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Goder fra Guds Sønn #13.  

Vi er gitt mot til a tale Jesus Kristi Åpenbaring. 

Sondag 12. September 2004. 
Pastor Brian Kocourek. 

 

Den trettende gode eller løfte fra Gud som vi har fordi vi er Hans Sønner er, at oss 
er gitt mot til a tale denne åpenbaring overalt og til alle. 

La os ta for oss teksten for denne formiddag. Det er to Skriftsteder som omtaler 
mot til a tale. Den første finnes i Hebr. 4,14: 
14. Når vi da har en så stor Yppersteprest, som er gatt gjennom himlene, Jesus, 
Guds Sønn, så la oss holde fast på bekjennelsen. 

Den andre er i Apg 9,20-22: 
20. Straks forkynte han Kristus i synagogene, at Han er Guds Sønn. 
21 Alle som hørte det, ble forundret og sa: ”Er ikke dette han som i Jerusalem 
utryddet dem som påkalte dette Navnet? Og er han ikke kommet hit i den hensikt å 
føre dem bundet til yppersteprestene?" 
22 Men Saulus fikk stadig mer kraft, og han forvirret jødene som bodde i Da-
maskus, ved a bevise at denne Jesus er Kristus. 
 
Du vet at det er noe med dette Ordet som gir deg kraft og desto mer du taler desto 
mer kraft får du i dette Ordet. Og vi skjønner at det er dette som skjedde med 
Apostel Paulus mens han var i Damaskus. Da han begynte å forklare åpenbaringen 
om Jesus Kristus ble han bare sterkere og sterkere i Hans Tro. 

Og i Hebreerne kapittel 4 finner vi et påbud om å holde fast på troens bekjennelse 
og ordet å holde fast ble oversatt fra gresk og er ordet "krato" som betyr: G2902 
kratoo, krat-eh'-o; from kratos (G2904); å bruke krefter, som betyr a fa tak i, eller å 
beholde, holde fast med makt eller krefter. Med andre ord å fa et døds grep på det. 
Og på hva far vi et døds grep på? Han sa, på var tros bekjennelse, som ble oversatt 
fra ordet bekjennelse og det er det greske ord homologio, som er sammensatt fra to 
greske ord: homo som betyr det samme og legio eller logos som betyr Ordet. 

Man kan spørre seg: "Hvorfor må vi har et døds grep på Ordet?" For det første  ble 
ordet homologeo oversatt fra ordet "å holde fast ved," og det er ikke bare Ordet, 
men akkurat det samme Ordet som Jesus talte. Og vi finner svar på vårt sporsmal; 
"Hvorfor må vi ha et døds grep på Ordet i Johannes 17?" Vel, Joh. 17 består stort 
sett bare av bønnen som Jesus bad til Sin Far, rett før Han sammen med apostlene 
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gikk til Getsemane. De var akkurat i ferd med a avsluttet Nattverden som de skulle 
ha sammen mens de var på jorden, og var klare for å gå til Getsemane hvor Guds 
Ånd skulle forlate Jesus. La oss gå til kapittel 17:1; 
  
Joh 17,1 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, 
 
Legg nå merke til at Jesus her taler til Faderen, og han sier: ”Far herliggjør Din 
Sønn, slik at Din Sønn kan herliggjøre Deg.” Vi alle vet ut fra våre studier i gresk 
språk at ordet som Jesus brukte her var ”doxazo” som er en verb eller en 
handlingsform fra substantivet ”doxa.” Doxa betyr; bedømmelse, skjønn, og 
Guddommelig dom. Vi ser da, at Jesus her spurte Gud å ”doxa” eller frambringe 
gjennom en manifestering den nøyaktige bedømmelse, skjønn og Guddommelig 
Dom i Ham, slik at han på sin side kunne manifestere Guds Egen mening, skjønn 
og dom til verden.   
 
Han fortsetter i Hans bønn Joh 17,2-3  
2. slik Du har gitt Ham (Guds Sønn) makt over alt kjød, for at Han (Guds Sønn) 
skulle gi evig liv til alle dem som Du (Gud) har gitt Ham (Guds Sønn). 
Vi ser i dette vers at Gud Selv ga Jesus makt til å gi evig liv til alle de som Gud 
hadde gitt til Hans Sønn.  
 
