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Romerne #124.
Uttrykker Faderen med ett sinn og en munn.
22. juni, 2003.
Brian Kocourek.
Jeg ønsker å fortsette med granskningen vår i Romerne, og dette blir no. 122 i
vår serie. Jeg ønsker å sette Fars dagen som tittel, og rollen som farskap, som
undervist av vår Gud og Fader Selv. La oss gå i våre Bibelen til Romerne 15 og
vi leser vers 5 og 6 for vår tekst.
Rom 15,5-7 Men måtte utholdenhetens og formaningens Gud levere til dere å
tenke det samme blant hverandre i overensstemmelse med Kristus Jesus,
6 slik at dere med samme sinn, med én munn, kan forherlige Gud og Far og vår
Herre Jesus Kristus.
7 Derfor må dere ta imot hverandre likesom også Kristus tok imot oss, til Guds
forherligelse.
Jeg ønsker å ta teksten fra vers 7. La meg lese det igjen.
7 Derfor må dere ta imot hverandre likesom også Kristus tok imot oss, til Guds
forherligelse.

Nå, taler dette vers om et forhold/slektskap mellom 2 mennesker som omfatter
mer en disse to mennesker. Legg merke til at apostel Paulus forteller oss,
hvorfor eller derfor, mottar dere (det er dere han snakker til, mottar dere, eller
skulle mottar) hverandre (dette er du og du og du og så videre.) Det er disse som
er med deg i det samme fastlagte tankesett, fordi, og legg merke til vers 5 og 6.
Rom. 15:5-6 Må så tålmodets og trøstens Gud gi dere å ha ett sinn innbyrdes,
etter Jesu Kristi forbilde,
(Nå, dette verb ”å gi” kommer fra det greske ord ”didomi” som betyr å gi, eller å
gi noe til noen, å gi bort noe til en person av sin egen overensstemmelse, til hans
fordel; å tildele noen en gave… Og hva er den gave Gud har gitt oss?) å være
like sinnet (Og det Greske ord for like sinnet er ´phroneo´ som betyr ”å være av
samme sinn,” men det betyr også: ”å ha forståelse/ innsikt, kunnskapsrik/å vær
vis.”) Ordet betyr også;
1. å føle, å tenke: å ha en mening av seg selv, å tenke på seg selv, å være
beskjeden, ikke la din egen mening, skjønt riktig, overskride grensens til
beskjedenhet,
2. å tenke eller dømme ens mening, å være av samme sinn som betyr å være
enig, å pleie samme syn, å være i harmoni med hverandre
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3. å dirigere ens sinn til en sak/ting, å søke, å streve for; å søke sine
interesser elle fordeler; å være av samme parti, å stå side ved side med
ham (i offentlige anliggende.)
La meg derfor lese det igjen; 5 Må så tålmodets og trøstens Gud gi dere å ha ett
sinn innbyrdes, etter Jesu Kristi forbilde,
Legg nå merke til at apostel Paulus sier at Gud har gitt oss en gave, og denne
gave er å være av samme sinn. Og ved å være i dette ene sinnet, blir vi ikke
overlegen i vår måte å tenke på, men kommer til å ta i betraktning at vår plass er
også sammen med de som Gud har kalt til å ha samme sinn.
5. Må så tålmodets og trøstens Gud gi dere å ha ett sinn innbyrdes, etter Jesu
Kristi forbilde,
og vi finner at nøkkelen ligger i de neste få ord hvor Han sier: etter Jesu Kristi
forbilde.
Hva mener Paulus med: Jesus Kristus forbilde? Ordet ”etter” er I ”KJV”
oversatt med ”ac og cording” som er et verb og betyr;
1. Som er grunnen til at man kommer i overensstemmelser, å bringe i
harmoni.
2. Å innvilge, spesielt med hensyn til det man skylder eller som er
hensiktsmessig.
3. Å tildele: Å være enig, forent, eller i harmoni.
