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Goder fra Guds Sønn til oss #14
Vern mot menneskets vrede.
Lørdag, 25. september 2004.
Pastor Brian Kocourek.
Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans
Sønn er; at det gir oss beskyttelse mot menneskets vrede, det medfører
faktisk at menneskets vrede lovpriser Ham.
Joh 17,12-17.
12 Mens Jeg var sammen med dem i verden, bevarte Jeg dem i Ditt
navn. Dem Du gav Meg har Jeg bevart, og ingen av dem gikk fortapt,
bortsett fra fortapelsens sønn, for at Skriften skulle bli oppfylt.
13 Men nå kommer Jeg til Deg, og dette taler Jeg i verden, for at de
skal ha Min glede fullkommen i seg.
14 Jeg har gitt dem Ditt ord. Og verden har hatet dem, fordi de ikke er
av verden, slik som Jeg ikke er av verden.
15 Jeg ber ikke om at Du skal ta dem ut av verden, men at Du skal
bevare dem fra det onde.
16 De er ikke av verden, slik som Jeg ikke er av verden.
17 Hellige dem i Din sannhet! Ditt ord er sannhet.
Dan 3,25 "Men se!" svarte han, "jeg ser fire menn bevege seg fritt, de
går omkring i ilden. De er ikke skadet, den fjerde ser ut som Guds
Sønn."
Her i det Gamle testamentet finner vi en referanse om Guds Sønn, og i
denne referanse ser vi at de hellige faktisk er beskyttet mot den
brennende oven ved Nærværet av Guds Sønn.
Joh 17,12-17.
I denne teksten ser vi Jesu Kristi bønn til Hans far, og jeg ønsker å
gjøre dere oppmerksom på hvordan han erklærer denne beskyttelse for
seg selv.

12 Mens Jeg var sammen med dem i verden, bevarte Jeg dem i Ditt
navn. (Jeg observerte dem og bevarte dem) Dem Du gav Meg har Jeg
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bevart, (Jeg observerte dem og bevarte dem) og ingen av dem gikk
fortapt, bortsett fra fortapelsens sønn, for at Skriften skulle bli oppfylt.
(Legg merke til at vi ser her at beskyttelse er å ikke gå fortapt. Og Han
sier, den eneste som jeg tapte er den som var ordinert til å gå fortapt,
Judas fortapelsens sønn.)
13 Men nå kommer Jeg til Deg, og dette taler Jeg i verden, for at de
skal ha Min glede fullkommen i seg.
14 Jeg har gitt dem Ditt ord. Og verden har hatet dem, (legg merke til
grunnen hvorfor verden hater dem, fordi han gav dem Faderens Ord,
og dette viser oss at de ikke er av verden.) fordi de ikke er av verden,
slik som Jeg ikke er av verden.
15 Jeg ber ikke om at Du skal ta dem ut av verden, men at Du skal
bevare dem fra det onde. (Her er det greske ord ”tero” brukt og det er
brukt hver gang Jesus talte om å bevare eller bevart. Vi ser da at det er
faktisk Gud Selv som bevarer oss, og ikke Guds Sønn, men vi kunne
forstå at det var Gud i Kristus som gjør det for oss.)
16 De er ikke av verden, slik som Jeg ikke er av verden.
17 Hellige dem i Din sannhet! Ditt ord er sannhet.
Luk 11,21-23 Når en sterk mann, fullt bevæpnet, vokter sin egen
gård, vil hans eiendom få være i fred.
22 Men når en som er sterkere enn ham, kommer over ham og
overvinner ham, tar han fra ham hele den rustningen som han stolte
på, og deler ut byttet hans.
23 Den som ikke er med Meg, er imot Meg, og den som ikke samler
med Meg, han sprer.
Joh 12,25-26 Den som elsker sitt liv, skal miste det, men den som
hater sitt liv i denne verden, skal bevare det til evig liv.
26 Hvis noen tjener Meg, må han følge Meg. Der Jeg er, der skal også
Min tjener være. Hvis noen tjener Meg, skal Min Far ære ham.
2 Tess 3,1-3
1. Til slutt, brødre, be for oss at Herrens ord må få fritt løp og bli
æret, slik det allerede er hos dere,
2 og at vi må bli utfridd fra falske og onde mennesker. For det er ikke
alle som har troen.
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3 Men Herren er trofast, og Han skal styrke dere og vokte dere for
den onde. (Ordet Herre i denne betydning er ”Kurios” som betyr; Han
som eier personen eller tingen.) Det betyr da at Han som eier deg også
skal bevare deg.
Og Apostel Paulus forteller oss i Rom 14,8:
8 For når vi lever, lever vi for Herren, og når vi dør, dør vi for
Herren. Derfor, enten vi lever eller dør, hører vi Herren til.
Slik ser du at Herren mens Han tar god vare på dere, viser Seg Selv
som god og trofast tjener og opprettholder alt som er i Hans
Forvaring.
2 Tim 1,12-14
12. Av denne grunn lider jeg også dette. Likevel skammer jeg meg
ikke, for jeg vet Hvem jeg er kommet til tro på, og jeg er overbevist om
at Han er mektig til å bevare det som er overgitt meg helt til den
Dagen.
