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Fordelen av Guds Sønn til oss # 18. 
Beskytter os mot å falle fra Troen. 

Søndag 24. oktober 2004. 
Pastor Brian Kocourek. 

 
Denne formiddag skal vi tale om den 18. gode eller løfte fra Gud til oss med 
hensyn til Hans Sønn, og det er at det beskytter oss mot frafall fra Troen. La oss 
gå til hebreerne for å finne teksten vår. 
 
Hebr 6, 4-6. Reformasjons Bibelen: 
4. For det er umulig å igjen fornye inn i sinnsforandring de som én gang har 
blitt opplyst, som både har erfart av den himmelske gaven og som har blitt 
medeiere av Hellig Ånd,  
5 og som har erfart Guds dugelige Ord og kreftene av den tidsalder som er i 
ferd med å komme,  
6 og som har falt til siden, som holder på med å korsfeste Guds Sønn om igjen 
for dem selv og som holder på med å stille [ham] ut offentlig som et dårlig 
eksempel. 

 
 
Hebr 6, 4-6 Bibelen Guds Ord. 
4. For dem som en gang har blitt opplyst og har smakt den himmelske gave og 
har fått del i Den Hellige Ånd  
5 og har smakt Guds gode ord og kreftene fra den kommende tidsalder -, 
6 for dem er det umulig å bli fornyet til omvendelse igjen, hvis de faller fra. For 
de korsfester Guds Sønn for seg selv på ny og stiller Ham åpenlyst til skamme. 
 
Hva betyr det å korsfeste Guds Sønn på ny og stiller Ham åpenlyst til skamme? 
Vi er nødt til å vite hva dette betyr, dersom vi skal være i stand til å forstå 
hvordan denne forståelse om dette slektskapet av Gud Faderen med Hans Sønn 
Jesus Kristus kan forhindre oss fra å falle fra Troen.  
 
Først og fremst må vi forstå at Denne Troen taler om Troen som Jesus hadde. 
Paul forteller os dette i Galaterne andre kapittel. 
20 Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men 
Kristus lever i meg. Og det livet som jeg nå lever i kjødet, lever jeg i tro på Guds 
Sønn, Han som elsket meg og gav Seg Selv for meg. 
 
Legg merke til at Paulus lever av Troen til Guds Sønn. Han sa ikke at han lever 
ved hans tro på Guds Sønn, men han sa jeg lever i Guds Sønns Tro. Det betyr at 
Paulus lever av Troen til Jesus.  
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Reformasjons Bibelen. 
I Fil 3,9 står det. og for at jeg kan bli funnet i ham, idet jeg ikke har min egen 
rettferdighet, den som kom ut fra lov loven, men derimot den rettferdighet som 
kommer gjennom Kristi tro, det vil si den rettferdighet som kommer fra Gud 
basert på troen;    
 
Paulus sier: og for at jeg kan bli funnet i ham, idet jeg ikke har min egen 
rettferdighet, den som kom ut fra lov loven, men derimot den rettferdighet som 
kommer gjennom Kristi tro, det vil si den rettferdighet som kommer fra Gud 
basert på troen;    
 
Legg merke til Romerne 3,22 Men det er Guds rettferdighet gjennom Jesu 
Kristi tro (åpenbaring.), inn i alle og på alle dem som tror; for det er ikke 
forskjell. 
 
Husk at tro er åpenbaring. Det er grunnen til at Paulus forteller oss om denne 
rettferdigheten (På engelsk: right-wiseness som kan oversettes med: rettferdig 
handling. Ovs.)  som kommer ved åpenbaring, og som kommer kun fra Gud ved 
å forstå åpenbaringen til Jesus Kristus. Med andre ord, hva slags forståelse om 
Gud har du, uten å forstå slektskapet mellom Faderen og Sønnen? Hvordan kan 
du nærmere deg Gud som Far uten å vite hvems Far Han er? Hvordan kan du 
kalle Ham en Far om du ikke tror at Han hadde en Sønn? Ved denne forståelse 
griper du til gjerninger og ikke til slektskap. Og slik er ikke Guds plan i det hele 
tatt.   
 
