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Fordelen av Guds Sønn til oss no. 16.
Å ha Den Samme Tro.
Søndag den 10. oktober 2004.
Av: Pastor Bror Brian Kocourek.
Den sekstende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til vår tro i Hans Sønn
er at det tillater oss å Leve ved den samme tro som Jesus levde med. Og husk;
den rettferdige ved tro skal han leve, men ikke en hvem som helst tro er god nok.
*Som vi ser i Gal 2,20:
20. Jeg har blitt korsfestet sammen med Kristus, men jeg lever, ikke lenger jeg,
men Kristus lever i meg; men det som jeg nå lever i kjøtt, det lever jeg i tro, den
som er av Guds Sønn, han som har elsket meg, og som har overlevert seg selv for
meg.
*Reformasjons Bibelen.
Apostel Paulus forteller oss ikke her at vi må leve i tro. For én som leser dette
flyktig kan det muligens se ut slikt, men legg merke til hvor spesiell Apostelen
velger sine ord. Legg merke til hva han sier: ”men det som jeg nå lever i kjøtt,
det lever jeg i tro, den som er av Guds Sønn,”
Det finnes mange steder i Bibelen hvor Jesus sier Ordene: ”Din Tro har frelst
deg, eller Din Tro har helbredet deg, eller Din Tro har gjort deg Frisk, eller Din
Tro har gjort deg frisk… Og i alle disse setninger er det samme greske ord
”sozo” brukt. Dette har både en åndelige og en fysisk mening. Vi ser at de
samme ord i Skriften er brukt for helbredelse, bevare og gjøre frisk.
Matt 9,22 Men Jesus snudde Seg, og da Han så henne, sa Han: "Vær frimodig,
datter, din tro har frelst deg." Og kvinnen ble frisk fra samme time.
Mark 5,34 Og Han sa til henne: "Datter, din tro har frelst deg. Gå i fred og vær
helbredet fra din plage!"
Luk 7,50 Så sa Han til kvinnen: "Din tro har frelst deg. Gå bort i fred!"
Luk 18,42 Da sa Jesus til ham: "Bli seende! Din tro har frelst deg."
Apg 14,9 Denne mannen hørte Paulus tale. Paulus så nøye på ham og så at han
hadde tro til å bli helbredet.
Det greske ordet ”sozo” betyr: å redde, å bevare, å redde fra fare eller
ødeleggelse. Det betyr også å beskytte fra skader og for risiko, rammes av

2

sykdom, å gjøre hel igjen, helbrede, restituere, å beskytte en som er i fare, å
beskytte eller berge en fra ødeleggelse, å redde eller berge, å utfri en fra
dommens straff.
Nå må vi spørre oss selv, hva er denne ”sozo”? Fordi folk kan ha tro på en tre
for å få helbredelse, og ved å tro blir de helbredet. Hva er så forskjellen mellom
tro og TROEN som Paulus sier at han levde ved?
Du kan bruke din tro til å få helbredelse, men Paulus forteller oss i vår tekst for i
dag at han lever ved Troen fra en annen person, bedre sagt, Herren Jesus Kristus
sin Tro. Det er Hans Tro som betyr noe, ikke din eller min. Når det kommer til
stykke, bryr Gud Seg ikke om din tro. Han er faktisk ikke engang interessert i
din tro når det gjelder å motta evigvarende Liv.
Heller ikke innehar din tro noen substans hos Gud, selv om troen er en substans
av ting man håper på. Hvis ikke din Tro er den samme tro som Gud ga til Hans
Sønn, da betyr det absolutt ingen ting for Gud. Dette fordi vi blir fortalt i
Efeserne 4 at det finnes kun ÉN TRO.
Paulus sier i Ef 4,5 ”det er én Herre, én tro, én dåp,” og denne ene dåpen er
dåpen i Den Hellige Ånd. Det er dette Paulus snakker om her. Han sa dette også
i 1 Kor 12,13 For i én Ånd ble vi alle døpt inn i ett legeme - enten vi er jøder
eller grekere, enten vi er slaver eller frie -, og vi har alle fått én Ånd å drikke.
William Branham sa det samme i hans tale Guds Eneste Tilveiebrakte Plass
For Tilbedelse 28 11 65. P; 114.
