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Fordelen av Guds Sønn til oss no. 17.
Frelst oss fra Guds vrede.
Søndag, 10. oktober 2004.
Av: Pastor Brian Kocourek.
Vi skal tale om den syttende fordel eller løfte fra Gud til oss med hensyn til
Hans Sønn, og den er at den Frelser oss fra Guds vrede. Vi tar vår tekst fra
Hebreerne.
Hebr 10,29 Hvor mye hardere straff tror dere ikke den skal bli funnet verdig til,
som har trampet Guds Sønns blod under fot, vanhelliget paktsblodet som han
ble helliget ved, og spottet nådens Ånd?
Legg nå merke til at denne løfte fra Gud gjelder for de som har gjort én av disse
tre ting, og de er faktisk gyldig i samtlige ting ved å gjøre en av disse tre ting.
1. De har trampet Guds Sønns blod under fot. De har ikke vist den rette
respekten for Guds Sønn, og de har tatt Ham for gitt.
2. De har regnet paktens blod for en uinnviet ting. Med andre ord, de
regner paktens blod som en vanlig ting. De regner ikke paktens blod som
noe dyrebart og spesielt, eller høyt aktet og av stor verdi for dem, og det
fører til no. 3
3. De har spottet Nådens Ånd.
La oss begynne denne formiddag med å undersøke hva ”å trampe Guds Sønn
under fot” betyr. Hva betyr det å bli ”trampet under fot.”
For å kunne forstå det, må vi se på det første forbilde da mennesket for først
gang ble tillat i å komme i Guds Nærvær etter å ha blit utvist fra edens hage. Vi
ser historien om Moses i andre Mose Bok da Gud kalte ham til hans nærvær.
Den allerførste befaling som ble gitt Moses da dette skjedde var å ta skoene fra
sine føtter.
2 Mos 3,5 Da sa Han: "Kom ikke nær dette stedet! Ta sandalene av føttene dine,
for stedet du står på, er hellig grunn."
Moses nærmede seg den brennende busken, som ikke brente opp. Ildstøtten
salvede denne busken for å tiltrekke seg Moses sin andakt (for å si at)
frigjøringen var på vei. Gud selv er ikke Ildstøtten men Ildstøtten representerer
Shekina Nærvær til Gud. Johannes forteller oss i 1 Joh 1,7 Men hvis vi vandrer i
lyset, slik Han Selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu Kristi,
Hans Sønns blod renser oss fra all synd.
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Det ble tydelig for Moses at Han måtte vandre i Ildstøttens nærvær for å være i
stand til å snakke med Gud. Slik også i dag. Vi må vandre i Lyset slik som Han
er i Lyset for å være i stand til å ha felleskap med Ham. Vi snakker altså om en
vandring. Han sa aldri å tale det, han sa gå veien. Og slik ser vi at vi ser etter en
vei som fører oss inn i Hans Nærvær.
Og igjen da Josva kom i Guds Nærvær, da Herren kom til syne for Josva som
hærføreren for Herrens Hær. Det ble sagt til Josva: Jos 5,15 Da sa Høvdingen
over Herrens hær til Josva: "Ta sandalen av foten din, for stedet hvor du står, er
hellig." Og Josva gjorde det.
Det finnes et gammelt ordtak som sier: ”Tapere tramper med sine støvler, der
hvor engler ikke tørr gå.” Bror Branham refererer til det i talen: Gud skult i
det ringe.
Gud skult i det ringe. 12.04.63.
P:65. Kan du forestille deg en man som Moses, et vanlig menneske og gjør de
samme ting som han gjorde? Kan du forestille den Elia, en gammel, hårete kar,
som hadde hår over hele kroppen sin og med et saueskinn rund kroppen sin.
Kan du forestille deg at Gud tok et slikt menneske mens det fantes prester og
andre geistlige som var kledd og utdannet i sin teologi, bare så fint som det gikk
an? Men Gud unngikk dem alle sammen. Han gjør det altid slik. Si meg engang
hvor Han ikke gjorde det. Han gjorde det aldri. Han unngikk alt sammen bare
for å komme fram til noe enkelt. Han åpenbarer seg, og arbeider i enkelthet,
såre enkelt slik at alle kan forstå det. Det gjør Ham stor. Han kommer i
enkelthet, Han forenkler det. Og nå unngikk Han …
66. Skjønt verden den gang var full av store vitenskapsmenn, brukte Han ikke en
av dem. Han fant en enkel type. Men husk at denne typen tilhørte den tidsalder.