 
På skolen lærte vi de tre viktigste ting som er; lese, skrive og matematikk. Men 
hos Gud finnes også tre viktige saker som leder til en fjerde, men denne viktige 
sak er avhengig av om hvordan du setter de første tre saker sammen.  
Vi vet at rettferdighet kommer av Åpenparing, men åpenbaring om hva? Det er 
grunnen til at dette gjelder en åpenbaring om slektskap. Om dette er sant, da 
handler den sanne rettferdighet om Slektskap. Da blir det slik: rettferdighet pluss 
slektskap er det samme som å kunne bli frelst, men rettferdighet uten denne 
Åpenbaring er det samme som Opprør.  
 
Nedenfor finnes denne formelen som må huskes: 
Rettferdighet + Åpenbaring om Slektskap = forsoning og forløsning. 
Rettferdighet - Åpenbaring om Slektskap = Opprør og fortapelse. 
 
Hvorfor? Fordi dette fører til gjerninger. Lucifer var rettferdig. Han var fylt med 
visdom, men uten slektskap som Sønn av Faderen, og dette førte til opprør. 
Hvorfor? Fordi Lucifer var en tvilling men ikke ved fødsel. Han var et skapt 
vesen, men han anførte tilbedelsen sammen med Mikael. 
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Gal 2,16 idet vi har forstått at et menneske ikke blir gjort rettferdig ut fra lovs 
gjerninger, unntatt gjennom Jesu Kristi tro (Åpenbaring), 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 gjerninger; fordi alt kjøtt ikke skal bli gjort rettferdig ut fra lovs 
gjerninger.   
 
Legg merke til at Paulus forteller oss at det er Troen eller åpenbaring fra eller ut 
fra Kristus som vi lever av. Hans Åpenbaring. Hans Åpenbaring i hva? Hans 
åpenbaring om hans slektskap med Faderen og fra Faderen. Han gikk til korset 
vell vitende ved åpenbaring at Gud var hans Far. Og dette er Den Troen eller 
Åpenbaring som vi er blitt levendegjort med i dag. Det er denne åpenbaring 
angående slektskapet som gir oss den nye fødsel. 
I Johannes 1:12 leser vi. 
12 Men så mange som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn, dem 
som tror på Hans navn, 
 
Dette ordet ”rett” er oversatt fra det greske ord ”exousia” som betyr; 
privilegium, styrke, kompetanse, dyktighet, dugelighet, habilitet, evne, 
uavhengighet, kontroll, eller den evne å ta den rette beslutning.  
 
Vi ser da at disse som har blitt gitt denne retten til å ta den rette avgjørelse er de 
som skal motta Ham, og det er de som er sønner. 
 
Reformasjons Bibelen. 
Ef 3,11-12. i samsvar med en plan av de evige tider, hvilken plan Han utførte i 
Kristus Jesus vår Herre, 
12 i hvem vi har talefriheten og tilgangen ved overbevisning gjennom hans tro. 
 
Ser dere, det er ikke ved din tro eller om du tror eller ikke. Det som teller er om 
Han trodde Gud og hva Gud gjorde for Ham. Fordi Gud ikke gjør forskjell på 
folk og dersom Han lovte å reise opp Hans Sønn, da gjelder løfte for hele Hans 
Sæd. Det er Apg 2,39 For løftet tilhører dere og deres barn og alle dem som er 
langt borte, så mange som Herren vår Gud vil kalle til Seg."   
 
