Fordeler fra Guds Sønn til oss #7.
Han som overvinner.
Rev. Brian Kocourek
Den sjette gode eller løfte fra Gud til oss angående vår tro i Hans Sønn er at vi er
blitt gitt Kraft til å seire over verden.
1 Joh 5,5 Hvem er den som overvinner verden, om ikke den som tror at Jesus er
Guds Sønn?
Nøkkelen til forståelsen av dette Skriftstedet og dets fordel til oss er å vite hva dette
ordet overvinne/seire betyr.
(Ordet å overvinne/seire ble oversatt fra det greske ordet ”nikao” som betyr: 1 beseire, underlegge seg
2 underkue, undertrykke, betvinge, kue. (Husk Nikolaitten.) Petrus.)
Dette Skriftstedet taler om de som tror at Jesus er Guds Sønn og dette Skriftstedet
forteller oss at det er disse som seirer over verden.
Visse goder må overvinnes, fordi å seire betyr at det finnes en hindring på veien,
eller en eller annen form for motstand for deg for å komme ditt hen, eller i dette
tilfelle for å komme i den tilstand. Å seire betyr at du er kommet over denne
hindring og derfor klarte du å komme ditt. Vi finner dette eksempel angående
ordets bruk også i Lukas 11.
22 Men når en som er sterkere enn ham, kommer over ham og overvinner ham, tar
han fra ham hele den rustningen som han stolte på, og deler ut byttet hans.
Dette taler om to stykker som er i opposisjon til hverandre, og hvor den ene er i
stand til å vinne over den andre og hvor den ene ikke bare led nederlag men
våpnene til motstanderen også ble ødelagt. Jeg elsker dette fordi vi er daglig i kamp
mot satan, og Jesus forteller oss at ved å tro at Jesus er Guds Sønn er vi i stand til å
overvinne verden, og vi vet at satan er herskeren over den nåværende verden.
Nå er det slik at om ikke du vinner over fienden vil du ikke være i stand til å få
fred, eller ikke er du i stand til å oppnå varig fred. Men når du engang overvinner
og avvæpner din fiende, og således erobrer denne fienden, da for du en sikker hvile.
Joh 16,33 Alt dette har Jeg talt til dere for at dere skal ha fred i Meg. I verden skal
dere ha trengsel.* Men vær ved godt mot! Jeg har seiret over verden."
Når da Jesus har vunnet over verden da har Han seiret over fienden til vår sjel. Og
således har vi fått en forsikring gjennom Ham til en fred som overgår all forståelse.
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Matt 11,28 Kom til Meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og Jeg vil
gi dere hvile!
Dette forteller oss at vi er i kamp med verden og allikevel blir det oss fortalt å
komme. Til hvem? Han sa: ” Kom til Meg.” Og Jeg skal gi deg den hvilen du leter
etter. Når vi så skal gå inn, da skal vi få motstand på veien og det ble oss fortalt at
siden Han overvant, da skal også vi vinne over. Således er vår seier et resultat av at
vår fokus ikke blir distrahert. Vi går til Ham, og det er ditt vi skal. Hindringene og
motstanden som finnes i denne verden er det ting som vi må overvinne slik at vi
kan komme fram. Slik kommer vi over det.
Joh 16,33 Alt dette har Jeg talt til dere for at dere skal ha fred i Meg. I verden skal
dere ha trengsel. Men vær ved godt mot! Jeg har seiret over verden."
1 Joh 2,16 For alt som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst og stolthet over
livets goder, er ikke av Faderen, men er av verden.
Vi er i stand til å seire fordi Gud har skapt en vei slik at vi er i stand til å vinne. Han
har gitt oss et våpen vi kan bruke og dette trer i kraft når vi mottar selveste Hans
Natur og Liv.
1 Joh 4,4 Dere er av Gud, barn, og har seiret over dem. For Han som er i dere, er
større enn han som er i verden.
Vi må huske på at av betyr ut fra. Og legg merke til at vi er kalt Hans barn, fordi vi
kommer ut fra Gud. Og dersom vi er Hans barn, vi kommer ut fra Ham, da vil vår
natur, slik som det er med alle slags sæd, regjere ved loven om reproduksjon. Det
er grunnen til at denne loven må styre våre dødelige kropper, og denne loven om
reproduksjon forteller oss at ”Hvert frø/sæd gir frukt etter sitt slag." Og dette betyr
at det må komme fram med det samme natur som sæd giveren. Vi leser det i:
2 Pet 1,4 Ved dette er vi blitt skjenket de største og mest dyrebare løfter, for at dere
gjennom dem skulle få del i guddommelig natur etter å ha flyktet unna fordervelsen
som tilhører lysten i denne verden.