Slik ser vi at denne tingen, å være like sinnet, som Gud vil tildele oss er en gave
fra Gud og bare de som mottar denne gaven fra Gud har dette like sinnet. Og
legg merke til at det vill bli gjort på samme måte som han gjorde det med Hans
Sønn Jesus.
Phil 2:5 5 La dette sinn være i dere, som òg var i Kristus Jesus,
Og ordet sinn her er det samme greske ord phroneo som er brukt for å være like
sinnet. La dette sinn som var i Kristus være i dere. Dette er nøkkelen som Paulus
bringer til oss her, og det er en gave fra Gud som bare de Guds utvalgte kan få.
Legg merke til hva Paulus sa: ”Nå, tålmodets og trøstens Gud gi dere å ha ett
sinn innbyrdes, etter Jesu Kristi forbilde,”
Legg merke til at det er etter Jesus forbilde, Den Salvede Jesus. Vi ser altså at
Gud har gitt oss en gave å være like sinnet og ikke bare likesinnet, men også å
være likesinnet mot hverandre og legg merke til at Han sier i forhold til Jesus
Kristus. Nå den eneste mulighet til å være av samme sinn er hvis vi har det
samme sinn. Så han sier oss her det samme i Phil. 2:5 La dette sinn være i dere,
som òg var i Kristus Jesus,
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Og vi vet at dette kan kun komme når Gud har bestemt det.
John 1:12 Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett (KJV. Kraften) til
å bli Guds barn, dem som tror på hans navn;
Ordet ”tok imot” her er det greske ordet ”lambano” som betyr:
1. å ta til seg selv, gripe tak i,
2. ta i besittelse, som betyr å forsyne seg selv.
3. gripe, strekke seg etter, streve for å oppnå.
Til dem gav Han rett/kraft; (Nå dette ordet rett/kraft er ikke det greske Ordet
”dunamis” som vi ofte forbinder med mirakuløst kraft, men det er det greske ord
eksousia som betyr kraften til å velge, så vi ser at Gud gav oss en gave som er
kraften til å gjøre den rette avgjørelse. Og denne avgjørelse er å bli en sønn eller
å oppføre seg som en sønn bør oppføre seg.)
Dem gav Han rett/kraft til å bli Guds barn. (Nå dette ordet å bli stammer fra det
Greske ord ”ginomai,” og det betyr ikke at du var en gris og nå fik du kraften til
å være et lam. Det betyr ikke at du var satans sæd og nå har du fått kraften til å
bli Guds sæd. Nei det betyr å bli fullført. Med andre ord Gud ga det kraft til å
velge den rette avgjørelsen til å bli det du allerede er. Apostelen Johannes sa i
Apostel Johannes sier i: 1 Joh. 3:2-3
2 Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli!
Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han
er.
3 Og hver den som har dette håp til ham, renser seg selv, likesom Han er ren.
Og hvordan renser du deg selv? Du må komme deg selv ut av veien, og la Guds
Ord bo i ditt hjerte.
Salme 119:9-16 Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter
ditt ord.
10 Jeg søker deg av hele mitt hjerte, la meg ikke fare vill fra dine bud!
11 I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord for at jeg ikke skal synde mot deg.
12 Lovet være du, Herre! Lær meg dine forskrifter.
13 Med mine lepper har jeg forkynt alle lover fra din munn.
14 Jeg har gledet meg over å vandre etter dine vitnesbyrd, som over all rikdom.
15 På dine befalinger vil jeg grunne, og tenke på dine stier.
16 Dine forskrifter er min lyst og glede, jeg glemmer ikke ditt ord.
Der finnes 150 vers i Salmenes bok som viser oss hvordan vi kan rense oss selv
og kommer oss ut av veien og hvert vers forteller oss til å la Guds Ord bo i våre
hjerter i rikelig mon. På denne måten blir vi Guds sønner. Det er på dette hvis at
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rollen til å være Guds barn blir oppfylt. Ved å komme oss selv ut av veien slik
som Jesus fikk ham selv ut av veien da Han sa i:
John 5:19 Jesus svarte da og sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere:
Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser Faderen gjøre. For
det han gjør, det gjør Sønnen likeså.