Legg nå merke til det neste vers hvor Jesus forklarer hva dette evige liv er for noe 
og hva det kommer til å gjøre.  
3 Og dette er det evige livet, at de kjenner Deg, Den eneste sanne Gud, og Jesus 
Kristus, Ham som Du har utsendt.  
 
Dette er et meget sterkt utsagn i lyset av Jesus Kristi Lære. Han sa; Dette er evig 
liv, å KJENNE den ENE som han ba til som var Faderen, at Han er den ENE 
SANNE GUD, og også å kjenne Jesus Kristus Guds Sønn som kom for å 
manifestere Faderen, som Faderen har sendt. 
 
Husk, at for noen få uker siden studerte vi fra samme forfatteren Johannes, emnet 
som er omtalt i 1. Johannes 5:20:  
20 Vi vet at Guds Sønn er kommet og har gitt oss forstand, for at vi skal kjenne 
Ham som er Den Sanne, og vi er i Den Sanne, på samme måten som vi er i Hans 
Sønn, Jesus Kristus. Han er Den Sanne Gud og det evige livet.  
[Ord rett oversatt fra KJV. Oversetteren.]  
 



 3

Vi ser her at apostlene var tilstede da Jesus Kristus ba denne bønnen til 
Faderen, og det var for at de skulle høre og for å la dem vite og forstå at evig 
liv blir manifestert ved å vite og forstå Faderen og vet å kjenne Sønnen som 
ble sendt av Faderen. Det er grunnen til at om man ikke forstår Faderen og 
ikke forstår Sønnen og forsøker å fortelle at Jesus er Sin egen Far, hvordan 
går det da an å ha evig Liv? Jeg stiller dette spørsmål som er basert på hva 
Jesus forteller oss her. Han sier at evig liv er; å kjenne Faderen og ved å 
kjenne Sønnen. Og hva da, dersom du ikke kjenner Faderen og heller ikke 
Sønnen? Har du da evig liv? Det er hva Jesus forteller oss, at du ikke har Det. 
 
Du skjønner, at alle er så villig til å fortelle hva beviset for å være født på nytt 
er. Og du kan ikke være født på nytt før Guds Liv kommer inn i deg for å 
levende gjøre deg med Hans Eget Liv og til Hans Liv som er den eneste form 
for evig liv. Og de sier at ved å tro budskapet for denne timen er beviset på at 
du er blitt født på nytt og har mottatt evig liv. Og da forteller de deg at 
budskapet for denne timen er at Gud har sendt en profet. Hvordan kunne 
Jesus fortelle oss noe annet? Men fakta er at Bror Branham ikke sa noe annet, 
men han sa faktisk: ”Min tjeneste er å erklære Ham, at Han er her.” Og ordet 
å erklære betyr: 1 å gjøre noe offisielt kjent. 2 melde, opplyse eller å 
manifestere; vise. 
 
Nå kan vi se hva Bror Branham sa er helt nøyaktig det som Jesus sa. Fordi om 
hans budskap var å erklære Ham, at Han er her og ordet å erklære betyr; å 
gjøre noe offisielt kjent. Da betyr det at Hans tjeneste var å hjelpe deg til å bli 
kjent med Den Ene som er her, Gud Selv, og ved å kjenne Ham, blir du også 
kjent med Hans Sønn som Han sendte. Og det er hva evig Liv er.  
 
Bare å kunne snakke om det er ikke evig liv, og å være i stand til å huske sitater 
eller til og med å være i stand til å huske hele taler er ikke evig liv. Eller ikke å leve 
et bra liv er evig liv. Men evig liv er å kjenne Gud og å kjenne Hans Sønn. Nå kan 
du se hvorfor Kristi Lære er så viktig for oss, fordi uten den kan du ikke bli født på 
nytt til evig liv. 
 