En Herre, en tro, en dåp, det er dåpen i Den Hellige Ånd. Vanndåpen setter deg
bare inn i en felleskap med menneskene, at du har anerkjent og akseptert
Kristus. Det er sant. Men det er Åndens dåp. Jeg kan kalle Jesu Navnet over deg
og døpe deg, men det gjør det ikke til sannhet. Men når engang denne Hellige
Ånd dette uforfalskede Ord kommer inn i deg; Ordet, Jesus, da bror er dette
budskapet ikke lenger noe hemmelighet for deg lenger. Det er alt sammen
opplyst for deg. Halleluja.
Det er grunnen til at Paulus snakker om bare Én Tro, og han sier til oss at det er
Troen til Guds Sønn. Faktisk sier William Branham samme ting i talen
Gnageren, Vrimleren, Slikkeren, Skaveren av 23 08 59 P:47.
Du kan ha en tro, men vi vil ha troen. *Målbevisst ”strid,” dette betyr å
argumentere for det, stå opp for det ... målbevisst strid for troen som engang ble
overlevert til de hellige. Når ble de kalt hellig? Da de ble helliggjort. Den
hellige Ånd helliggjorte dem; de ble kalt hellige. Vel, Judas, en bror, et foster
bror til Jesus, sier: ”å stride alvorlig for den tro som én gang for alle ble
overgitt til de hellige.” Hold alltid fast ved denne tro. Og de helliges tro var

3

ikke i trosbekjennelser, ikke i kirkesamfunnet, ikke i kirkebygninger, ikke i
sammenslutninger, men det var i Nærværet til den Levende Gud. De hadde tro
til å helbrede de syke, kaste ut djevler, gjøre undrer. Alle de store løfter som
Jesus gjorde, denne første menighet hold seg fast til dette. Det var en livslinje.
*(Jeg tror at Branham her taler om: Jud 1,3 Dere kjære! Samtidig med at jeg var
meget opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendig å
skrive til dere for å formane dere til å stride alvorlig for den tro som én gang for
alle ble overgitt til de hellige. Oversetteren)
Ef 2,8-10
8. For av nåde er dere frelst, ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds
gave,
9. ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg.
10. For vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har
gjort ferdige på forhånd, for at vi skulle vandre i dem.
Da er det ikke din tro som gjør det, men denne troen som er en Guds gave til
deg. Og dette er åpenbaring, noe som er åpenbart til deg.
2 Tim 1,9 Det er Han som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall, ikke etter
våre gjerninger, men etter Sin egen rådslutning og nåde, den som ble gitt oss i
Kristus Jesus fra evige tider av,
Og slik ser vi at det er ikke hva vi gjør eller kan gjøre, men det er hva Han har
gjort for oss.
Rom 3,19-28:
19. Men vi vet at alt det loven sier, taler den til dem som er i loven, for at hver
munn skal bli lukket igjen, og for at hele verden skal stå straffskyldig for Gud,
20 siden intet kjød blir rettferdiggjort for Ham av lovgjerninger, for ved loven
kommer erkjennelse av synd.
21 Men nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uten noen lov, den rettferdighet
som er bevitnet av loven og profetene.
22 Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som
tror. For det er ingen forskjell,
23 for alle har syndet og har mistet Guds ære.
24 Men de blir rettferdiggjort ufortjent av Hans nåde ved forløsningen, den som
er i Kristus Jesus.
25 Ham stilte Gud fram som nådestol, ved troen, i Hans blod, for å vise Sin
rettferdighet, fordi Gud i Sin langmodighet hadde båret over med de synder som
var gjort tidligere.
26. Slik ville Han vise Sin rettferdighet i den tiden som er nå, så Han kunne
være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus.
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27 Hvor er så rosen? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes? Nei, ved
troens lov.
28 Derfor holder vi fast på at det er ved tro mennesket blir rettferdiggjort, uten
lovgjerninger.
Med andre ord, det er ikke noe som du har gjort eller kunne gjøre, men bare det
som Gud allerede har gjort for deg, og til deg og inn i deg.
Det som bekymrer meg er at folk kommer til et sted etter en stund hvor de har
mistet Troen ut av synet og ser på sin egen tro som det viktige med Gud. Men
Gud er eller har aldri vært imponert eller rykket fram av en menneskets tro,
bortsett når det gjelder helbredelse eller saker og ting i den duren. Du ser til og
med mange mennesker i Bibelen som ikke ble frelst men allikevel ble helbredet
fordi de hadde tro for helbredelse. Men når det gjelder Guds Liv blir Gud
imponert og beveger seg etter sin egen Tro, og denne Troen er en åpenbaring.