Og i John 5:30 Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv. Etter det jeg hører, dømmer
jeg, og min dom er rettferdig. For jeg søker ikke min vilje, men hans vilje som
har sendt meg.
Og igjen i John 14:10 Tror du ikke at jeg er i Faderen, og Faderen i meg? De
ord jeg taler til dere, taler jeg ikke av meg selv, men Faderen, som blir i meg,
han gjør sine gjerninger.
Og i Joh 12:49 sa Jesus: 49 For jeg har ikke talt av meg selv. Men Faderen,
som har sendt meg, han har gitt meg befaling om hva jeg skal si og hva jeg skal
tale.
Og i: John 7:16-18 Jesus svarte dem og sa: Min lære er ikke min, men hans
som har sendt meg.
17 Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller
om jeg taler av meg selv.
18 Den som taler av seg selv, søker sin egen ære. Men den som søker hans ære
som har sendt ham, er sannferdig, og det er ikke urettferdighet i ham.
John 4:34 Jesus sier til dem: Min mat (KJV står kjøtt.) (Dette som jeg lever
etter og som jeg lever for) er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å
fullføre hans gjerning.
I Joh 6:38-40 hører vi at Jesus sier:
38 For jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å
gjøre hans vilje som har sendt meg.
39 Og dette er hans vilje som har sendt meg, at jeg ikke skal miste noe av alt det
han har gitt meg, men oppreise det på den siste dag.
40 For dette er min Fars vilje, at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal
ha evig liv. Og jeg skal oppreise ham på den siste dag.
Således ser vi at Jesus ikke gjorde noe uten at Faderen viste Ham det først, og
Han talte ikke unntatt det Faderen sa til ham, og han hadde ingen lære unntatt
LÆREN Gud gav ham, og han kom ikke for å gjøre sin egen vilje, men
Faderens vilje.
Og dette er hva Paulus taler om når han sier, la dette sinnet være i dere, som var
i Kristus Jesus, og det er hva han sier, da han sa at Gud har gitt oss gaven til å ha
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samme sinn, eller samme sinn/ånd/sjel. Og dette er hva Johannes mener når han
sier at Gud har gitt oss gaven til å være i stand til å gjøre det rette valget, og det
rette valget er å bli fullført som sønner og dette betyr at vi har fått nåde til å
komme oss ut av veien, til å la tankene våre gå, og våre egne handlinger, og la
gå våre egne læresetninger, og la vår egen vilje gå, og vi har fått Kraft til å få oss
selv ut av veien og taler, tenker og gjøre som vå Far og viljen til å gjøre, tale og
tenke.
Hvordan renser en ung man seg selv? Ved å søke beskyttelse i det aktuelle
Ordet for den sak, ved å søke beskyttelse, ved grundig å anerkjenne Guds Ord
som har første plassen. Og hvordan lærer vi å få oss selv ut av veien?
John 6:45-47
45 Det står skrevet hos profetene: Og de skal alle være lært av Gud. - Hver den
som hører av Faderen og lærer, kommer til meg.
46 Ikke så at noen har sett Faderen. Bare han som er fra Gud, han har sett
Faderen.
47 Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror, har evig liv!
John 1:12-13
12 Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett/kraft (Evnen til å gjøre det
rette valget) til å bli (fullført som) Guds barn, de som tror på hans navn.
Se nå, hvordan blir dette gjennomført? Han sier:
13 De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje,
men av Gud. (Du kan ikke gjøre det, dette kommer kun fra Gud, fordi Gud gir
deg evnen til å være like sinnet. Gud må gjøre det, og når Han gjør så, da overgir
du dit liv til Han, og lever for ham og gjennom han.