(Legg merke til at apostel Paul forteller oss at det er Han som holder
fast og bevarer det som er overgitt ham. Og når Han gjør så, skulle vi
gjøre det samme, fordi når det kommer til stykke er det ikke du som
gjør det, men Han som lever i deg, som både vil og kan gjøre det.)
13. Hold deg til det forbilde av sunne ord som du har hørt fra meg, i
tro og i den kjærlighet som er i Kristus Jesus.
14. Den gode skatten som ble overgitt deg, skal du bevare ved Den
Hellige Ånd som bor i oss.
2 Pet 2,4-9
4. For så sant Gud ikke sparte de engler som syndet, men kastet dem
ned i avgrunnen og overgav dem til mørkets lenker, for at de skulle
være i forvaring til dommen,
5. og så sant Han ikke sparte den gamle verden, men bevarte Noah, én
av åtte mennesker, rettferdighetens forkynner, og lot vannflommen
komme over de ugudeliges verden,
6. og så sant Han gjorde byene Sodoma og Gomorra til aske og dømte
dem til ødeleggelse og gjorde dem til eksempel for dem som senere
kom til å leve ugudelig,
7. og så sant Han utfridde den rettferdige Lot, som ble plaget under de
ugudeliges tøylesløse oppførsel –
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8. for denne rettferdige som bodde blant dem, ble plaget dag etter dag
i sin rettferdige sjel ved å se og høre de lovløse gjerninger –
9. like så sant vet Herren hvordan Han skal utfri de gudfryktige fra
fristelser og holde de urettferdige under straff i forvaring til dommens
dag,
Hva har vi å frykte for. Gud vet hvordan han skal utfri deg fra vredens
vei.
Hvordan kan jeg seire. 25. 08. 63.
§ 55. Han sier at menigheten må gå gjennom trengsel tiden for å bli
renset. Jeg sier at Jesus Kristi Blod renser Menigheten. Jeg tror at
menigheten går gjennom trengselsperioden, menighets organisasjon,
men ikke Bruden. Ville du velge en kvinne som måtte renses før du
giftet deg med henne? Kristi Brud er valgt, Hun er utvalgt, Hun er
Guds brud, Jesus Kristi Brud.
Gud skjult i det ringe 12.04.63.
Ingen virkelig god Lærer tror at menigheten, Bruden … Kirken går
gjennom trengselsperioden, men ikke Bruden. Kirken går gjennom
dette for å bli renset, så absolutt, under det sette segl. Stemmer. Det er
det samme med Israel, de hundre fire og førti tusen, men ikke Bruden.
Det finnes … Bruden er tilgitt. Hun går direkte til Herligheten i en
bortrykkelse. Det stemmer. Hun er … Etter in mening blir den siste
utvalgte tatt opp en av disse dager. Det kan komme uten at du aner
noe i det hele tatt om det. Husk at der en hemmelighet, en hemmelige
bortrykkelse. Han kommer i den time du ikke aner. Du vil ikke ane
noe om det; Hun er borte, det er for sent da.
Guds eneste forordne vei. 31.07.63.
§ 185. I Chicago skal det ikke stå en bygning ved siden av en andre
en av disse dager, heller ikke noen andre plasser. Gud er i ferd med å
utgytte dette sjette segl på jorden. Han kommer til å brutte dette segl
og slepper løs Guds Vrede på denne jord. Men Bruden er reist før Han
gjør det. Bruden er borte men ikke menigheten, hun må gå gjennom
trengsels periode, mens Bruden er reist. Hans lille Hustrru skal ikke gå
gjennom det.
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2 Pet 3,17 Siden dere, mine kjære, altså vet dette på forhånd, så vær
på vakt så ikke dere også blir ledet bort ved de ugudeliges villfarelse
og faller bort fra deres egen faste stand.
Jud 1,24-25 Men Han som har kraft til å bevare dere fra å snuble og
til å framstille dere ulastelige framfor Sin herlighet med umåtelig
glede,
25 Gud, vår Frelser, som alene er vis, skal ha ære og majestet,
herredømme og makt, både nå og i alle evigheter! Amen.
Legg merke til at det er Ham som holder deg fra å falle og ikke deg
selv.
Josef møter sine brødre. 30.12.56.
E-30. Vi er kjent med de karakteristikker fra Det Gamle Tetament.
Hvordan de gamle forbilder var en skygge av de ting som skulle
komme.
(Se Hebreerne kapittel 11.)
Hvor vakkert er det. Hvordan Gud gir en skygge av det som skal
komme. Og når vi føler denne skygge som om det var, vet vi at det
finnes noe bak det, at Gud i Hans allmakt, i Hans store grenseløse
sinn, viser oss noe som er i ferd med å skje; Han kunne varsle oss på
forhand. Han klarte å få alt til å arbeide sammen, til og med
menneskets vrede til å prise Ham.
E-31. Til og med en som behandler deg dårlig, vi ser det i Josefs
brødre hvordan de behandlet ham ille, og Josef snudde det rund og
fikk brødrene til å prise ham. Vi får dette etter en stund om Herren
vill.
Sal 76,10 da Gud reiste seg til dom, for å frelse alle de ydmyke på
jorden. Sela
Jak 1,19-20. Derfor, mine elskede brødre, skal hvert menneske være
snar til å høre, sen til å tale, sen til vrede,
20 for en manns vrede fremmer ikke Guds rettferdighet.
Bønn.