1 Joh 5,4 For alt det som er født av Gud, seirer over verden. Og dette er den seier
som har seiret over verden, vår tro.
Slik ser vi, at når vi virkelig er født på nytt, skal vi seire over verden. Han som er
født av Gud gjør ingen synd, fordi Guds sæd blir i Ham.
Nå er spørsmålet om hvordan overvinner vi? Vel, han sier oss at det er gjennom vår
tro. Han sa: ” Og dette er den seier som har seiret over verden, vår tro.”
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Ikke en hvem som helst tro er god nok, fordi troen er en åpenbaring, og Paulus
sa at det finnes bare Én Herre og Én To.
Den rettferdige skal leve ved tro, og det er ikke vår tro, men Guds Sønns tro.
Gal 2,20 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.
Den samme Troen som Han hadde har vi. Fordi det finnes kun Én Tro og Én Herre,
og denne Troen er i denne Éne Herre. Dette fordi troen er en åpenbaring. Dette er
hva Br. Branham lærte oss talen om bortrykkelsen. Han sa: ”Tro er en åpenbaring,
noe som er blitt åpenbart for deg.” Så langt har vi sett at ånden av Seir Herren Selv
må til for å hjelpe oss til å seire.
Husker dere at vi tidligere i denne serien oppdaget at vi mottar Guds Ånd gjennom
denne Troen. Og vi oppdaget at denne ene troen eller denne ene åpenbaring er
Åpenbaringen om Kristus som er Jesus Kristi Lære. Og Johanne lærte oss at
dersom vi ikke har Jesus Kristi Lære har vi ikke engang Gud. Og han sa, han som
ekkoer Guds Sønn ekkoer liv.
Paulus sier det samme i Galaterne kapittel 3:2 Bare dette vil jeg vite av dere: Var
det ved lovgjerninger dere fikk Ånden, eller ved å høre troen?
Og troen er en åpenbaring og da sier han faktisk: Mottok dere Ånden ved lovens
gjerninger eller ved å høre troen?
Med andre ord, du kan ikke motta Guds Ånd utenom den sanne åpenbaringen om
Jesus Kristis.
Da ønsker jeg å utfordre alle som sier at de ble født på nytt og fult med Ånden uten
å få den sanne åpenbaringen om Jesus Kristus. Da kan du ikke finne et åndsfult
person utenfor dette budskapet, unntagen en man som er fult med en annen ånd enn
Guds ånd.
1 Joh 4,4 Dere er av Gud, barn, og har seiret over dem. For Han som er i dere, er
større enn han som er i verden.
Bror Branham lærte oss at det er kun Lys som kan bringe Liv.
Mannen som kunne skru på lyset. 2912.63 Side 48.
Det finnes ingenting som kan gi deg liv en det talte Guds Ord. Det er den eneste
måten liv kan komme er gjennom Hans talte Ord.
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Apostel Paulus fortalte oss at det må lys til for at alle ting kan bli manifestert. En
sæd er ikke i livet inntil det blir manifestert. Og uten lys blir det ikke manifestert
hva som er i sæden.
Ef 5,13 Men alt som blir avslørt av lyset, blir åpenbart, alt det som blir åpenbart,
er lys.
Vel, dette er problemet, mange har kommet inn budskapet og de har fortsatt ikke
sett Kivets Lys, fordi da de kom inn og før Guds Røst kunne dirigere dem inn i det
Herlige Lyset fra Jesu Kristi Lære, oppdaget de at de befant seg i en menighet som
tok det Lyset de hadde på disse lydbandene og begravde det under et lass med
paragrafrytteri og gjerninger.
Paulus sa i Gal 3,23-25: Men før troen
(Åpenbaringen) kom, ble vi holdt i varetekt under loven, innestengt med sikte på
den troen som senere skulle bli åpenbart. 24 Slik er da loven blitt vår tuktemester*
til** Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro. 25 Men etter at troen er
kommet, er vi ikke lenger under tuktemesteren.