I Apg. 17:28-29 leser vi:
28 For i ham er det vi lever og rører oss og er til. Som også noen av deres egne
diktere har sagt: For vi er også hans slekt.
29 Da vi nå altså er Guds ætt, så bør vi ikke tenke at guddommen er lik gull
eller sølv eller stein, et bilde formet av menneskelig kunst eller tanke.
Dette er ikke et menneskets påfunn eller tanker, og Gud gjør det. Og hvor fører
det oss hen?
John 1:14 Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en
herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.
Og la dette sinnet være i dere. Dette er budskapet, det er dette Paulus sier til oss.
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Fra hefte ”ORDET BLE KJØTT I INDIA” 03.01.54.
175. Da Jesus kom ned fra skråningen den natten og så etter frukter på dette
treet, var der ingen frukter på dette treet. Og Han sa: ”Ingen eter fra deg.” Og
han gikk videre. Og dagen etter da Han kom tilbake var treet visnet. Guds sinn;
sinnet som i begynnelsen var en tanke før det ble Ord, som uttrykte Jesus
Kristus, denne samme ENE som uttrykte dette Ordet er tilbake igjen. Skjønner?
Og ethvert Ord i Bibelen er Guds tanker lagt ut i sædform, som når det blir
mottatt i et menneskelig legeme, og talt med de samme tanker som
materialiserte Bibelen, da vil det skje. Skjønnere dere hva jeg mener? Hvor
kraftfull kunne Menigheten være? Bibelen sa: ”La dette sinn som var i Kristus
være i dere.” ”Som et menneske tenker i sitt hjerte slik er han.” ”Nå, dersom
deres tanker blir uttrykt…
Slik som Gud sa: ”La verden kommer til eksistens.” Før det kunne bli et Ord,
måtte det være en tanke. Så da Gud skapte, skapte Han verden i sine tanker
først, da talte Han det, og de uttrykte tanker ble materialisert. Ser dere hva jeg
mener?
178. Nå, dersom den samme Ånd som sa: ”La det bli Lys”, og der var Lys, og
som sa: ”La det bli treer” og der var treer; og dersom det samme sinn som var
i Kristus er i deg, hvor my kunne den har sagt: ”La det være slutt med kreft,” og
det ville være bort; ”La øyene være åpne,” og dette ville være slik. Skjønner?
Det er dine tanker. Jesus sa: ”Sannelig…” Du sa: ”Det var Jesus.” Men vent et
øyeblikk, Han sa: ”Ha tro i Gud. For sannelig, sannelig, Jeg sier dere, dersom
du sier til dette fjellet, flytt deg, rykk deg opp og flytt deg i sjøen, og ikke tviler i
ditt hjerte, men tror det du sier, da skal det skje, du får hva enn du sier.”
Stemmer det? Du skal ha det, ikke meg, du skal ha det.” Hva makt har blitt gitt
til Menigheten, som…
180. Nå, du kan uttrykke det ved mental forståelse, men dersom det blir en
virkelig åpenbaring av Gud, som du ser før det hender, og uttrykker det i ord
form, da tar ordet kontroll og blir materialisert: en uttrykt tanke. Å, hvordan
kunne Gud… Skjønner? Dersom dit hjerte og dit sinn er slik, og fullt med Guds
Ånd, inntil dine tanker blir Hans tanker… Amen. Her er det. Når dit sinn og
din ledelse og din veiviser blir en direkte plass eller en direkte inspirasjon av
den hellige Ånd som beveger dit dødelige vesen … Åh, du og du.
Hva slags mennesker skulle vi være? Om Selve Den Hellige Ånd har fullt
deg så med kraft, at du ikke bruker dine egne tanker, du bruker ikke dit eget
sinn, du bruker ikke din egen mening, men Den hellige Ånd har bygget deg
slik inntil dine tanker og ditt vesen er Guds Ånd uttrykker Seg Selv gjennom
deg, hva slags Menighet ville vi være.