Og dersom Troen er en åpenbaring, og når de da mister Troen ut av synet, mister
de også synet på åpenbaringen. Og bror Branham lærte oss at den største av alle
åpenbaringer er den suverene guddommen av Jesus Kristus. Du må derfor forstå
guddommen ved åpenbaring for å kunne forstå slektskapet mellom Faderen og
Hans Sønn og hvordan også du har samme slektskap med Ham som din Far og
du som en av Hans sønner. Og du er blitt levende gjort og lever ved denne
åpenbaring.
Bortrykkelsen 04 12 65. § 65. 040. Men for menigheten, Bruden, er
bortrykkelsen en åpenbaring. Det er åpenbart for henne, den åpenbaringen, den
sanne Kristi brud vil vente på åpenbaringen om bortrykkelsen. Nå, det er en
åpenbaring, for åpenbaringen er tro. Du kan ikke ha en åpenbaring uten at det
er tro. Tro er en åpenbaring, for det er noe som er åpenbart for deg. Tro er
åpenbaring. Tro er noe som er åpenbart for deg likesom det ble for Abraham,
som kunne kalle alt som var motsatt av det som hadde blitt åpenbart for han – at
det likevel ikke er slik det er. Det er det troen er, åpenbaringen av Gud.
Menigheten er bygget på en åpenbaring, hele legemet.
Gjerninger er uttrykt tro 26 11 65. Nå, ”tro” er en ”åpenbaring fra Gud.
”Nå, ”tro” er en ”åpenbaring.” Det er her jeg ønsker å stoppe ved en stund.
Det er en åpenbaring. Han har åpenbart det for deg ved sin nåde. Det er ikke
noe du gjorde. Du arbeidet deg ikke inn i troen. Du har aldri hatt tro, den er gitt
deg ved Guds nåde. Og Gud åpenbarer det til deg, derfor er tro en åpenbaring.
Hele Guds menighet er bygget på åpenbaring.
De salvede i endetiden. 25 07 65. P 38. Hva er tro? Tro er noe som er åpenbart
til deg, det er det ikke enda, men du tror det skal bli. Tro er en åpenbaring om
Guds vilje. Ved åpenbaring … Og menighetene i dag tror ikke engang i åndelige
åpenbaring. De tror på en dogmatisk undervisning av et system. ”Ved
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åpenbaring offeret Abel et bedre offer til Gud enn Kain, som Gud bekreftet var
riktig.” Amen. Jeg håper at dere ser det. Ser dere hvor vi står hen, ser dere
timen?
Brudens usynlige forening 25 11 65. P 68. Hva er en åpenbaring? Jesus sa:
”På denne klippen vil Jeg bygge Min menighet. Og dødsrikets porter skal ikke få
makt over den.”
Tro er en åpenbaring, fordi tro er blitt åpenbart til deg. Abel, ved tro
(åpenbaring) offeret han til Gud et bedre offer enn Kain.
Gjerninger er uttrykt tro 26 11 65.
P:50. Du finner noen i en forsamling hvor en bønne kø skrider fram … Og de er
alle sammen fine mennesker, som vi sier. Det finnes noen som forsøker hard å
tro, og forsøker å komme i på egen hånd inn i den troen. Noen får det ikke til i
det hele tatt. Og for andre er troen gitt til dem av bare nåde. Her er forskjellen.
Skjønner? Det avgjør saken. Det er den sanne åpenbaring, fordi tro er en
åpenbaring fra Gud. Det må først bli åpenbart.
Det er grunnen til at vi aldri må undervurdere viktigheten av en åpenbaring,
fordi vi er frelst ved en åpenbaring, og ved en åpenbaring er vi rettferdig gjort,
og ved en åpenbaring er vi hellig gjort, og ved en åpenbaring mottar vi Den
Hellige Ånd, og ved åpenbaring er vi født inn i Guds familie, og ved åpenbaring
har vi tilgang til Gud, og ved åpenbaring lever, beveger og eksisterer vi.