Se nå, den samme Johannes som skrev denne bønnen fra Jesus i 1. Johannes Brev, 
skrev også disse ord i hans 2. Johannes Brev. 
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2 Joh 1,8-11  
8. Gi akt på dere selv, slik at vi ikke mister det vi arbeidet for, men at vi kan få full 
lønn. 
9 Hver den som begår overtredelser, (det betyr å gå over grensen.) og som ikke blir 
i Kristi lære, har ikke Gud.  
(Og vi har oppdage i våre tidligere studier at de som ikke forblir i Kristi Lære kan 
heller ikke ekko Gud. De kan på ingen som helst måte reflektere Ham. Men) 
Den som blir i Kristi lære, har (ekkoer) både Faderen og Sønnen.  
10 Hvis noen kommer til dere og ikke fører denne læren,(Hvilken Lære? Læren om 
Faderen som har en Sønn) da skal dere verken ta imot ham i huset eller hilse ham 
velkommen.  
(Dette er en meget hard tale Johannes! Hvorfor sa han det da? Johannes sier det i 
neste vers.) 
11 For den som hilser ham velkommen, blir delaktig i hans onde gjerninger. 
(Legg merke til hva han forteller oss her, at alle som ikke har denne Læren om 
Kristus må ha en falsk Lære om Kristus, og følgelig kommer det de har ikke fra 
Gud, men fra en annen kilde, og derfor er den ond. 
 
Så ser vi, at å kjenne Gud og Hans Sønn er evig Liv, og man kan ikke komme forbi 
det. Og dette er evig liv, å kjenne den ene sanne Gud. Med andre Ord, den ene, 
dette forteller oss at det ikke finnes noen andre Guder. Så dette å kjenne denne ene 
Gud og Jesus Kristus, som Han har sent, som gir deg evig liv. 
 
Ved ikke å kjenne Gud og Hans Sønn, viser personen oss at han mangler evig liv. 
Dersom William Branhams tjeneste var å forkynne Gud, og at Han er her. Å 
forkynne betyr å gjøre kjent den Ene som er her, og ikke å kjenne dette betyr at du 
ikke kjenner budskapet, og dersom du ikke kjenner hans budskap da har du ikke 
bevis i ditt liv at du er født på nytt. Fordi det ikke er nok med bare å kjenne til at 
Gud har sent en profet. Du er nødt til å kjenne budskapet, og å tro dette budskapet, 
men om du tar dette budskapet og dytter det til side og lager ditt eget budskap om 
at Gud har sent en profet, og det er alt du trenger å tro, da lurer du deg selv om hva 
budskapet virkelig inneholder, og det beviser at du ikke engang er født på nytt. Vel, 
la oss fortsette med Jesus Bønn. 
 
Joh 17,4-7Jeg har herliggjort Deg på jorden; (Jeg har vist verden din mening, 
skjønn og dom mens jeg var her på jorden). Jeg har fullført det verk Du har gitt 
Meg å gjøre. 
5. Og nå, Far, herliggjør Meg hos Deg Selv (og nå Far, denne mening, skjønn og 
dom som er Din, gi den til meg) med den herlighet (mening, skjønn og dom) som 
Jeg hadde hos Deg før verden ble til.  
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6 Jeg har åpenbart Ditt navn for de menneskene som Du har gitt Meg av verden. 
De var Dine, og Du gav dem til Meg, og de har holdt Ditt ord.  
(Ordet ”holdt” her, kommer fra det greske ord som betyr å behandle den med 
omtanke, da ser vi når Jesus forteller oss at de har holdt Guds Ord, da betyr det at 
de har vært meget nøye og påpasselig med Det. De har følgt Guds Ord meget nøye 
og de vet at Det er gitt til Jesus av Gud Selv.) fordi Jesus sier: 
7 Nå har de erkjent at alt det som Du har gitt Meg, er fra Deg. 
 
Legg nå merke på vers 8.   
8 For Jeg har gitt dem de ord som Du har gitt Meg. 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. 
 
Jeg ønsker at dere legger merke til hva Jesus sier i denne bønn. Han la oss forstå at 
Han gav oss Ordet som Gud hadde gitt Ham. 8 For Jeg har gitt dem de ord som Du 
har gitt Meg, og deretter forteller Han oss at Han ikke bare gav oss Ordet som Gud 
hadde gitt Ham, men vi mottok det Ordet, og de har mottatt dem. Og ordet mottok 
ble oversatt fra det greske ordet ”lambano” som betyr; å ta imot, å legge beslag på, 
å ta i besittelse, å annektere til deg selv med sikte på å bruke det til vår fordel som 
om det hørte oss til. Og deretter la Jesus vite oss at ved å motta Ordet som Gud gav 
til Ham og Han gav det videre til oss, kommer vi til å få en kjennskap om Gud, og 
hvordan og hvorfor Han sendte Hans Sønn. Fordi Jeg har gitt dem Ordet som du 
har gitt til meg og de har mottatt Det, og de vet med sikkerhet at Jeg kom ut fra 
Deg, og de har trodd at Du har send meg.    
 