Men nå er Alpha er blitt Omega og slik det var i den første menighetstid har
lovtrellene overtatt budskapet for denne timen og forsøker å presse loven op
trelldom på de ny omvente og slik blir de avstengt fra Jesu Kristi Åpenbaringsom
skulle sette dem fri. Men istedenfor å fokusere på Kristus fokuserer man på
gjerninger og andre menighets programmer, og de vandrer omkring og søker fred
men finner det ikke. Og da undrer de seg hvorfor så mange trenger dåpen i Den
Hellige Ånd. Så lenge de er under loven kan de ikke få det. De kommer ved
Åpenbaring, men åpenbaring er utestengt i dette budskapet. Vi snakker om det,
men når Gud virkelig åpenbarer Seg selv til en liten flok, og de begynner å predike
Jesu Kristi Lære, blir man merket som en flok som lærer 2 guder, akkurat på
samme vis som de merket Guds Sønn og Hans flok.
Forkastede Kongen 10.06.60 Side:38. Ja de ønsket denne kongen. Og da de fikk
denne kongen, begynte fienden å stikke øyene ut av folket, og da kunne de ikke se
lengre hvor det gikk hen. Det er det første som djevelen gjør når han kan ta en
Guds tjener, han blinder ham for den fakta at han er fortapt. Det var det første de
gjorde med Samson da de fikk tak i ham, en dommer. De tok ut hans øyne, slik at
han ikke lengre kunne se hvor han gikk. Så snart filisterne, Israels fiender, overfalt
Israel, tok de ut deres høyre øye, slik at de ikke kunne se riktig. Når fienden
kommer inn i menigheten, tar han ut deres øyne, slikt at de blir blind for det faktum
at det er den Hellige Ånd som regjerer menigheten. Alle disiplene er hentet av Den
Hellige Ånd. Amen. Jeg ønsket at jeg kunne si de rette ord slik at det gikk hjem, til
hjerte, slik at det aldri ble glemt, at det setter seg fast. Gud gav Den Hellige Ånd
for å regjere menigheten; Den Hellige Ånd.
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Bedratt Menighet av verden 28.06.59.
”Filisterne er etter dere” Men det ene velsignede håpet vi har mens Samson var i
fengsel… Hva var det første tingende gjorde da de grep ham? Først band de ham.
De tok kraften hans. De fant hemmeligheten hans. De fant din Hemmelighet, verden
fant din Hemmelighet. Nu klipper alle dere kvinner håret deres; dere gjør det make
til verden. Alle dere men går og oppfører dere som verden. Vær så god. Forteller
vitser, skitne vitser og går utenfor og røker noen få sigaretter og renner av gårde
med naboens hustruer og alt mulig annet, nettopp og alt mulig annet, nettopp slik;
en liten selskapelig drink for å beholde jobben din. Jeg ville heller sulte og drikker
vann fra bekken enn å inngå en kompromiss for en hvilken som helst slags jobb.
Det er sant. Stå sanndrue for Gud.
”Samson Filisterne er etter deg.”
Branham Tabernakel, lysten til verden kryper inn i blant dere. Hva med det? Har du
blottstillet din hemmelighet? Har du blottstillet den hemmeligheten som Gud gav
deg, da du rullet deg der i sagmuggen for noen få år siden? Har du latt den krype ut
med den fornemme, formelle tilbedelsen? Hva har skjedd med dere? Gud kan
komme ned og utføre en mirakel, og går rett ned gjennom forsamlingen og fortelle
folk deres hjertes hemmeligheter osv., og helbrede de syke og plagede, og gjøre
Tegn og Undere, og forkynne Hans Ord så hardt som de kan ved Den Hellige Ånd,
og folk sier: Vel, jeg antar at det er riktig. Vi gleder å høre det engang i blant, om vi
ikke er for utsitte.” Dette er Branham Tabernaklet. Filisterne er over deg.
Hva har skjedd med den amerikanske kirkesamfunn. Jeg kan gå til Afrika og noen
reiser hele 3200 km for å høre Livets Ord. Noen kan reise en hel måned nedover
Kongo elven med båt for å høre Livets Ord, og jeg kan reise til Filippinene en hel
menighet vandrer 26 kilometer gjennom jungelen for å høre Jesus Kristi Lære og
her i statene vill de ikke engang kjøre 5 kilometer for å høre samme Læren. De vill
heller tar den lette veien, blir hjemme og høre på en lydband.. Hør her folkens, en
lydband kan ikke erstatte en levende tjeneste, fordi dersom Gud har salvet denne
tjeneste da er Hans Nærvær for å åpenbare Seg Selv til folkene. Hva Amerika
trenger en vekkelse, men de ønsker ikke det.
Bror Branham sa i: Bedratt Menighet av verden 28.06.59.