Vi ser da at Tro er en åpenbaring. Og det er ikke en hva som helst åpenbaring, 
men selve Åpenbaringen. Én Åpenbaring eller som Paulus sa, Én tro, og det er 
Åpenbaringen om Jesus Kristus, Hvem Han er…     
 
Jesus Kristi Tro er derfor til å vite slektskapet med faderen. Hele Hans Tjeneste 
dreide seg om dette. Han var en lydig Sønn, og han gjorde ingenting om ikke 
Gud viste Ham først hva han skulle gjøre eller si.  
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Tilhengere av treenighets lære vil at du skal tro at Guds Sønn var lik Faderen og 
var like evig som Faderen. 
 
Dette er meget dårlig teologi, om Sønnen var likestilt med Faderen, hvorfor sa 
Han da at Han var avhengig av Faderen for å kunne tale eller gjøre gjerninger. 
Han sa: ”Ikke min vilje med Din vilje skjer.”  
Vel, vi vet at Gud er suveren, og det betyr at han er fullstendig uavhengig av alle 
andre. Ingen kan fortelle Ham noe som Han ikke allerede vet, og ingen kan 
overbevise Ham, eller overtale Ham, eller tvinge Gud til å gi etter for sine 
ønsker. 
 
Suveren betyr i sin ytterste konsekvens at du ikke er underlagt noe, og er 
fullstendig uavhengig av alle. Det er grunnen til at du må være all vitende og 
allmektig. Om du er all vitende da vet du alt og det finnes ingen ting som du 
ikke kjenner til. Og vi vet at kunnskap er makt. Selv om du vet en ting mer enn 
en annen person, kan du bruke det mot den personen. Allmektig betyr at du eier 
all makt, som igjen betyr at du er i stand til å gjennomføre hva du enn ønsker. 
 
Vi vet, at Gud er allvitende og allmektig. Det er bare han som har disse 
egenskaper og karakteristikker. Ingen kan fortelle Gud hva han skal gjøre, fordi 
ingen er mektigere enn Gud. Ingen konge, ingen eksisterende makt eller makt 
som ikke eksisterer enda er større enn den makt som Gud har. Det er bare Han 
som er suveren. Ingen konge, ingen diktator, ingen president, intet medlem av 
kongressen, ingen senator er allmektig, heller ikke allvitende. Bror Branham sa 
faktisk at ingen politiker kan gjøre en korrekt avgjørelse. 
 
Og vet det ikke. 15 08 65. P:104. 
Den mentale evner til menneskeheten, kan ikke ta beslutninger. Jeg er ikke en 
politiker. Jeg gjør ikke … Hverken Demokrat eller Republikaner, de er alle 
uanstendig. Jeg er for en Kongedømme og det er Jesus Kristi Kongedømme.  
Slik er det. Men hvordan i verden … Har dere noen sinne i verden sett en slik 
gjeng av nikkedukker, slike som vi har her oppe nå? [Ovs. Notat: Johnsons 
forvaltning.] Hvorfor sier de: ”Hva enn folk ønsker seg. Om de ønsker 
kommunisme, vel, da gir vi dem det. Om de ønsker integrering, vel, da gir vi 
dem det. Ønsker de oppdeling, da gir vi … hva de en ønsker.” Hva er det blitt av 
mannfolk? Åh, Gud, det er slikt det er blitt med talerstolen. Hva er det blitt av 
mannfolket? Mannfolk, er det mannfolk som står for prinsipper? Hvor er 
kvinnene som står for prinsipper? Hvor er menigheten som står for prinsipper? 
Jeg gir ikke fem øre for en ettergivende og kompromiss ånd. 
 
Tilbake til teksten vår, Paulus forteller oss at om noen skal falle fra, fra de som 
én gang har blitt opplyst, da gjør de det fordi de korsfester Kristus på nytt. Hans 
nøyaktige ord er: ” Om de skal falle fra, de som én gang har blitt opplyst, for 
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dem er det umulig å igjen fornye dem igjen til omvendelse; de holder på med å 
korsfeste Guds Sønn om igjen for dem selv, og de holder på med å stille ham ut 
offentlig som et dårlig eksempel. 
 