Vel, dette er viktig, fordi Jesus vitner tilbake til Faderen at Ordet som Han gav til 
Sønnen, ble gitt videre til oss, og ved å gjøre slik, mottok vi det Ordet og vi vet 
hvor det kom fra, og derfor vet vi forskjellen mellom Faderen og Hans Sønn. Og 
dette er ikke bare en mental forståelse han snakker om. Men ordet mottar betyr, å ta 
det til deg selv slik at du kan anvende det for deg selv. Med andre ord, det er snakk 
om et levende Ord, når det blir mottatt kommer det til liv for oss og i oss, og vi 
lever ut selve Ordet som ble gitt til oss. Dette fordi det ble gitt til oss til vår fordel, 
og det er kommet til liv i oss slik at vi kan få del i evig liv og det betyr at vi kjenner 
Faderen og vi skal kjenne Hans Sønn, og hvordan Gud arbeider i alle Hans barn, og 
får selve Hans ord til å leve i oss alle. 
 
Apg 17,28 For i Ham er det vi lever og beveger oss og er til, slik også noen av 
deres egne diktere har sagt: "For vi er også Hans slekt."    
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Ef 3,19-21  
19. og å kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, for at dere kan bli fylt 
til hele Guds fylde.  
20 Han som er i stand til å gjøre langt mer enn alt det vi ber om eller forstår, etter 
den kraft som virker i oss,  
21 Ham være æren i menigheten som er i Kristus Jesus, gjennom alle slekter i 
evigheters evighet! Amen. 
 
Husk at vi viste dere siste uke at den egentlige Guds gave er å få deg selv ut av 
veien. Da har mannen ingenting å gjøre med det. Da er det ikke slik at Bror 
Branham var en mektig profet eller Bror Vayle er en dyptgående lærer, eller Bror 
Brian har gjort en apostels gjerning, det er vrøvle alt sammen. Vi skulle egentlig si 
at Gud er ditt og Gud er datt, og Gud gjorde dette, fordi vi er døpt i en Ånd inn i et 
Legeme. Gud gjør det som er nødvendig å gjøre. Og Bror Branham var meget 
åpenhjertig da han sa at Gud trengte han ikke mer en hullet som er igjen etter at du 
har tatt fingeren din ut av en bøtte med vann.  
 
Legg merke til hva Paul i: 1 Kor 12,4-11  
4. Det er mange forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme.  
Og nå forklarer han det. 
 
5 Det er mange forskjellige tjenester, men Herren er den samme.  
6 Og det er mange forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme som 
virker alt i alle.  
7 Men Åndens åpenbaring blir gitt til hver enkelt, etter hva som er gagnlig: 
Med andre ord, Gud gir oss Åndens manifestering, Hans Ånd til vårt beste. 
 
8 For til én blir det gitt visdoms ord ved Ånden, til en annen kunnskaps ord ved den 
samme Ånd,  
9 til en annen tro ved den samme Ånd, til en annen nådegaver til å utføre 
helbredelser ved den samme Ånd,  
10 til en annen kraft til å gjøre undergjerninger, til en annen profetisk gave, til en 
annen å prøve ånder, til en annen forskjellige slags tunger, til en annen tydning av 
tunger.  
11 Men den ene og samme Ånd virker alle disse forskjellige nådegavene og deler ut 
til hver enkelt, slik Han vil. 
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Hva har vi da å skryte av, det er Gud som gjør det, ellers blir det ikke gjort. Nå går 
vi tilbake til Jesus bønn, vi fortsetter med Johannes 17:9. Legg nå merke til 
hvordan den samme Guds Ånd som kom på Jesus fikk ham til å tale djerv 
vedrørende Jesus Kristi Åpenbaring. 
 