Men du skjønner at den ånden han kom i, var for enkelt/simpel for deres
utdanning. De hadde allerede slått fast hva som kunne komme. De var så
kultiverte og dannet at de mistet enkeltheten av det, og noen ganger tramper de
på det, gjøre narr av det. Det gjør meg tenke på den gamle ordtak: ”Tapere
tramper med sine støvler, der hvor engler ikke tørr gå.” Et menneske som ser
de gjerninger som Gud utfører og forstår at det er av Gud, og deretter står opp
og kaller det for satans gjerninger. Jesus kalte det blasfemi. ”Dersom du sier et
ord imot Meg, Menneskesønnen, da skal det blitt tilgitt deg. Men han som taler
imot Den hellige Ånd, skal ikke blitt tilgitt i denne verden eller den kommende
verden.” Skjønner? Men vi tramper med støvler der hvor Engler ikke tørr gå. Vi
er så kloke, vi er så utdannet, det er slikt det er blitt i USA. Vi er for smarte. Vi
utdanner oss selv vekk fra Gud.
Legg merke til hva han sa. ”De var så skolerte at de mistet enkeltheten av
det, og noen ganger gikk de rett over det og gjorde narr av det.”
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Dere ser at Paulus sier her i denne teksten om en holdning som de har mot
paktens blod. Og vi ser når han snakker om dem som tramper det under sine
føtter, han snakker her om en holdning som de har når de nærmere seg selve
Guds Nærvær, og ved å bruke denne uttrykksmåte ”tramper det under sine
føtter,” viser han oss denne respektløse holdning de har mot Guds Sønn og
paktens blod. Som Broder Branham sa: ”De overkjører det.” Om du har noe som
er av stor verdi til deg, da ønsker du ikke at de kjører over det. Du tar stort
hensyn med hvor du går.
Jeg husker den første gangen jeg var i Staten Minnesotas hovedstad, og inne i
rundkjøringens senter la Statens Minnesotas Segl i marmor. Det var ikke tillat å
gå på eller over det, men du måtte gå rund den, på grunn av respekt for all blod,
svette og tårer forfedrene ofret for at Staten kunne opprettes.
Hebr. 10,29 Hvor mye hardere straff tror dere ikke den skal bli funnet verdig til,
som har trampet Guds Sønns blod under fot, vanhelliget paktsblodet som han
ble helliget ved, og spottet nådens Ånd?
Reformasjons Bibelen.
Hebr. 10, 29 hvor mye verre straff mener dere den skal aktes verdig som har
trampet på Guds Sønn, og som har betraktet paktens blod for å være uinnviet
blod, ved hvilket han ble helliggjort, og som har hånet nådens Ånd?
Legg nå merke til at denne løfte om straff fra Gud gjelder disse som har gjort en
av disse tre ting, og faktisk, ved å gjøre en av disse tre ting er de blitt skuldig i å
ikke vise respekt for alle tre.
1. de som har trampet på Guds Sønn. Med andre ord; de har vist ham så lite
respekt at de følte seg fri til å overkjøre ham. Å føle seg ham overlegen.
2. Og ved å gjøre det har de betraktet paktens blod [for å være] uinnviet.
(Eller, de har betraktet paktens blod for å være vanhellig. KJV. Overs.)
De kan snakke alt de vill om blodet, men de viser med den holdning de
har mot Guds Sønn hva de virkelig tror om paktens blod.
3. Og slik har de hånet nådens Ånd. Ordet hånet betyr å fornærme, og ved
den holdning som de har overfor Guds Sønn har de fornærmet Guds
Nåde. Og slik er det når de snur ryggen til Guds Sønn, avviser de Paktens
Blod, og når de avviser Paktens Blod avviser de Nåde. Og når nåde blir
avvist, faller de tilbake til gjerninger, og vi ser at det skjer hver dag.
Vi vet at føttene har en viktig betydning i Bibelen, fordi de representerer vår
mulighet til å forflytte vårt legeme fra et sted til et annet sted. ”Dersom vi
vandrer i Lyset, slik som Han er i Lyset, da renser Jesu Kristi Blod oss fra all
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synd.” Paulus forteller os at dersom vi ta på oss Guds fulle rustning da blir våre
føtter ombundet med den beredskap til kamp som fredens evangelium gir.
