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Fordelen av Guds Sønn til oss # 15.
Troens Enhet.
Søndag 3. oktober 2004.
Pastor Brian Kocourek.
Lese Ef. 4:1-13.
Den femtende gode eller løfte fra Gud til oss angående Hans Sønn er; at det
fører oss inn i en Troens Enhet.
Teksten er fra Efeserne 4:13.
Ef 4,13 inntil vi alle når fram til troens enhet og til kunnskapen om Guds Sønn,
til manns modenhet, til det mål av vekst som rommer Kristi fylde,
Dette er en sammensatt kunngjøring som apostel Paulus gir oss her, og det
finnes flere poeng i denne ene kunngjøring som han kommer med. Men for å
forstå hva som er blitt sagt her i dette Skriftstedet, må vi underbygge noen vers
for å få en bedre forståelse om hva han forsøker å fortelle oss her.
Vi begynner med å lese vers 1.
Ef 4,1 Jeg, som er fange i Herren, formaner dere da til å vandre verdig det kall
som dere ble kalt med,
Legg merke til at Paulus kaller seg selv en Jesus Kristi fangne. Ordet fangne
som er brukt her er det greske ord ”desmios”, som betyr å være knyttet fast til
noe, eller å være bundet av noen. Paulus sier ikke at han er en fangne som om
han hadde gjort noe galt og er blitt satt i fengsel for det. Men hva han gir uttrykk
for her er at han har knyttet seg selv fast til Kristus. Han er en fengslet tilskuer
til hva Gud gjør. Med andre ord, hele hans fokus er rettet på hva Gud gjør i hans
tid og ikke på verden eller de ting som er av denne verden. Det er grunnen til at
han med fullt alvor kan bekjentgjøre at han er en Jesu Kristi fangne, bundet til
det som Gud gjør. Og deretter erklærer han, jeg formaner dere, som betyr jeg
oppfordrer dere og oppmuntre dere til å leve et verdig liv som er deres kall
verdig.
Legg merke til hva han sier her, du har en kall og ditt liv skulle være i samsvar
med dette kall. Ordet verdig som ble brukt her ble oversatt fra det greske ord
”axios” som betyr velegnet, eller på en slik måte som det passer for en kall.
Han sa, jeg anmoder dere å vandre verdig eller på en skikket måte med hensyn
til det yrke du er kalt til. Vel, det finnes yrker/kall og hobbyer, så ikke forveksle
disse.
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Et yrke er en forkjærlighet, slik som om man svarer på et opprop eller kall, for å
ta på seg en vis type arbeid, spesielt en religiøs karriere, en kall. En
guddommelig kall til et religiøst liv.
Still nå opp ordet hobby mot ordet kall/yrke. Vanligvis er en hobby noe man
gjør i tillegg til ditt vanlige yrke eller arbeid.
Det er grunnen til at Apostel Paulus var kalt til å være Apostel. Dette var hans
kall eller yrke, men hans hobby var teltmaker. Ikke en hobby egentlig, men han
likte å gjøre det og han tjente noe ekstra ved å gjøre det han likte og forsynte
derved seg selv med den menneskelige komfort som han ønsket å ha. Mens hans
første kjærlighet var den kall han ble kalt med.
Dette er grunnen til at han kunne erklære seg selv til å være en Jesus Kristi
fangne. Ikke ved makt men av Kjærlighet til kallet som han ble kalt med. Og
han sa, jeg formaner dere til å vandre verdig det kall som dere ble kalt med. Og
han sier i det neste vers: Ef 4,2 med all ydmykhet og mildhet, med langmodighet,
så dere bærer over med hverandre i kjærlighet,
Ydmykhet: dette har en beskjeden mening om seg selv; en stor fornemmelse av
sin egen ubetydelighet; akkurat samme holdning som bror Branham hadde da
han snakket om å etterlate et hull i en bøtte med vann, (når man trekker ut
fingeren. Ovs.) og han sa at det var så mye Gud trengte ham. Vi må ikke bare
være sann ydmyk, men han fortsetter med å si: og mildhet
Mildhet: dette betyr å være vennlig sinnet, og mild, myk, behagelig og deretter
føyer han til: med langmodighet: dette betyr å være tålmodig, og ikke fare opp
med engang for å hevne seg.
så dere bærer over med hverandre: dette betyr å bære over med hverandre. i
kjærlighet.
Ef 4,3 og legger vinn på å bevare Åndens enhet i fredens bånd!
La oss stoppe her for et øyenblikk og snakke om denne enhet i Ånden.