Legg nå merke til at frafallet fra TROEN blir manifestert ved at de korsfester 
Guds Sønn på nytt, som betyr at de gjør alt sammen om igjen. Og nå må vi 
spørre oss selv, hvorfor de gjorde det? Vi finner svaret i 1 Kor 2,6-7  
6. Men vi taler en visdom blant de fullkomne, men en visdom som ikke er av 
denne tidsalderen, heller ikke av denne tidsalderens regjeringsledere, de som 
gjøres inaktive.  
7.  Men derimot taler vi en visdom fra Gud i en hemmelighet, den som har vært 
bortgjemt, hvilken Gud på forhånd bestemte før tidsaldrene, til vår herlighet, 
(Legg nå merke til at hensikten med denne visdom var til vår herlighet. Ordet 
herlighet er oversatt fra det greske ord ”doxa” som er: mening, oppfatning, dom, 
bedømmelse, beregning, overslag, kalkyle, omdømme, oppfatning, skjønn, 
mening, overslag. Således ser vi at den skulte visdom var gjemt bort for verden 
men forutbestemt til å bringe oss fram til samme sinnet som var i Kristus. Og 
den er kun tilgjengelig for de som er født på nytt, og som har mottatt Guds Ånd i 
sin sjel. Og legg merke til hvordan det angår Jesus i det neste vers.)  
8. hvilken ingen av denne tidsalderens regjeringsledere har kjent til, for hvis de 
kjente til den, ville de ikke ha korsfestet herlighetens Herre, 
Det er herlighetens Herre. Den Herre som har, Mening, oppfatning og dom fra 
Gud. Og ordet herre kommer fra det greske ord ”kurios” Dette betyr enerådende 
autoritet. Og Jesus Kristus var den enerådende autoritet fra doxa, fordi oss ble 
fortalt at han ikke kunne gjøre noe som helst, eller si noe som helst om ikke 
Faderen først fortalte eller viste ham det ved visjon om hva som skulle bli gjort 
eller sagt. La derfor ”dette sin som var i Kristus Jesus være i dere.” 
 
Legg nå merke til at beviset for at de ikke hadde denne visdom eller åpenbaring 
er at de korsfestet Guds Sønn, og dersom det var slik den gangen, da må det 
også bli slik i dag. Og således korsfester de Guds Sønn på nytt fordi de mangler 
Åpenbaringen om dette slektskap, ”Om hva hans forhold er til Faderen.”  
”Hvilken ingen av denne tidsalderens regjeringsledere har kjent til, for hvis de 
kjente til den, ville de ikke ha korsfestet herlighetens Herre,” Hør etter nå! Jesus 
eide en annen ånd, Den Hellige Ånd. Gud Selv som er Den Hellige Ånd bodde i 
Hans Sønn. 
 
Slik Paulus forteller oss det, var den skulte visdom gjemt i Gud. 
Ef 3,9 (Reformasjons Bibel) 
9. og å opplyse alle om hva deltagelsen av hemmeligheten går ut på, den 
hemmelighet som har vært bortgjemt fra de evige tider i Gud, Han som skapte 
de alle ting gjennom Jesus Kristus, 
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Og denne hemmelighet ble åpenbart til oss ved og gjennom Jesus Kristus, Guds 
Sønn. Og det er grunnen til hvorfor de korsfestet Ham, fordi de ikke klarte å 
forstå dette slektsforhold, som han erklærte verden. I Johannes 10 sa de til 
Jesus: ”Du gjør deg selv til Gud,” og han sa: ”Hvordan er det mulig siden jeg 
sier til dere at jeg er Guds Sønn?” Og de sa til Ham: ”Fordi Du sier at Du og Din 
Far er Ett.” Og Han sa: ”Det er fordi Min Far bor i meg.” Dette er åpenbaringen 
om slektskapet vi snakker om her. Dette er Troen (Åpenbaringen) om Jesus 
Kristus. Dette var Hans åpenbaring og dette er hva deres åpenbaring skulle være, 
ellers er du en fortapt synder. 
 