Ef 6,15 og ombundet på føttene med den beredskap til kamp som fredens
evangelium gir.
Dette betyr ikke at dere gikk barfota og at man nå ta på seg sko. Han forteller
oss at det finnes en hvis påkledning for føttene som viser at vi er bered for å
bringe fredens evangelium til menneskeheten. Det er derfor en forandring av
våre sko som er evangelium verdig og viser samtidig ære til evangelium, fordi
deres føtter er ombundet med den beredskap (som er nødvendig. Overs.) for
evangeliet.
William Branham refererer til dette Skriftstedet i talen; FORLØSNING VED
MAKT. 29 03 54.
§ 73. Paul kler en man for slagmarken. Gud sa, da Han i begynnelsen forløste
Israel: ”Dere skulle bli gjort rede til avmarsjen. Når dere kommer under blodet,
da ta på dere deres sko. Omgjord deres lender. Ta staven i deres hender og blir
rede til avmarsjen.” Jeg liker dette. Når et menneske kommer i Kristus, da påta
han seg evangeliets sko og forkynner Evangeliet…
Og fra talen DET STØRSTE FELDSLAGET SOM BLIR STADIG
UTKJEMPET, 11 03 62.
45-3. Og dine føtter ombundet med den beredskap til kamp som fredens
evangelium gir. (Gå hvor som helst, et hvilken som helst sted, og når som helst,
dine føtter ombundet med fredens Evangelium. Skjønner?)
Legg merke til da Moses kom inn i Guds Nærvær, da sa Gud til Moses å ta av
hans sko som han hadde på seg. Dette var en befaling for Moses om å vise
respekt, og når du besøker et hus, da viser du respekt for huseieren at du
respekterer hans hjem ved å ta av dine sko ved front døren.
I den nordre delen av landet hvor jeg vokste opp, var det en vane for oss å ta av
våre sko når vi gikk inn i et hjem. Når du går til Norge eller Sverige eller mange
andre land som jeg har besøkt, er det også en vane å ta av dine sko før man går
inn, spesielt dersom man har en vegg til vegg teppe.
Bror Branham sa samme ting i hans tale ”STOLTHET. 07 08 55.
E-38. Du vet at det er en skikk og bruk i Palestina om først og fremst, når man
er blitt invitert i en kongelig selskapelighet og man kommer til døren og du er
skitten og lukter vond, da er du ikke akkurat i stand til å delta i festen. Du føler
deg flau ved å gå inn i et slikt nydelig hjem med al den dritten som sitter fast på
dine føtter og med svett lukt og det hele. Hva er det første man gjør? Når en
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gjest kommer, da får han en visergutt, den minst betalte tjener. Da vår Herre
omgjorde sine lender og vasket folkets føtter tror jeg at Han inntok den laveste
og minst betalte jobben mens han fortjente den høyeste plassen.
Men Han tok den laveste plassen, for å vaske bort støv og dritt fra deres føtter
og han ble den mest ydmyke tjener. Det finnes ikke en annen tjener som har en
slik ydmyk arbeid enn visergutten som vasker føtter. Men når du kommer til et
slik hjem i Palestina da kommer visergutten og møter deg i døren og tar deg med
til en av brønnene og han drar opp vann og fyller en stor bekken med klar rent
vann. Han tar av sandalene, eller skoene dine, legger føttene dine på hans kne og
vasker bort alt gjørme, skitt og støv og slik fra kroppen din. Og deretter tar han
en annen håndkle og vasker og tørker dine føtter og setter dem ned. Han tar dine
sandaler og setter dem bort ved dør inngangen. Deretter finner han en ny par
med santaler av sateng eller silke; de er myke. Det er en kompliment fra
gjestgiveren. Han gjør det slik; han får deg til å sitte og prøver sandalene inntil
han finner en som passer deg perfekt.
De gjør det ut av respekt. Føttene som er skodd med den beredskap til kamp
som fredens evangelium gir, er disse sko som tar deg inn i nærværet av Den
Helligste av alle Hellige.
Det betyr at det finnes tre ting her som bringer Guds vrede på en person. Og for
å kunne forstå hva disse tre ting er, må vi forstå på hvem de kom på. Og for å få
en bedre forståelse om hvorfor Apostelen fører opp tre saker, må vi først gå
tilbake til vers 19 og begynne å lese derfra.