Fordi han forteller oss at vi må være ydmyk, milde og være villig til å bære over
med hverandre for å bevare enheten i Ånden i fredens band. Legg merke til at
han snakker om Åndens enhet og deretter sier han i fredens band. Med andre ord
fredens band ydmykhet, langmodighet og mildhet som vi utstråler mens vi
vandrer på livets vei. En man som har kort lunte er ikke en fredens man. Og legg
merke til at han snakker om fredens band. Vi snakker derfor om noe som binder
oss sammen i fred. En band som ligner på lim. Det er dette som holder sammen.
Vi fester dette sammen med lim, og Åndens enhet er forent eller hold sammen
med Båndet eller i fredens bånd. Og dette fredens bånd kommer ikke fra det som
andre gjør for oss eller mot oss, men hvordan vi oppfører oss mot andre mens vi
vandrer på livets vei.
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Deretter kvalifiserer Apostel Paulus det han har sagt i det neste vers hvor han
føyer til:
4 Det er ett legeme og én Ånd, slik som dere ble kalt i ett håp ved deres kall,
Legg nå merke til dersom han sier at der er kun et legeme og en ånd, da skulle vi
ikke se på oss selv som enkelt personer men som en del av en enhet. Denne Ene
ånden er den samme ånd som vi alle ble døpt med i ett legeme. Og det er med
den samme ånd som fødte Guds Sønn, og Guds sønner. Dette fordi det alt
sammen stammer fra den Ene og Sanne Gud, som har født is inn i Hans familie.
Og deretter fortsetter Paulus i det neste vers med å si:
5 det er én Herre, én tro, én dåp,
Ordet Herre kommer fra det greske ord ”kurios,” som taler om suveren eier,
derfor sier Paulus at det finnes bare en eier, deretter sier han; én tro.
Og vi vet at tro er en åpenbaring, det er grunnen til at han sier her at det finnes
bare en herre og derfor en åpenbaring om den Ene Herre og derfor bare én dåp,
6 én Gud og alles Far, Han som er over alle og gjennom alle og i dere alle.
én Gud og alles Far, Han som er over alle: fordi bar Han er suveren.
og gjennom alle: fordi det er gjennom Ham at alle ting eksisterer.
i dere alle: dersom du er født av Hans Ånd, dersom du er født av Ånden, da
lever Hans Ånd i deg.
Akkurat som en hvilken som helst far som har fått et barn, ikke alle barn har
arvet like mange genetiske egenskaper fra sin far. Og derfor fortsetter Paulus
med å si i vers 7:
7. Men til hver og en av oss ble nåden gitt etter det målet Kristi gave gis etter.
Men til hver og en av oss ble nåden gitt (og husk at nåden er en spesiell gave*
fra Faderen, og han forteller oss at enhver av oss blir gitt av dette spesielle
fond.*)
etter det målet Kristi gave gis etter.
* (Bror Brian bruker her det engelske ord ”endowment” som betyr: endowment
subst. 1 det å skjenke/forære, det å opprette legat 2 donasjon, fond, gave,
pengemidler, legat. ovs.)
Vi har derfor ånden etter målet, men Kristus Jesus hadde den uten mål. Det er
dette Paulus forteller oss, og derfor kunne William Branham fortelle oss at vi har
ånden etter målet, fordi han forteller oss det som Paulus har fortalt oss. Og i
neste vers forteller han oss hvordan denne gave blir målt ut.
8 Derfor sier Han: "Da Han for opp, tok Han fangenskapet til fange og gav
gaver til menneskene."
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Hvem er denne ”Han”, som sier dette? Han er den samme person som sa til
Paulus at det finnes kun én Gud, og én åpenbaring om denne Éne Herre. Og
denne Éne Herre er den Éne Sanne Gud og Far til oss alle.
Da Han for opp. Da Gud for opp, tok Han (GUD.) fangenskapet til fange og
(Denne samme Gud som tok fangenskapet til fange.) gav gaver til menneskene.
9 Dette: Han for opp, hva betyr det om ikke Han også først for ned til jordens
lavere deler?
Dette: Han (GUD) for opp, hva betyr det om ikke Han (GUD) også først for ned
til jordens lavere deler?
10 Han som for ned, er også Den samme som for opp over alle himlene, for at
Han skal fylle alle ting.
(Den norske oversettelse utelater Han. Ovs.)
Han (GUD) som for ned er også den samme som for opp over alle himlene, at
Han (GUD) skal fylle alle ting.
11 Og Han gav noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister,
noen til hyrder og lærere, ’
Og Han (GUD) gav noen til å være apostler, noen til profeter, noen til
evangelister, noen til hyrder og lærere.
Hvorfor?