2 Kor 13,5 prøv dere selv om dere er i troen; test dere selv. Eller kjenner dere 
ikke nøyaktig til dere selv, at Jesus Kristus er i dere? Hvis dere ikke er noe 
uprøveholdige.  
 
Apg 4,10 så la det være kjent for dere alle og for hele Israels folk, at det er ved 
Ham, ved Jesu Kristi, Nasareerens navn, Ham som dere korsfestet, men som 
Gud oppreiste fra de døde, at denne mannen står her frisk foran dere.   
  
Vi skjønner ut fra vår tekst at det blir en frafall fra Troen. Og vi vet at Troen er 
åpenbaringen om Kristus. Og Paulus forteller oss i Efeserne 4 at det finnes kun 
én Gud og én Tro. Og siden vi vet at Tro er Åpenbaring, da vet vi at denne éne 
Troen gjelder denne Éne Herre. Og vi ble fortalt at dersom noen forlater denne 
Troen eller Åpenbaring fra Gud i Kristus at de da manifesterer deres frafall ved 
å korsfeste Guds Sønn på nytt og dermed stiller de ham offentlig og åpenlyst til 
skamme. 
 
2 Tess 2,3 for at ikke noen må bedra dere ifølge noen som helst måte; fordi 
denne dagen ikke kan komme hvis ikke bortgangen (Frafall. Ovs.) kommer først, 
og syndens menneske blir avdekket, fortapelsens sønn, 
 
Vi er blitt varslet av apostel Paulus at Herrens Dag ikke kommer om ikke 
bortgangen/frafallet kommer først. Dere ser at den store dagens ankomst blir 
først tilkjennegitt gjennom et frafall. Og vi ser det igjen i 1 Tim 4,1  
1. Men Ånden taler tydelig, at i senere tider kommer noen til å trekke seg tilbake 
fra troen, idet de vender seg til villførende ånder og til undervisninger fra 
demoner;   
Her ser vi at denne bortgangen eller frafall ikke bare er en allminnelig frafall fra 
troen, men fra Selve Troen som er Åpenbaring, som er slektskapet Han hadde 
med Sin Far. 
 
Vi ser da at det må bli en bortgang fra Selve Troen. Selve ordet bortgang betyr å 
gå fra. Med andre ord. Med andre ord snakker vi om Hebreeerne 6 de som 
engang ble opplyst.  Hebr 6:4  
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4. For dem som en gang har blitt opplyst og har smakt den himmelske gave og 
har fått del i Den Hellige Ånd  
Og hva er deres motiv? Den samme apostel forteller oss i 1 Tim 6,10: 
10 For en rot av alle de onde ting er pengekjærligheten; av hvilken noen, idet de 
strakk seg ut etter den, ble ført vill bort fra troen, og gjennomboret seg selv med 
mange smerter. 
 
Så, dere ser at de ble ført vill, bort fra troen fordi de attrår penger. Det greske or 
for ”ført vill bort fra” er ”apoplano” som betyr å komme på villspor eller flakke 
viljeløs omkring, eller blir lokket på avveier. 
 
Jeg har sett disse ord, som Paulus taler om her, går klart og tydelig i oppfyllelse. 
Jeg har reist til alle seks kontinenter hvor mennesker bor og lever, og jeg har 
undervist Jesus Kristi Lære, som er Åpenbaringen fra Jesus Kristus, og jeg har 
sett hvordan de omfavner for en stund sannheten i mange områder, men 
kjærlighet til penger tar overhånd og noen bryr seg ikke engang når de går bort 
fra sannheten. 
 