Menighetstidenes book. Kapittel – ForordÅpenbaringen om Jesus Kristus P:9. Viktigheten om Åndens Åpenbaring kan
aldri bli fremhevet nokk. Åpenbaring betyr muligens mer for deg enn du er klar
over. Nå snakker jeg ikke om Åpenbaringens Book og dere. Jeg snakker om ALL
åpenbaring. Det er kolossalt viktig for Menigheten. Husker dere Matteus 16,
hvor Jesus spurte disiplene dette spørsmålet: ”Hvem sier menneskene at Jeg,
Menneskesønnen, er?" Da sa de: "Noen sier døperen Johannes, noen Elia, og
andre Jeremia eller en av profetene." Han sa til dem: "Men hvem sier så dere at
Jeg er?" Simon Peter svarte og sa: "Du er Kristus, Den Levende Guds Sønn."
Jesus svarte og sa til ham: "Salig er du, Simon Bar-Jona, for kjøtt og blod har
ikke åpenbart dette for deg, men Min Far, Han som er i himmelen. Og Jeg sier
også til deg at du er Peter, og på denne klippen vil Jeg bygge Min menighet. Og
dødsrikets porter skal ikke få makt over den.
Den Romersk Katolske Kirke sier at menigheten er bygget på Peter. Dette er et
meget køttslig måte å tenke på. Hvordan kunne Gud bygge en menighet på et
menneske som var så ustabil at han fornektet Herren Jesus og bannet mens han
gjorde det? Gud kan ikke bygge Hans menighet på et menneske som er født i
synd. Og det er heller ikke slik som Protestantene sier, at menigheten er bygget
på Jesus. Det var ÅPENBARINGEN. Les det slik som det er skrevet: ”Kjøtt og
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blod har ikke ÅPENBART dette, MEN MIN FAR HAR ÅPENBART DETTE, OG
PÅ DENNE KLIPPEN (ÅPENBARINGEN) VILL JEG BYGGE MIN
MENIGHET.” Menigheten er bygget på Åpenbaringen, på ”Så sier Herren.”
Det finnes kun Én Tro, som betyr at det finnes kun Én åpenbaring, og det er
denne åpenbaring som rettferdiggjør deg og gir deg adgang til Gud. Og hva er
denne åpenbaring? Paulus sier, det finnes Én Herre og Én tro (Åpenbaring) og
en Dåp, og denne dåpen er i Navnet til Denne Éne Herre, Herren Jesus Kristus.
Og denne Éne Dåpen er dåpen av den Ene ånd ved hvem vi alle er døpt i dette et
Legemet. Så, åpenbaringen av denne Ene Herren tillater oss å døpe i Hans Navn.
Og med denne dåpen i vannet har vi en løfte, og det er dåpen i Ånden som er av
Ånden til den Éne Herre. Og det bringer med seg rettferdiggjørelse av alle våre
synder, og tilgivelse og alle disse guddommelige løfter.
Og dersom menigheten har mistet synet av Åpenbaringen om Jesus Kristus, da
er de uten Gud, fordi apostel Johannes sa i *1 Joh 5,10 Den som plasserer sin
tro inn i Guds Sønn, har vitnesbyrdet i seg selv; den som ikke tror Gud, har gjort
Ham til en løgner, fordi han ikke har plassert sin tro inn i det vitnesbyrd hvilket
Gud har vitnet angående Sin Sønn.
Og i *1 Joh 5,12 Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn,
har ikke livet.

*2 Joh 1,9 Hver den som faller tilsiden og som ikke forblir i Kristi undervisning,
har ikke Gud. Den som forblir i Kristi undervisning, denne har både Faderen og
Sønnen.
Legg merke til hva Apostel Paulus forteller oss i Hebr 10,38 "Men den
rettferdige skal leve ut fra tro; (Ut fra hva? Ved tro, den rettferdige eller de som
er blitt rettferdiggjort lever ved åpenbaring, punktum.) og hvis han rygger
tilbake, har Min sjel ikke velbehag i ham!"
Hva snakker han om her? Han snakker om tro som er en åpenbaring. Og Gud
sier her; dersom noen rygger tilbake fra denne åpenbaring, har Han ikke
velbehag i vedkommende person.
*Reformasjons Bibelen.
Rom 1:17: for i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som skrevet er:
Den rettferdige, ved tro skal han leve.
Dersom vi nå tror at tro er en åpenbaring, noe som er blitt åpenbart til deg, da
skulle vi erstatte ordet tro med ordet åpenbaring, og slik gjør vi: for i det
åpenbares Guds rettferdighet av åpenbaring til åpenbaring, som skrevet er: Den
rettferdige, ved åpenbaring skal han leve.