12 for at de hellige skulle bli utrustet til tjenestens arbeid, til oppbyggelse av
Kristi legeme,
For at de hellige skulle bli utrustet (eller blitt forsynt med eller for å modne) til
tjenestens arbeid (ordet arbeid her kommer fra det greske ord ”ergon” som
faktisk betyr tjenestens forretningsvirksomhet, det å utføre det, og alt dette er
gitt disse men i sine hender) til oppbyggelse (som betyr å lære opp om) av Kristi
legeme.
13 inntil vi alle når fram til troens enhet og til kunnskapen om Guds Sønn, til
manns modenhet, til det mål av vekst som rommer Kristi fylde,
Inntil (helt framme til)
vi alle når fram til troens enhet (legg merke til at han sier; TROENS ENHET, vi
ser derfor ikke bare fram til det for enhetens skyld her, fordi denne TROENS
ENHET er basert på)
til kunnskapen om Guds Sønn, (og denne kunnskapen om Guds Sønn bringe oss)
til manns modenhet (fullt modenhet, som er gjort ferdig og rede til adopsjon)
til det mål (som er kjent for dommens regel eller standart)
av vekst
[på engelsk står her ”skikkelske” som også kan oversette med vekst. Oversetter.]
dette betyr billedlig talt en oppnådd tilstand for en ting, eller modenet)
Kristi fylde (fullstendighet)
Med andre ord forteller han oss her at skjønt vi er gitt denne åndelige gave etter
mål, ligger allikevel i dette målet nok muligheter for å komme fram til den
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samme fylde som Guds Sønn, som hadde mottatt fylden og var kommet til en
forståelse hva angår det å være sønn og vår posisjon og slektskap til Faderen.
Og legg merke til hvordan det foregår. Han har gitt fem gaver for å gjøre
legemet fullkomment eller moden slik at legemet kan reflektere den modne
naturen eller skikkelse som Kristi fylde var et eksempel på. Og han forteller oss
at vi skal ha disse fem gaver i menigheten.
Reformasjons Bibelen.
Ef 4,13 inntil vi alle kan komme frem til enheten av troen og enheten av Guds
Sønns nøyaktige kunnskap, til en fullkommen mann, til et mål av en vekst (eller
en ansvarlig alder eller modenhet som Kristus var et eksempel på.) av Kristi
oppfyllelse;
Slik ser vi at det må bli en Enhet i Troen. Og legg merke til, ikke bare en enhet,
men Enheten, den Éne og Eneste Enhet av hva? Av Troen, fordi det finnes kun
Én Tro, og denne Éne Troen er Åpenbaringen om den Éne Herre. Og legg merke
til at han kombinerer denne ”enheten av troen” med Guds ”Sønns
nøyaktige kunnskap” slikk ser du om du ikke har denne kunnskapen om
Guds Sønn, da har du ikke den rette åpenbaring fra den Éne Herre.
Verden har forsøkt å forene menneskeheten gjennom tiden med en hvilken som
helst plan de kunne fremskaffe, og det har aldri virket. Og jeg er redd at de
fortsatt holder på med det, til og med innenfor dette budskapet.
De forsøker med samholds møter iblant oss i dette Budskapet, men det kommer
aldri til å virke. Hva annet kan det produsere enn kjødelighet om det ikke er
basert på Sannheten. Hvordan kan to går sammen om de ikke er enig? Dette
betyr dersom to forsøker å vandre sammen da er det best om de er enig om hvor
de skal gå og hvordan de skal komme dit. Fordi når en tror at det er veien til
høyre og den andre tror at det er veien til venstre, da blir det umulig å komme dit
skjønt de har samme destinasjon i sinnet.
Se på muslimene, de tror at de går til himmelen, katolikkene tror at de går til
himmelen, baptistene tror at de går til himmelen og det samme med
pinsevennene og metodistene, faktisk er det slik med alle religionene som tror
på Gud, tror også på en himmel hvor de kommer til om de lever etter de regler
og trosbekjennelser til den religionen de hører til. Det er faktisk ikke hovet målet
for de fleste religioner om det finnes en himmel eller ikke, men det som skiller
alle religioner er veien til å komme dit.
Jesus fortalte oss at det finnes kun en vei som vi kan komme til Faderen på og
det er gjennom Ham.
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Joh 14,6 Jesus sier til ham: "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til
Faderen uten ved Meg.
Joh 1,18 Aldri har noen sett Gud. Den enbårne Sønn, som er i Faderens favn,
Han har forklart Ham.