Så vekkelse i vår tid? Hvordan kan vi ha det når den egentlige vekkelsesgiveren er
bundet av verden? Gud vil ikke komme inn der hvor verden er. Det kan stole på.
Omgåes du med verden, da er det – da er det alt. Når du lar verden krype inn, da
går du i gang med å oppføre deg som verden. Da er du ferdig. Men når du vil kutte
løs enhver lenke fra verden, og kommer til Gud, vil Gud bruke deg inntil du
begynner å flørte igjen. Her er det eneste håpet jeg har denne formiddagen for å
avslutte mitt budskap med det er dett: Mens Samson var bundet, vokste det ut en ny,
kraftig manke.”
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§ 82. Men slik Israel var bundet av sine konger slik at de ikke kunne følge den
Ekte Kongen, da Han kom, gjenkjente de Ham ikke. Slik er det i dag. O, Herre,
Herlighetens konge har vist Seg i form av Den Hellige Ånd, ogherre de vet det ikke.
De gjenkjenner det ikke. De er så organisert, så fast, at de ikke forstår det, fordi det
ikke er i deres organisasjon. Herre, dette er et arbeide av djevelen som har gjorda
dette mot folket.
§84. Måtte Guds Samson, måtte det Sanne i hjerte, de som lengter og gråter og
bønnfaller, og som holder fast, måtte de stå med Det Herre, inntil denne nye
avlingen vokser ut, inntil det kommer frem igjen en Glede i Sion, og at det kommer
frem en flokk som kan gjenkjenne og forstå, som kan se Messias og den skjulte
Kraften Som er skjult for verden, Som de ikke vil kunne forstå nu. Innvilg, Herre, at
de skal se dette, for vi ber om det i Jesu Nav. Amen.
Nå forteller Skriften oss hvordan vi kan komme ut av denne hengemyr som de
Forente Staters Menighet har kommet opp i. Åpen. 12:11
11 Og de har seiret over ham i kraft av Lammets blod og i kraft av sitt vitnesbyrds
ord, og de hadde ikke sitt liv (psucho) kjært, like til døden.
Legg merke til at han sier her to ting, Lammets Blod, av sitt vitnesbyrds ord. Men
ingen er villig til å avlegge et vitnesbyrd lengre. Og slik faller de dypere og dypere
in i likegyldigheten inntil de forlater menigheten og synker i synd. Akkurat som
Samson, de bundet og blindet. Bundet av en organisasjon som sier dersom min
menighet ikke lærer det da vil jeg ikke høre det, og slik gjør de seg selv blinde til
den forståelse av hva dette budskapet handler om. De blinder seg selv til hva Ropet
betyr. Og de går tilbake til et eller annet program slik at folket kan bli involvert i en
av deres menighets programmer.
Men apostel Paulus fortalte oss at det kommer aldri til å virke. Gal 5,6 For i
Kristus Jesus gjelder verken omskjærelse eller mangel på omskjærelse noe, men
bare tro som er virksom ved kjærlighet.
Det er ikke nok å ha tro, som er en åpenbaring, men denne åpenbaring må arbeide
sammen med kjærlighet. Fordi selv om du har den rette åpenbaring og ikke har nok
kjærlighet til å prosjektere denne åpenbaring til folket, da er det av ingen nytte,
fordi de er nødt til å se det manifestert for å kunne se livet i dette ordet.
Men vi har ved Guds Nåde en løfte ved Guds Sønn at Gud Selv skal vokte over de
sanne utvalgte og de blir ikke ført inn i denne hengemyr av forvirrende åpenbaring.
Han som begynte arbeidet skal avslutte den. Og vi vet at Jesus var i stand til å seire
over verden fordi Faderen holdt fast i Ham, og slik vill Han også holde oss fast,
fordi Han lever Hans Liv ut i oss, slik at vi er i stand til å seire.
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Joh 17,11-12 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. 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.
Nå gir Apostel Paulus oss en pekefinger om hvordan vi kan seire, han forteller oss
at den onde må ikke få tak i oss, men at vi skulle beseire det onde med det gode.
Rom 12:21,
21 Bli ikke overvunnet av det onde, men overvinn det onde med det gode!
Dette ordet ond ble oversatt av det greske ord ”kakos” som betyr : uten verdi,
moralsk fordervet, motbydelig. Med andre ord det som angriper oss og irriterer oss.
