jeg sender Min Fars Løfte over dere. Men vent i byen Jerusalem til 
dere blir ikledd kraft fra det høye.» 
50 Han førte dem ut like til Betania, og Han løftet hendene Sine og 
velsignet dem. 
51 Mens Han velsignet dem, skjedde det at Han ble skilt fra dem og løftet 
opp til himmelen. 
52 De falt ned og tilbad Ham og vendte så tilbake til Jerusalem med stor 
glede. 
 
Nå, med dette i tankene, hva skulle vår holdning være overfor andre som 
sliter med å forstå. Jesus ville aldri bare avskrive, men Han gikk etter dem. 
Ikke med en pisk, det var for de vantro som hatet Lyset. Det Jesus gjorde, 
var å gi dem eksempel etter eksempel på oppstandelsesnærvær, 
oppstandelsesbevis, Han viste frem oppstandelseslivet.  
 



55-1005 Djevelens Makt 8. Jesus sa: "Hvis ikke en mann blir født på ny, 
kan han ikke forstå himlenes rike." Det er ingen mulighet til å forstå 
det, før du er født på nytt. Og da åpenbarer Gud Seg Selv for deg, og 
da vet du at du har gått fra døden til Livet. Fordi ingen kan kalle Jesus for 
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 vil du aldri kjenne 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.  
 
La oss be... 
 


