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1Kor 2:9
Men, som det står skrevet: Det som intet øye har sett og intet
øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det 
har Gud beredt for dem som elsker ham.



Plutselighet

Eureka
Aha-

opplevelse
Åpenbaring



Begrep for åpenbaring
Epifainå- ἐπιφαίνω
◦ Lys som skinner på noe

◦ For Guds nåde er åpenbaret til frelse for alle mennesker. (Tit. 2:11 NBK)

Apokalyptå - ἀποκαλύπτω
◦ Ta bort et dekke

◦ Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap 
om seg, (Eph. 1:17 NBK)

Faneros - φανερός
◦ Gjøre offentlig kjent, åpent

◦ For det en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbaret det for dem. (Rom. 1:19 NBK)

Emfanidzå - ἐμφανίζω
◦ Gjøre synlig, manifistere

◦ Judas, ikke Iskariot, sier til ham: Herre, hva er grunnen til at du vil åpenbare deg for oss, men ikke for verden? (Jn. 
14:22 NBK)



Emmaus-vandrerne
Lk 24:13-34
◦ En mann slo følge

◦ De forteller sin fortvilelse og forvirring

◦ Mannen utla Skriftene og brøt brødet

◦ Da ble deres øyne åpnet, og de kjente han

◦ Brennende hjerter da han åpnet Skriftene

◦ Øyeblikkelig behov for å fortelle

◦ Herren er virkelig oppstått!



Åpnet Skriftene
De kjente Skriftene

Han åpnet Skriftene

Åpenbaring av åpenbaringen



Gudsmøtet
Åpenbaring skjer ved at Gud stiger fram 
◦ I naturen

◦ I Skriften

◦ I drømmer

◦ I det profetiske

◦ Som svar på bønn

◦ Gjennom under

Poenget er at Gud møter mennesket, og mennesket forstår at han er Gud

Det er ikke en én-gangs-hendelse, men et gjentakende erfaring for den troende



Åpenbaring og relasjon
Det er nødvendig med åpenbaring av åpenbaringen gjennom et Gudsmøte for at troen skal bli 
levende

Det er åpenbaringen som gjør at mennesket møter Gud

Etter et Gudsmøte, er det oppstått en relasjon med Gud

I denne relasjonen kan mennesket bøye seg i tilbedelse, eller trekke seg bort. Det er de eneste 
mulighetene.