Hva slags mennesker skulle vi være denne formiddagen, dersom denne
Branham Tabernakel, var så fullt med Guds Nærvær, hva da, når du ikke
brukte ditt eget sinn, ikke brukte dine egne tanker, ikke engang hadde
alternativer av deg selv, men ble kun ledet av den Hellige Ånd ...
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183. ”Og de som er Guds Sønner blir ledet av Guds Ånd.” Når da dette
menneskelige element forlater deg, og Guds Ånd fyller dette tomrommet, hvor
du tømmer deg selv, (amen) det blir når Menigheten i Jesus Krist oppstandelses
Kraft, vandre i Hans fotspor, i Hans Kraft, i Hans tanker, i Hans vesen, i
Hans bevegelse… Ser dere hva jeg mener? Da blir deres tanker ord, og ord
materialisert. Det blir når Menigheten kommer i dets Kraft…
Jeg tror at det er på vei, og når Menigheten blir så innhullet i Kristus,
den Hellige, og menneskeheten så langt fra deg selv slik at de ikke ser seg selv
lenger, da har de ikke andre tanker enn å tjene Gud. Og deres tanker går
videre. De fornekter verdens saker og ting. De beveger seg kun i Ånden, lever i
Ånden, vandrer i Ånden og slik fullbyrder Kristi lov. Da er Kristi Kjærlighet i
menneskets hjerter, beveger seg i den hellige Ånd, denne store underbare
Menighet vill vokse med kraft og Guddommelighet: fordi Guddommelighet blir
åpenbart i menneskelige vesener ved at Den hellige Ånd fullbyrder sinnets
tanker.
185. Våre tanker går forskjellige veier. Mange ganger når vi møter noen og
sier: ”Hvordan går det med deg Broder?” Og du mener det ikke i ditt hjerte.
Mange ganger sier vi: ”Jeg er dit eller dat. Jeg skal gjøre dit.” Du mener det
ikke i ditt hjerte. Skjønner. Jeg mener det ikke i mit hjerte.
Men når du kan bli så død til disse verdens ting, at Kristus har første
plassen i alt, da er alt du gjør av Ånden til den Herre Jesus Kristus. Han har
full kontroll. Da er det at dine tanker blir rene. Dine tanker er uskyldig.
1 John 3:3 Og hver den som har dette håp til ham, renser seg selv, likesom Han
er ren.
Romans 8:14-16 14. For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn.
15. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk
barnekårets Ånd som gjør at vi roper: Abba, Far!
16 Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn.
Legg merke til at der ikke står at jeg vitner, men der står at det er Gud som
vitner sammen med din ånd. Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er
Guds barn. Og hva vil skje dersom Gud vitner at vi er hans barn? Vi blir gitt
Kraft til å gjøre de rette avgjørelser, og denne rette avgjørelse er å få oss selv ut
av veien, slik at vi kan bli fullført som Hans Barn skulle bli fullført, og det er å
gjøre hans vilje. Jesus vår eldste Bror sa: ”Min mat er å gjøre min Faders vilje,
han som har sendt meg.” Han sa: ”Jeg kom ikke for å gjøre min egen vilje, men
min Faders vilje, som har sendt meg.” Vi skal bli i overensstemmelse med dette
bilde. Paulus sa i Rom 8:28-29:
28. For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som
etter hans råd er kalt.
29. For dem som han forut kjente,(Det er de som Han kjente fra før, dette betyr,
de som var Hans i Ham som barn,) dem har han også forut bestemt til å bli
likedannet med hans Sønns bilde, for at han (Hvem?, Jesus den først fødte
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Sønn.), skulle være den førstefødte blant mange brødre. Og dersom Han er den
først fødte, betyr det at der finnes andre som er født.