Hør på meg! Som bror Branham sa: ”Jeg vil heller drikke vann fra side elven og 
spise kjeks enn å vike en tøddel ifra denne store åpenbaringen.” Hvordan tror du 
at du kan behage Gud uten å ha denne åpenbaring? Paulus sa at det fantes kun 
Én Tro som betyr Én Åpenbaring, og dette er Åpenbaringen om Jesus Kristus. 
Hvordan tror du at du kan behage Gud, om du avviker fra det? Paulus fortalte 
oss i Hebreerne 11,6: 
6. Men atskilt fra tro er det umulig å være til velbehag. For det er bindende for 
den som fortsetter med å komme til Gud, å tro at Han er, og at Han opptrer som 
en belønner for dem som utgransker Ham.    
 
Gnageren vrimleren slikkeren, skaveren. 23 08 59 P:92. 
Om jeg må spise kjeks og drikke vann fra side elven, og bli en martyr, da vill jeg 
stå for Guds Sannhet og dø på skafottet. Det stemmer. 
 
Vi ønsker å se Jesus. 08 02 61. P:56. 
Gi oss kraft og mot til å holde oss til Guds Ord, gi Det til oss uansett hva det er. 
Begynn med pastorene som tar imot penger for å gå på kompromiss, de som har 
dette store TV utstyr med programmer og slike ting, de som gå på kompromiss 
med menneskene. Ikke jeg. Jeg vill heller ligge på maven og drikker vann fra 
side elven og spise kjeks og prediker sannheten enn å måtte stå foran 
menigheten på dommens dag og bli fordømt sammen med dem. Vår 
kongedømme er ikke av denne verden. Mine skatter er ikke fra denne verden. 
Mine skatter er i himmelen og min interesse er Guds folk, Hans Menighet. 
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Hvorfor er vi ikke en organisert kirkesamfunn. 27 09 58. P:72. 
La meg si deg, bror; jeg vill heller predike evangeliet og spise kjeks og drikke 
vann fra side elven og fortelle Evangeliets Sannhet. Om alle i min menighet 
spaserte ut, ville jeg allikevel fortelle dem Sannheten.  
 
Hva er det i din hand. 20 11 55.  P:47  
Jeg ville heller ligge på magen og spise kjeks og drikke vann fra side elven og 
predike det Sanne Guds Ord, selv om jeg må predike det fra gate hjørnene (da 
gjør jeg det heller. Ovs.) enn å gå på kompromiss med satan, og leve i de beste 
palasser de har og må gå på forlik. Predik Sannheten. Jeg vill heller ha på meg  
klær fra Frelses Armeen og gå med utslitte sko og predike Evangeliet og si 
sannheten om det slik som Gud har skrevet Det i Bibelen, enn å gå på 
kompromiss med satan og holde seg i bakgrunnen. Amen. Vær ærlig med folket. 
Forkynn Evangeliet,” det var det Gud sa. La ordet gå ditt det ønsker. Det er 
veien å gå.    
 
Gud som gir Hans løfte. 09 12 56. P:59. 
Da jeg for noen år siden begynte å forkynne, sa de: ”Bill, når du forkynner det, 
da kommer din menighet til å bli revet i stykker.” Jeg sa: ”Enhver menighet som 
blir revet i stykker på grunn av den gammeldags evangelium må bli revet i 
stykker.” Det stemmer. Det er helt riktig. Jeg sa: ”Jeg forkynner det, om jeg må 
ligge på magen og drikke vann fra side elven og spise kjeks hvert eneste dag i 
mitt liv og predike til de fire hjørner i kirken.” Jeg vill heller gjøre det og 
fortelle dem sannheten og har velvilje hos Gud en å forkynne til tusener av 
mennesker og spise stekt kylling tre ganger om dagen. Ja så men. Å være ærlig 
mot Gud … Hva er forskjellen? Du reiser fra denne verden en dag, da er det 
best at du har det rett før du drar. Da blir det ingen skuffelse ved å se 
spritsmugleren og skjøgen og alle de fordømte. Men en av disse skuffelser er til 
deg, du som trodde at du hadde rett. Der kommer skuffelsen.      