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Videre sier Apostel Paulus i Gal 3,11 Og at ingen blir rettferdiggjort for Gud
ved loven, er åpenbart; for: Den rettferdige, ved tro skal han leve;
Og ikke bare ved åpenbaring, men mer bestemt; ved TROEN, slik som vi ser i
*Gal 2,16 hvor han forteller oss; idet vi har forstått at et menneske ikke blir
gjort rettferdig ut fra lovs {lovens} gjerninger, unntatt gjennom Jesu Kristi tro,
plasserte også vi vår tro inn i Kristus Jesus, for at vi skulle bli gjort rettferdige
ut fra Kristi tro, og ikke ut fra lovs {lovens} gjerninger; fordi alt kjøtt ikke skal
bli gjort rettferdig ut fra lovs {lovens} gjerninger.
*Reformasjons Bibelen.
Og legg merke til hvordan Judas, Jesus bror snakket om viktigheten i å ta
standpunkt til åpenbaringen om Jesus Kristus. Judas 1,3 Dere kjære! Samtidig
med at jeg var meget opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, fant jeg
det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride alvorlig for den tro
som én gang for alle ble overgitt til de hellige.
1 Tim 4,1 Ånden sier uttrykkelig at i de siste tider skal noen forlate troen og
vende sin oppmerksomhet mot forførende ånder og demoners læresetninger.
Om nå advarselen er at mange skal falle fra ÅPENBARINGEN, hvorfor
fortsetter de å slåss mot forståelsen om Guddommen? Fordi de er forutbestem til
å falle fra denne troen.
Fil 3,9 og bli funnet i Ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av
loven, men med den som blir gitt ved åpenbaringen om Kristus, rettferdigheten
som er av Gud på grunn av åpenbaring.
Apostel Paulus gjør det meget klart i Efeserne 4, hvor han sier at du ikke kan har
den sanne enhet i åpenbaring unntatt ved kunnskapen om Guds Sønn. *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 av Kristi
oppfyllelse;
* Paulus la oss alle vite i 2 Tim 4,7 at det viktigste for oss er åpenbaringen, og
det er den ene tingen som er verd å slåss for. *2 Tim 4,7: Jeg har kjempet den
dugelige kamp, jeg har fullendt løpet, jeg har tatt vare på troen.
2 Tim 3,8 Men på den måten som Jannes og Jambres gjorde motstand imot
Moses, på samme måte står disse imot sannheten; mennesker som har blitt
fullstendig forgjengelige i sinnet, de er udugelige når det gjelder troen.
*Reformasjons Bibelen.
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Her varsler apostel Paulus oss at der vil dukke opp mennesker som er
**forgjengelig/fordervet fordi de er umoralske syndere med hensyn til
åpenbaringen.
**Og ordet ”reprobate” betyr 1 fordervet og umoralsk person 2 fortapt synder,
person fordømt av Gud 3 verdi løs 4 ikke anerkjent.
Slik som Janne og Jambres stod Moses imot, disse står altså sannheten imot;
mennesker med et fullstendig forgjengelig sinn, fordervet vedrørende
åpenbaringen. Fordervet vedrørende åpenbaringen om hva? Husk at det finnes
bare én åpenbaring, og det er Åpenbaringen om Jesus Kristus. Og hva gjør de?
De sier at legemet gikk tilbake til gasser eller tilsvarende toskete begreper. Ikke
vær bekymret for disse, og ikke engang krangle med dem. Apostel Paulus gjorde
det klart i Rom 3,3 For hva om noen ikke trodde? Skulle kanskje deres vantro
gjøre Guds tro til intet? Langt derifra!
Vi skulle aldri under estimere åpenbaringens kraft, fordi Guds åpenbaring ble
verdener formet og vi er rettferdig gjort ved åpenbaring og således har vi adgang
til Gud. Apostel Paulus sa i Ef 3,12 I Ham har vi frimodighet og adgang i tillit
ved åpenbaring om Ham.
Og ved avslutning leser vi fra; 2 Kor 13,5 Ransak dere selv om dere er i
åpenbaringen! Prøv dere selv! Kjenner dere ikke dere selv, at Jesus Kristus er i
dere? Det måtte da være at dere ikke består prøven.
La oss be …