Og nå kommer vi tilbake ditt vi begynte med denne formiddagen, hvor apostelen
Paulus sa: ” Romans 15:6 for at dere samstemmig og med én munn kan prise
Gud, vår Herre Jesu Kristi Far.
Og ordet prise, som Paulus taler om stammer fra ordet daxazo, som stammer fra
ordet ”doxa” som betyr: å ha samme mening, dom og oppfattning som Gud har.
Og hvordan gjør vi det? Vi tenker Hans tanker og vi sier hans tanker og vi
utrykker hans tanker og vi manifesterer Hans tanker og ved å gjøre slik er vi
Hans sønner i avbildningen av den eldste broder i en stor familie av brødre.
GUD AVSLØRT 14 06 64.
257. Jesus sa engang: ”Da du så meg, så du Faderen.” Skjønner? Gud og Hans
Ord er ett. Forstår du nå? hva er Det Når Ordet blir åpenbart?
260. Jesus sa: ”Undersøk Skriften, dere tror dere har… Du tror i Gud, tror da
også i meg. Dersom jeg ikke gjør min Faders gjerninger, da tror ikke meg. Men
dersom jeg gjør det, da er Jeg og min Far Ett. Når du ser meg, har du sett
Faderen.” Og når du ser det manifesterte Ord, ser du Faderen Gud, fordi
Ordet er Faderen; fordi Ordet er Gud. Og det manifesterte Ord er Gud Selv
som tar Hans Eget Ord og manifesterer Det bland de troende.
VIS OSS FADEREN OG DET SKAL TILFREDSSTILLE OSS. 22-04-56
E-36. Nå, det er mange ganger blitt sagt at ingen kan se Gud noen sinne,
Bibelen sier det. Men den først fødte Sønn har tilkjennegitt Ham. Filip var meget
nysgjerrig; han ville se Faderen. Han sa da: ”Jeg har vært så lenge med dere
Filip og du kjenner meg ikke?” Han sa: ”Når du ser meg, har du sett Faderen.”
Med andre Ord, du ser at Faderen utrykker seg selv gjennom Sønnen. Han og
Faderen var ett i den forstand at Faderen bodd i Ham, det var ikke ham som
gjorde gjerninger; Han Selv var en Sønn, den dødelige personen, født av en
jomfru, Guds Sønn. Og i Ham bodde Gud Faderen, som utrykte seg selv til
verden, Hans holdning mot folket. Skjønner? Det var på denne måten Kristus
og Gud var ett. Gud var i Kristus og forsonte verden med seg selv. Nå, Han sa:
”Når du ser meg, ser du Faderen, og hvorfor sier du: ”Vis oss Faderen?”
Jeg ønsker å avslutte i bønn, men kan jeg be som Jesus bad? Vill der tillate meg
å gjøre det? Fordi jeg vil at dere skal legge merke til Hans bønn, det må bli vår
bønn fordi Paulus sa vår likhet i vår sinn måtte være mot hverandre ifølge Jesus
Kristus. Så la oss lese dette med hverandre i sinnet her, ikke i mitt sinn og ditt
sinn, men i sinnet til Jesus Kristus da Han ber til Faderen. Vær så snill og bøy
deres hoder nå for noen få minutter, når vi ber til faderen fra Joh. 17:1.
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Joh 17, 1-26 Disse ordene talte Jesus, løftet blikket mot himmelen og sa: "Far,
timen er kommet. Herliggjør Din Sønn, for at Din Sønn også kan herliggjøre
Deg,
2 slik Du har gitt Ham makt (exousia: evne til å ta den rette avgjørelse.) over alt
kjød, for at Han skulle gi evig liv til alle dem som Du har gitt Ham.
3 Og dette er det evige livet, at de kjenner Deg, Den eneste sanne Gud, og Jesus
Kristus, Ham som Du har utsendt.