Det betyr at den eneste måten vi kan kjenne Faderen er gjennom erklæringen
som Guds Sønn ga oss vedrørende Faderen. Og det er grunnen til hvorfor ingen
kjenner Faderen om ikke han først kjenner Sønnen. Men dersom han ikke
engang tror at Sønnen virkelig var en sønn, hvordan kan han da overhodet
kjenne Faderen.
Matt 11,27 Alle ting er overgitt til Meg av Min Far, og ingen kjenner Sønnen
uten Faderen. Heller ikke kjenner noen Faderen uten Sønnen og den Sønnen vil
åpenbare Ham for.
Luk 10,22 Alle ting er overgitt Meg av Min Far, og ingen vet hvem Sønnen er,
uten Faderen, og hvem Faderen er, uten Sønnen, og den som Sønnen vil
åpenbare Ham for.
Vi snakker nå om åpenbaring, og det er hva Paulus snakker om da han sa; Enhet
i Troen som er Enhet i Åpenbaringen.
1 Joh 2,23 Hver den som fornekter Sønnen, har heller ikke Faderen. Den som
bekjenner Sønnen, har også Faderen.
Ordet fornekter her betyr ”å avskrive” eller ”mangel på respekt, ringeakt.” De
menneskene som ville gi avkall på Guds Sønn etter Hans jordiske tjeneste og si
det kommer alt sammen ned på å avskrive Gud og gi avkall på Guds Sønn, og
slik har de ikke Faderen heller. Og hvordan kan du bygge en enhet på noe slik?
Joh 5,23 for at alle skal ære Sønnen, slik de ærer Faderen. Den som ikke ærer
Sønnen, ærer heller ikke Faderen, som sendte Ham.
Og ordet ære ble oversatt fra det greske ord ”timo” som betyr å lage et overslag
eller sette en verdi på noe.
Jesus forteller oss at menneskene skulle sette en verdi på ham slik som de gjør
med Faderen. Dersom de ikke gjør det, og sier at legemet etter hans død gikk
tilbake til gasser, da har de ikke utlagt sannhetens ord riktig, og heller ikke ærer
de Faderen, fordi de med sikkerhet ikke viser ære til Sønnen. Om hva ønsker de
da å enes om?
Bror Branham sa i hans tale SUPER TEGNET 29.11.63.
§ 79. I dag tror vi: ”Vel, om vi alle kan komme sammen, i denne forening der
borte, eller in i et råd, rådet til det vanlige folk, der finnes sikkerhet.” det er
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sant, men til hva slags rådsforsamling går du til? Hvordan klarer dere å gå
sammen? Hvordan kan disse trossamfunn går sammen? Noen er troende, noen
van troende og andre som gjør som om de er troende, hvordan skal du få dem til
å samarbeide og vandre sammen? ”Hvordan kan to man vandre sammen om de
ikke er enig?”
Paulus sa at det finnes kun en måte å være forent på, og han kalte det TOENS
ENHET. Jeg har vært minst atten ganger rund verden for å forsøke å Forene
Kristi Brud ved Åpenbaringen om Jesus Kristus, fordi det er den eneste forening
som skal frambringe Kristi Bruds fulle skikkelse, fordi Paulus sa at det er det
eneste som kan gjøre det. Og jeg har sett brødre som var så langt fra grunnvollen
at de tilba Budbæreren, omvend dere og mottar Åpenbaringen om Jesus Kristus
og Hans Nærvær og disse brødre har kommet inn i Troens Enhet og forstår
faktisk hva det er å bli en Guds sønn i en avbilding av vår Eldste Bror Jesus
fordi de har omvend seg, og har omfavnet den ene Åpenbaring som skal
frambringe Troens Enhet. Og de kommer fra en omkrets av tusener av mil (1 mil
= 1,6 km. Ovs.) for å høre Åpenbaringen om Jesus Kristus. Og hele Menigheter
vandrer 26 km. gjennom jungelen og over fjell bare for å høre om Jesu Kristi
Åpenbaring. De reiser en hel måned ned Kongo elven, og reiser med bus som tar
dager og uker bare for å høre om Jesus Kristus Åpenbaring, fordi de ønsker å bli
forent med Kristus.
Men når jeg kommer til De Forente Stater da er det den eneste forening de
ønsker er; ”Brudens Lære.” Dersom du fokuserer på Bruden, Bruden, Bruden,
da er du akseptert. Men dersom du lærer; ”Åpenbaringen om Jesus Kristus og
Kunnskapen om Guds Sønn,” da er de ikke interessert, og de ønsker ikke å ha
deg i nærheten. Og jeg stiller spørsmålet, Hvorfor? Fordi de forsøker å forene
seg om et annet program og det kommer aldri til å skape en enhet. Og hvorfor
ønsker de ikke å akseptere Guds eneste program til å framskaffe Sann Enhet?