Hebr 10, 19 Derfor, brødre, har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen ved
Jesu blod.
Dette er den eneste måte vi kan komme inn i Guds Nærvær det er gjennom Jesu
Kristi Blod, Guds Sønn
Vi vet at Gud er Den Helligste av alle Hellige. Paul forteller oss med andre ord
veien gjennom Den vi er tillat til å komme inn i Guds Nærvær. Han forteller oss
at det er ved Jesu Kristi Blod. I versene forut forteller Paulus oss at Ypperste
Presten engang fikk lov til å gå inn i Guds Nærvær ved å sprinkle blod av et
uskyldig lam.
Hebr 10, 1-6
1. For loven, som bare har en skygge av de kommende goder og ikke selve
tingenes egen skikkelse, kan aldri med disse samme ofrene, som de stadig ofrer
år etter år, gjøre dem fullkomne som bærer dem fram.
2 For ville de ikke da ha sluttet med å bære ofrene fram? For de som hadde del i
denne tjenesten og som én gang var renset, ville da ikke lenger ha synd på
samvittigheten.
3 Men i disse ofringene ligger det hvert år en påminnelse om synder.
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4 For det er ikke mulig at blodet av okser og bukker kan ta bort synder.
5 Derfor, idet Han kommer inn i verden, sier Han: "Offer og gave ville Du ikke
ha, men et legeme har Du forberedt for Meg.
6 Brennoffer og syndoffer hadde Du ikke behag i.
Paulus forteller oss her at skjønt Gud tillot synderen å vise eller erkjenne hans
synd gjennom det stedfortredende blod av et offer, og det stedfortredende blod
fra et umælende dyr kunne aldri føre til at synderen fikk et nytt sinn og ble
skyldfri. Og da forteller han oss at det fantes bare et offer som kunne ta bort
hukommelse om synd, og det var Guds Lams offer.
Hebr 10, 7-11
7. Da sa Jeg: Se, Jeg kommer - i bokrullen er det skrevet om Meg - for å gjøre
Din vilje, Gud."
8 Først sier Han: "Offer og gave, brennoffer og syndoffer, ville Du ikke ha, og
Du hadde heller ikke behag i dem" - det som altså etter loven blir båret fram.
9 Deretter sa Han: "Se, Jeg kommer for å gjøre Din vilje, Gud." Han tar bort
det første, så Han kan innsette det andre.
10 Ved denne viljen er vi blitt helliget ved ofringen av Jesu Kristi legeme én
gang for alle.
11 Og hver prest står daglig og gjør tjeneste, og bærer mange ganger fram de
samme ofrene, som aldri kan ta bort synder.
12. vel, her er nøkkelen i det neste vers… Men etter at Han (Legg merke til at
han sier ”Han” ikke dette pattedyr skinnet, han taler ikke om en ånd, men
HAN.) Men etter Han hadde båret fram ett evigoffer for synder, satte Denne
Presten seg ved Guds høyre hånd.
Hebr 10, 13-26
13. Fra da av venter Han inntil Hans fiender blir lagt som skammel under Hans
føtter.
14 For ved ett offer har Han for all evighet gjort dem fullkomne som blir
helliget.
15 Men Den Hellige Ånd vitner også om dette for oss. For etter at Han tidligere
hadde sagt:
16 "Dette er pakten som Jeg vil opprette med dem etter de dager, sier Herren:
Jeg vil legge Mine lover i deres hjerter, og i deres sinn vil Jeg skrive dem."
17 Og: "Deres synder og deres lovbrudd skal Jeg aldri minnes mer."
18 Der det er tilgivelse for disse, behøves det ikke lenger noe offer for synd.
19 Derfor, brødre, har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen ved Jesu blod.
20 Vi har en ny og levende vei som Han har innviet for oss gjennom forhenget,
det vil si Hans kjød.
21 Og siden vi har en Yppersteprest over Guds hus,
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22 så la oss komme nær med et sannferdig hjerte i troens fulle visshet, etter at vi
har fått våre hjerter overstenket og på den måten blitt renset fra en ond
samvittighet, og også har fått våre legemer vasket med rent vann.
23 La oss uten å vakle holde fast ved bekjennelsen av vårt håp, for Han som gav
løftet, er trofast.
24 Og la oss se til hverandre for å tilskynde til kjærlighet og gode gjerninger.
25 Og la oss ikke svikte vår egen forsamling, slik noen pleier å gjøre, men la oss
formane hverandre, og det så mye mer som dere ser at Dagen nærmer seg.