Joh 7,25-26  
25. Noen av dem fra Jerusalem sa da: "Er ikke dette Han de forsøker å få drept?  
26 Men se! Han taler frimodig, og de sier ingenting til Ham. Har rådsherrene 
virkelig kommet til erkjennelse av at Han i sannhet er Kristus? 
 
Joh 18,20 Jesus svarte ham: "Jeg har talt åpent ut til verden. Jeg underviste stadig 
i synagogene og i templet, hvor jødene alltid møtes. Og Jeg har ikke talt noe i det 
skjulte. 
 
Se nå på Åndens kraft som var over Peter og Johannes og hvordan det gav dem mot 
da de proklamerte Jesus Kristi Åpenbaring offentlig. 
 
Apg 4,13 Da de så Peters og Johannes' frimodighet og skjønte at de var mennesker 
uten utdannelse og opplæring, undret de seg. Og de kjente dem igjen, at de hadde 
vært sammen med Jesus. 
 
Apg 4,31 Og da de hadde bedt, skalv stedet hvor de var samlet. Og de ble alle fylt 
med Den Hellige Ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. 
 
Og legg merke til at den samme innflytelse kom på Paulus, han fikk frimodighet til 
å tale Jesus Kristi åpenbaring til alle. 
 
Apg 9,26-29  
26. Og da Saulus var kommet til Jerusalem, forsøkte han å slutte seg til disiplene. 
Men alle var redde for ham, og de trodde ikke at han var en disippel.  
27 Men Barnabas tok ham og førte ham til apostlene. Og han forklarte dem 
hvordan han hadde sett Herren på veien, og at Han hadde talt til ham, og hvordan 
han frimodig hadde forkynt i Damaskus i Jesu navn.  
28 Så var han sammen med dem og gikk inn og ut blant dem i Jerusalem.  
29 Og han talte frimodig i Herren Jesu navn og diskuterte med de gresktalende 
jøder, men de forsøkte å få ham drept. 
 
Apg 13,45-47  
45. Men da jødene så folkemengdene, ble de fylt av nidkjærhet. Og de motsa og 
spottet og gikk imot det som ble sagt av Paulus.  
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46 Da ble Paulus og Barnabas frimodige og sa: "Det var nødvendig at Guds ord 
først skulle bli talt til dere. Men siden dere forkaster det og ikke anser dere selv 
verdige til det evige liv, se, da vender vi oss til hedningefolkene.  
47 For slik har Herren befalt oss: "Jeg har satt Deg til lys for hedningene, for at 
Du skal være til frelse like til jordens ende." 
48. Da hedningene hørte dette, ble de glade og æret Herrens ord. Og så mange 
som var utsett til evig liv, kom til tro. 
49 Og Herrens ord ble spredt over hele landområdet. 
 
Apg 14,1-4  
1. I Ikonium gikk de sammen til jødenes synagoge, og de talte slik at en stor 
mengde av både jøder og grekere kom til tro. 
2 Men de vantro jødene hisset opp hedningene og forgiftet deres sinn mot 
brødrene. 
3 Derfor ble de der en lang tid, og de talte frimodig i Herren, som vitnet om Sin 
nådes ord og lot tegn og under skje ved hendene deres.  
4 Men folkemengden i byen ble splittet. En del var på jødenes side, og en del holdt 
med apostlene. 
 
Apg 19,6-10  
6. Og da Paulus hadde lagt hendene på dem, kom Den Hellige Ånd over dem, og de 
talte med tunger og profeterte.  
7 Disse mennene var omkring tolv til sammen.  
8 Og han gikk inn i synagogen og talte frimodig der i tre måneder. Han samtalte og 
overbeviste om alt det som hadde med Guds rike å gjøre.  
9 Men fordi noen av dem forherdet seg og ikke trodde, men talte ondt om Veien 
overfor folkemengden, drog han bort fra dem og trakk disiplene tilbake. Og hver 
dag førte han samtaler i Tyrannus' skole.  
10 Dette fortsatte i to år, slik at alle som bodde i Asia, hørte ordet om Herren 
Jesus, både jøder og grekere. 
 
