Kjennskap – del 2
Fil 3,10
….så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans
oppstandelse…..
Det siste av disse ordene for kjennskap er EPIGINOSKO,
og det er en videreføring av GINOSKO. Dette ordet har også noe med personlig kjennskap å
gjøre, men det er en kjennskap/kunnskap som får innflytelse i vårt liv. En kjennskap/kunnskap
som forandrer vårt liv. Kunnskapen blir en del av deg. Dette er den dypeste form for
kjennskap/kunnskap.
Hvis du har et personlig og nært forhold til en person, og du har kunnskap om hva den
personen liker eller ikke liker, og hvis dette kjennskapet betyr noe for deg, så vil du forandre
ditt liv i henhold til den kunnskap du har. Du vil gjøre det denne personen liker eller unngå å
gjøre den han ikke liker. Da har du en kjennskap/kunnskap som har innflytelse i ditt liv og som
vil forandre ditt liv.
Jesus ønsker at vi skal kjenne han på denne måten, at når vi lærer å kjenne han og hans ord, så
vil det få innflytelse i våre liv. En kjennskap som forandrer våre liv.
Kol 2:2
”…og nå fram til hele rikdommen av den fullvisse innsikt, til kunnskap om Guds hemmelighet,
som er Kristus.”
Ef 4:13
”…inntil vi alle når fram til enhet i tro på Guds Sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til
aldersmålet for Kristi fylde…”
Ordet EPIGINOSKO blir brukt i begge disse versene, for kunnskap i Kol 2,2 og for kjennskap i Ef
4,13. Å kjenne Kristus på denne måten er å nå fram til modenhet i kristenlivet.
Bibelen taler ikke om å kjenne Ånden på denne måten, men Kristus, Åndens oppgave er å
herliggjøre Kristus i oss.
Dette ordet blir også brukt i Kol 1:9‐10: ”….Vi ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds
vilje i all åndelig visdom og forstand, så dere kan vandre verdig for Herren, til behag for ham i alle
ting, ved at dere bærer frukt og vokser i all god gjerning gjennom kunnskapen om Gud…”
Vi må kjenne Gud og hans vilje på denne måten for at vi kan bære hans frukt.
NT taler også om at vi kan kjenner Sannheten (1Tim 2,4 & Tit 1,1) og Kjærligheten (Filip. 1,9) på
denne måten.
Det er dette ordet som også blir brukt i innledningsverset i Fil 3:10
At vi kan kjenne ham, hans kraft og hans oppstandelse på en slik måte at denne kraft får
innflytelse og kan forvandle våre liv. Jesus ønsker at den kunnskapen du får om ham igjennom
ditt personlige forhold med ham, og igjennom Ordets forkynnelse, skal bli en forvandlende
kjennskap.
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