26 For dersom vi synder med vilje (Det betyr dersom vi med vilje er vantro)
etter at vi har fått erkjennelse av sannheten, da gis det ikke lenger noe offer for
synder,
Og hva er Sannheten? Jesus sa: Joh 14, 6 Jesus sier til ham: "Jeg er veien,
sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved Meg.
Sannheten er at Han er Guds Sønn og ingen kan komme til Faderen hvis ikke
han bekrefter at Faderen har en Sønn.
1 Joh 2, 23 Hver den som fornekter Sønnen, har heller ikke Faderen. Den som
bekjenner Sønnen, har også Faderen.
1 Joh 5, 12 Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har
ikke livet.
1 Joh 5, 10 Den som tror på Guds Sønn, har vitnesbyrdet i seg selv. Den som
ikke tror Gud, har gjort Ham til en løgner, fordi han ikke har trodd det
vitnesbyrdet som Gud har vitnet om Sin Sønn.
Joh 3, 36 Den som tror på Sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro
Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham."
2 Joh 1, 9 Hver den som begår overtredelser, og som ikke blir i Kristi lære, har
ikke Gud. Den som blir i Kristi lære, har både Faderen og Sønnen.
Joh 3, 18 Den som tror på Ham, blir ikke dømt. Men den som ikke tror, er
allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.
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.
Han kom ikke med Hans egen Tanker!
Han kom ikke med Hans egen Ord!
Han kom ikke med Hans egen Lære!
Han kom ikke med Hans egen Vilje!
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Han kom for å forkynne det som Faderen ønsket at Han skulle forkynne, verken
mer eller mindre. Han var blind for alt som ikke var av Guds vilje. Han var døv
for alt som ikke Gud ønsket Ham å høre.
Joh 8, 28 Så sa Jesus til dem: "Når dere opphøyer Menneskesønnen, da skal
dere vite at Jeg er Den Jeg er, og at Jeg ikke gjør noe av Meg Selv. Men Jeg
taler alt slik som Min Far lærte Meg.
Apg 13, 33 Ved at Han har oppreist Jesus har Gud oppfylt dette for oss som er
deres barn. Slik er det også skrevet i den andre salmen: Du er Min Sønn, i dag
har Jeg født Deg.
La oss nå gå tilbake til Hebr. 10 og la oss gå til vers 27-28:
27. men bare en viss, skremmende forventning om dom og en brennende
nidkjærhet som skal ødelegge dem som står imot.
28 Enhver som har brutt Moseloven, skal dø uten barmhjertighet på to eller
tre vitners utsagn.
(Det er her vi har de to eller tre vitner ifra som gir oss adgang til å bygge alle
ting på. Og Paulus forteller oss i neste vers om tre ting som forårsaker Guds
strenge straff.)
Legg merke til i vers 28: De døde på to eller tre vitners utsagn, og i neste vers
forteller han oss hvem som er disse to eller tre vitner i dag.
29 Hvor mye hardere straff tror dere ikke den skal bli funnet verdig til, som har
(1) trampet Guds Sønns blod under fot, (2) vanhelliget paktsblodet som han ble
helliget ved, og (3) spottet nådens Ånd?
Legg nå merke til at disse tre vitner i et menneske viser at han er dette menneske
som Paulus uthever her og som er forutbestemt til å få denne strenge straffen fra
Gud, fordi ved utsagn på to eller tre vitner skal alle ting stå fast.
30 For vi kjenner Ham som sa: "Hevnen er Min, Jeg vil gjengjelde," sier
Herren. Og dessuten: "Herren skal dømme Sitt folk."
31 Det er forferdelig å falle i hendene på den levende Gud.
Og hvordan faller de i hendene på de Levende Gud? De kommer inn i Hans
Nærvær på en urespektabel måte. De kommer ikke ombundet på føttene med
den beredskap til kamp som fredens evangelium gir, men de kommer inn i Hans
Nærvær som om det var en vanlig sak. De kommer til Hans Nærvær på lik linje
som om det var en vanlig forsamling, slik som en fotball kamp eller noe
lignende. Guds Hellige Nærvær er blitt en vanlig sak for dem.
TIDENS SKRIFTURLIGE TEGN 10 04 64.