Fordi de er forutbestemt ikke til å akseptere det. Johannes fortalte oss: ”Dersom
du vandrer i Lyset som Han er inn i Lyset, da har vi felleskap med hverandre…”
Du må vandre i Lyset slik som Han (GUD), vandrer i dette Lyset. Du kan ikke
gjøre det i et hvilket som helst lys som ikke er i lyset fra Hans Nærvær.
Bror Branham sa i hans tale: HVEM SIER DERE DET ER? 27.12.64.
§ 57. Jeg undres på hvordan det er i dag, hvis våre bønner… dere hører de sier:
”Be om en stor vekkelse. Be for dette. Be om et frambrudd. Be om en enhet.”
Jeg undres på hvis Gud ville sende et slikt program, om vi da ville akseptere det
som Han sendte oss. Grunnen til at vi ber om disse tinge er at vi vet at det er
behov for det. Men når Gud sender det slik som Han vil gjøre det, da er det ikke
etter vår smak og derfor vil vi ikke motta det. Slik var det på den tid. Om Han
ikke falt i deres tros smak og deres … Ønsker de ikke å motta ham igjen i dag
heller.
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Jeg ønsker å dele med dere dette sitatet fra Bror Branham angående den eneste
veien til å komme in i en enhet.
§ 60. Og nå ser vi denne påtvungne religionen, rett i emning nå, for å bringe
alle de små menighetene inn i "ett stort legeme," som de kaller det. Noen av dem
tror på dette, og noen tror på det der, og noen fornekter dette, og noen fornekter
det der. Bibelen sa: "Hvordan kan to vandre sammen uten at de kommer
overens?" Det vil aldri virke. Vi er nødt til å være i en tilstand av harmoni. Og i
harmoni med hva? Ikke i harmoni med hverandre så meget som vi er nødt til å
være i harmoni med Ordet, med Gud. Det er hva det er nødt til å være i harmoni
med. Nå finner vi at en påtvunget enhet var representert av grupper av folk i
Babylon. Gud kan ikke sette Sitt Navn på en ting som det der. Aldri gjorde Han
det, og Han vil aldri gjøre det selv om de forsøkte det. De satte deres navn på
det, satte Hans Navn på det, men så er det ikke slik. Men vi er absolutt nødt til å
finne ut hvor Han satte Sitt Navn, for det er stedet, og det eneste stedet, som Han
har skaffet til veie for Kristne å komme til, troende barn, og tilbe Ham på dette
stedet. Hva skulle dette stedet være?
§ 64. For nå å bakke det opp kunne vi ta hele Bibelen til å bakke opp hva jeg
skal si, for stedet som Han valgte er inne i Kristus, i Jesus Kristus. Det er inne i
Ham, Hans Sønn, Guds Sønn Jesus Kristus.
La oss bøye våre hjerter og våre hoder mens vi ber.
Kjære Nådige Gud og Kjærlig Far, vi hører skriket om enhet i landet og
allikevel ser vi så mye splid, og oppdeling og disharmoni til og med i blant disse
som tror at du har sent en profet til oss i denne time. Og allikevel lærer denne
personen som du sendte for å lære oss veien, har lært oss hva du ønsker det vi
skulle vite med hensyn til å komme i Åndens Enhet, og Troens Enhet, men det
ser ikke ut at folkene forstår at det er dette som er den eneste farbare vei til en
slik enhet.
Jeg tror Far at det er folkets stolthet som står i veien. Jeg tror at denne nasjonen
og dets folk trenger en ydmykelse om vi kan klare å komme oss fri fra denne
ånden som har bundet oss.
Hjelp oss, og la dit folk høre røsten fra din tjener og komme seg ut fra fengslet
og komme seg inn i Enheten som bare Åpenbaringen om Jesus Kristus, og
kunnskapen om Guds Sønn kan produsere.
ønnhør oss Herre, at vi kan få en mulighet til å kaste ut garnet over denne
nasjonen en gang til for å lære folket om Jesus Kristi Åpenbaring og om
kunnskapen om Din Sønn. Fordi vi ber om det i det elskede navnet som du har
gitt oss for å samle alle personer i. Navnet som du ga til Ditt førstefødte Sønn,
vår eldste Bror og dette navnet som Du har gitt til hele Guds familie, navnet
Herre Jesus Kristus.
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Innvilg det Far, at vi skal få Denne Enheten i Ånden og Enheten i Troen, fordi vi
ber det i Din Sønns Navn, Jesus Kristus som tok Ditt Navn på Seg, Amen.