Apg 26,24-27  
24. Da han forsvarte seg på denne måten, sa Festus med høy røst: "Paulus, du er 
fra forstanden! Din store lærdom driver deg til galskap!"  
25 Men han sier: "Jeg er ikke gal, høyst ærede Festus, men taler sanne og 
fornuftige ord.  
26 For kongen, som jeg også taler til med frimodighet, kjenner til alt dette. Jeg er 
overbevist om at ikke noe av alt dette har unngått hans oppmerksomhet, for det har 
ikke funnet sted i en avkrok.  
27 Kong Agrippa, tror du på profetene? Jeg vet at du tror." 
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28 Da sa Agrippa til Paulus: "Du overtaler meg nesten til å bli en kristen." 
 
Apg 28,30-31  
30. Så bodde Paulus i to hele år i sitt eget leide hus, og han tok imot alle som kom 
til ham.  
31 Med all frimodighet forkynte han Guds rike og lærte om alt det som hører 
Herren Jesus Kristus til, uten å bli hindret. 
 
2 Kor 3,12 Da vi altså har et slikt håp, taler vi med stor frimodighet. 
 
2 Kor 7,4 Min tillit til dere er stor, min ros av dere er også stor. Jeg har fått rikelig 
trøst; jeg er overlykkelig midt i all vår trengsel. 
 
Ef 3,11-12  
11. Dette skjedde etter den evige hensikt* som Han nå har fullført i Kristus Jesus, 
vår Herre.  
12 I Ham har vi frimodighet og adgang i tillit ved troen på Ham. 
 
Ef 6,19-20  
19. og be også for meg, at det blir gitt meg ord, så jeg kan åpne min munn med 
frimodighet for å gjøre kjent hemmeligheten i evangeliet,  
20 det som jeg er sendebud for i lenker. Be om at jeg i Ham kan forkynne frimodig, 
slik det er pålagt meg. 
 
Fil 1,19-21  
19. For jeg vet at alt dette skal føre til min utfrielse ved deres bønn og ved den 
hjelp som Jesu Kristi Ånd sørger for.  
20 Slik er også min inderlige forventning og mitt håp at jeg ikke skal bli til skamme 
i noe, men i all frimodighet, som alltid, skal Kristus også nå bli opphøyet ved mitt 
legeme, enten det skjer ved liv eller ved død.  
21 For meg er livet Kristus, og døden en vinning. 
 
Kol 2,15 Han avvæpnet myndighetene og maktene, og vanæret dem offentlig da 
Han triumferte over dem på korset. 
 
Hebr 3,6 Men Kristus var trofast som Sønn over Sitt Eget hus, og vi er Hans hus, 
om vi helt til enden holder fast på frimodigheten og den ros som håpet gir. 
 
Hebr 4,16 La oss derfor komme fram til nådens trone med frimodighet for at vi 
kan få miskunn og finne nåde til hjelp i den tid vi trenger det. 
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1 Tess 2,1-4  
1. For dere vet jo selv, brødre, at den inngangen vi fikk hos dere ikke var forgjeves. 
2 Men selv like etter at vi hadde lidd og blitt nedverdigende behandlet i Filippi, slik 
dere vet, var vi frimodige i vår Gud til å tale Guds evangelium til dere under stor 
kamp.  
3 For vår formaning kom ikke av villfarelse eller urenhet, og den var heller ikke 
preget av svik.  
4 Men ettersom vi var blitt prøvd av Gud for å bli betrodd evangeliet, så taler vi 
også, ikke for å tekkes mennesker, men for Gud, som prøver våre hjerter. 
 
Hebr 10,35-36  
35. Kast derfor ikke bort frimodigheten deres, som har stor lønn. 
36 For dere trenger utholdenhet, for at dere, etter at dere har gjort Guds vilje, kan 
få del i løftet: 
 
1 Joh 2,28 Og nå, dere barn! Bli i Ham, slik at vi kan ha frimodighet når Han 
åpenbares, og ikke bli til skamme overfor Ham ved Hans komme. 
 
1 Joh 4,17 Ved dette er kjærligheten gjort fullkommen blant oss: At vi kan ha 
frimodighet på dommens dag. For som Han er, slik er vi i denne verden. 
 
1 Joh 5,14 Og dette er den frimodige tillit vi har til Ham, at om vi ber om noe etter 
Hans vilje, så hører Han på oss. 
 
 