P:65. Venner, vet dere hva som er i veien med pinsevennene? De har sett for
mye. En gammel sjøulk mønstret av fra sjøen en dag mens en forfatter kom om
bord for å oppleve havet. Den gamle sjøulken spurte forfatteren: ”Hvor skal du
min gode man?” Han sa: ”Ut på havet, jeg ønsker å puste inn denne sjølukten.
Jeg ønsker å se denne blåe himmel med sine hvite skyere og måker.” Sjøulken
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svarte: ”Jeg ble født på havet for femti år siden. Jeg ser ingenting som er så
tiltrekkende ved det.” Slik er det. Han hadde sett så mye av det at det ble vanlig
for ham. Det er dette som er i veien med oss mennesker. Vi har sett så mye av
Gud. Denne kirken som i disse siste dager er blitt kalt ut av disse denominasjons
menigheter, har sett så mye av det, til det er blitt vanlig for dem og dermed
overser de det.. La aldri Kristus bli noe vanlig for deg venner. La det aldri skje.
Bare tro med hele ditt hjerte og med alt som er inn i deg. Har tro i Gud. Bare
ber, og la Herren Jesus bønnhører deg.
HAR TRO I GUD. 05 01 58
P:33. Problemet med menneskene i dag er at de har sett så mye av Guds
herlighet at det er blitt en vannlig affære for dem.
Apostel Paul begynner mede å si: ”Hvor mye hardere straff tror dere ikke den
skal bli funnet verdig til,” og det er grunnen til at vi må forstå betydningen av
dette ”Hvor mye hardere straff tror dere ikke den skal bli funnet verdig til,” Hva
betyr dette …
Reformasjons Bibelen.
Hebr 10, 28, 31
28. Hadde noen erklært Moses' Lov for å være ugyldig, dør han bort adskilt fra
medlidenhetsgjerninger basert på to eller tre vitner;
29. hvor mye verre straff mener dere den skal aktes verdig som har 1. trampet
på Guds Sønn, (Det betyr å ringeakte Guds Søn.) 2. og som har betraktet
paktens blod for å være uinnviet blod, ved hvilket han ble helliggjort, (Legg nå
merke til at dette måtte komme opp gjennom helliggjørelse men som det
sier oss i Hebr 6, har de falt fra paktens Blod ved å falle fra den opplysning
som for engang og alltid ble gitt) og 3. som har hånet nådens Ånd?
Og husk at vi har vist dere det i flere taler i de siste årene at nådens Ånd kommer
til oss ved Apokalypses som åpenbaringen av Kristus, som er dette Store
Budskap som vi har fra Den Mektige Gud avdekket foran oss, og erklærer Seg
Selv at Han er her!
30 For vi har forstått Ham som har sagt: "Hevnen [er] for Meg; Jeg vil gi tilbake
til gjengjeld, sier Herren"; og igjen: "Herren skal dømme Sitt folk!"
30 For vi har forstått Ham som har sagt: "Hevnen er for Meg; Jeg vil gi tilbake
til gjengjeld, sier Herren"; og igjen: "Herren skal dømme Sitt folk!"
31 Det å falle inn i Den levende Guds hender er fryktinngytende.
La os be. Far vi takker deg for at Du har åpnet vårt sinn og vårt hjerte slik at vi
kan takke deg for å har vist oss forskjellen mellom Deg og din Sønn, og at du
tillater oss å kjenne Sønnen og å ære Sønnen på lik linje som vi ærer Deg. Vi
takker deg for å tillate oss å kjenne at Du er Faderen til Sønnen, og å forstå at
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Din Sønn er vår eldste bror, som kom å erklære Deg til folket, og ved å gjøre
det, forstå de ikke Hans slektskap til deg og ønsket å steine ham fordi han sa at
han virkelig var Din Sønn. Og fordi de ikke forstod Ham, trodde de at han
forsøkte å gjøre Seg Selv til Gud. Og vi ser det igjen i dag Far. Det er grunnen til
at vi ber samme bønn som Din Sønn Jesus ba og ber Far at vi kan bli ett på lik
linje som Du og Jesus var én. Hjelp oss å komme slik som han kom, fordi det
står skrevet i Skriften at kom for å gjøre Din vilje Gud. Og la oss på denne
måten være av et slik sinn og hjerte at vi er kommet for å gjøre Din vilje, fordi
vi ber i dette underfulle Navn som du har gitt til Din Sønn, vår Herre Jesus
Kristus, amen.