4 Jeg har herliggjort Deg på jorden (Jeg har utrykt Din mening, dom og
oppfatning på jord, således har); Jeg har fullført det verk Du har gitt Meg å
gjøre. (Hva var ordet som han skulle gjøre? Å utrykke Faderens vilje til andre
Guds barn)
5 Og nå, Far, herliggjør Meg hos Deg Selv med den herlighet som Jeg hadde
hos Deg før verden ble til.
6 Jeg har åpenbart Ditt navn for de menneskene (Ikke mitt navn) som Du har
gitt Meg av verden. De var Dine, og Du gav dem til Meg, og de har holdt Ditt
ord.
7 Nå har de erkjent at alt det som Du har gitt Meg, er fra Deg.
8 For Jeg har gitt dem de ord som Du har gitt Meg. ( Jeg gav dem ikke mine
egne ord, jeg gav dem ikke mine egne tanker, eller min egen lære, eller mine
egne handlinger, men jeg gav dem Dine Ord som Du gav til mg først, for
deretter å gi dem videre til dere.) Og de har tatt imot dem, og de har i sannhet
erkjent at Jeg er utgått fra Deg. Og de har trodd at Du har utsendt Meg.
9 Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som Du har gitt Meg,
for de er Dine.
10 Og alle Mine er Dine, og Dine er Mine, og Jeg er herliggjort i dem.
11 Nå er Jeg ikke lenger i verden, men disse er i verden, og Jeg kommer til Deg.
Hellige Far, bevar dem i Ditt navn, dem som Du har gitt Meg, så de kan være
ett, slik som Vi er ett. (Og om Gud og Jesus var ett som din finger er ett, da er
jeg det også, også dere, fordi Han ba at vi skulle bli ett slik som Han og Faderen
var ett.)
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. (Du snakker om ikke å ha egoistiske motiver. Han
ville at vi skulle få det Han hadde fått av Faderen.) 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 (rens dem, på samme måte på samme måte som Du renset meg,
og det er å gi dem denne gave til å gjøre den rette beslutning til å få seg selv ut
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av veien på samme måte som jeg fikk meg selv ut av veien.) i Din sannhet! Ditt
ord er sannhet.
18 Slik som Du har utsendt Meg til verden, har også Jeg utsendt dem til verden.
19 For deres skyld helliger Jeg Meg, (Også for deres skyld har jeg fått meg selv
ut av veien.) for at også de skal være helliget i sannheten.
20 Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som kommer til å tro på Meg
ved deres ord.
21 Jeg ber at de alle (det er oss.) må være ett, slik som Du, Far, er i Meg og Jeg
i Deg, at også de må være ett i Oss, for at verden skal tro at Du har utsendt
Meg.
22 Og den herlighet (din mening, oppfatning og dom, selve ditt sinn og tanker.)
som Du gav Meg, har Jeg gitt dem, så de skal være ett, slik som Vi er ett:
23 Jeg i dem og Du i Meg, for at de kan bli gjort fullkomment til ett, og for at
verden kan forstå at Du har utsendt Meg, og at Du har elsket dem, slik som Du
har elsket Meg.
24 Far, Jeg vil at også de som Du har gitt Meg, skal være hos Meg der Jeg er,
(Far Jeg ønsker at de som Du har gitt meg, alltid skal være skal være i mitt
nærvær slik som jeg alltid er i Ditt Nærvær.) og at de kan se Min herlighet,( at
de kan se hvordan jeg har overgitt mitt sin til ditt sinn, sinnet) som Du har gitt
Meg. For Du elsket Meg før verdens grunnleggelse.
25 Rettferdige Far! Verden har ikke kjent Deg, men Jeg har kjent Deg. Og disse
har erkjent at Du sendte Meg.
26 Jeg har kunngjort Ditt navn for dem og skal kunngjøre det, for at den
kjærlighet som Du elsket Meg med, skal være i dem og Jeg i dem."
Amen,
Må Gud velsigne dere, bevare dere og fulle dere med Hans vilje og lyst til å
gjøre Hans vilje i Jesu Navn. Amen