Så, Paulus forteller oss at vi ikke skal tillate å bli irriterende, angripende, og uten
verdi. Men heller seire over denne ødeleggende oppførsel med noe nyttig, Det
ordet gode som ble brukt betyr: det som er av nytte. Derfor skal vi heller være til
nytte istedenfor å være irriterende eller verdiløse, vi skulle være til nytte for andre.
Vi finner også i Skriften at vi er gitt Guds Ord for å nyttiggjøre vår situasjon.
2 Tim 3,16 Hele Skriften er innåndet av Gud*, og den er nyttig til lærdom, til
overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet,
Hvorfor skulle vi holde oss til andre ord utenom det som Gud har tilveiebrakt for
oss med Hans Eget Ord.
Rom 3,4 På ingen måte! Det står fast at Gud er sannferdig, men hvert menneske er
en løgner. Som det står skrevet: For at Du skal bli rettferdiggjort i Dine ord, og
kan vinne seier når Du dømmer.
Apostel Johannes forteller oss at det er Guds Ord som hjelper oss å seire.
1 Joh 2,13-14 Jeg skriver til dere, fedre, fordi dere har lært å kjenne Ham som er
fra begynnelsen. Jeg skriver til dere, unge, fordi dere har seiret over den onde. (Nå
må vi spørre oss selv, hvordan seirer vi over den onde? Johannes gir oss svaret i
fortsetningen.)
Jeg skriver til dere, barn, fordi dere har lært Faderen å kjenne.
14 Jeg har skrevet til dere, fedre, fordi dere har lært å kjenne Ham som er fra
begynnelsen. Jeg har skrevet til dere, dere unge, fordi dere er sterke, og Guds ord
blir i dere, og slik har dere seiret over den onde.
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La oss nå ved avslutningen se på noen indikasjoner eller som Br. Branham sa
det, noen karakteristiske personer som har seiret over verden, og som vi kan
identifisere oss med. Og Bibelen forteller oss i klar tekst hvordan du skal vite om
du har seiret over verden.
Åp 2,11 Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene! (Husk at Br.
Branham forteller oss at å høre betyr å forstå. Så, han som forstå la ham forstå det
som Ånden sier til menighetene.) Den som seirer, skal slett ikke bli rammet av den
annen død.
Du har et løfte, du skal ikke død, men du er blitt levende gjort i Kristus.
Åp 2,17 Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene! (Det betyr:
han som forstår , la ham forstå hva Ånden sier til Menighetene.
Den som seirer, vil Jeg gi å ete av den skjulte manna. Og Jeg vil gi ham en hvit
stein, og på steinen er det skrevet inn et nytt navn, som ingen kjenner, uten den som
får det.
Petrus.
( Hebr 9,4 Dette (Det Allerhelligste) inneholdt et røkelsesalter av gull og paktens
ark, som var kledd på alle sider med gull. I den var gullkrukken med manna, Arons
stav som spirte*, og paktens tavler. )
Jeg liker dette, fordi vi har spist av denne skulte manna i 20 år. Og mens kirkene i
Amerika dør hen, spiser vi fra den skjulte manna som kommer fra Kristus, som er
skult for verden. David sa i: Sal 91,7 Om tusen faller ved din side og ti tusen ved
din høyre hånd, deg nærmer det seg ikke. Fordi jeg har vært i live i Kristus and
holdt i livet ved hans skulte manna.
Bibelen sa at den dagen ikke skulle komme før enn der skulle komme en frafall
først. Og jeg har sett frafallet nå i de siste 25 år, 1000 på min venstre og 1000 på
min høyre side. Og jeg er så takknemlig slik at jeg setter mer og mer pris på Herren
fordi Han åpner mine øyer for Hans Nærvær og herlighet i blant oss.
Åp 2,26 Og den som seirer og holder fast på Mine gjerninger inntil enden, ham vil
Jeg gi makt over folkeslagene.
Det tok Br. Branhams tjeneste mindre enn 35 år for å brutte gjennom den
denominationale verden og for å komme inn i mer enn 170 nasjoner. Og læren som
han underviste oss i har tatt mindre enn 4 år for å rekke 134 nasjoner. Om dette
ikke er å ha makt over nasjonene, da vet ikke jeg hva det er, fordi denne makten er
oversatt fra det greske ord ”exousia” som betyr autoritet og innflytelse. Ja Brødre
og Søstre dette ord er i livet og har blitt manifestert Seg Selv. Og det er et Løfte fra
Gud, jeg snakker om. Og oppfullese av dette løfte.
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Åp 2,7 Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer,
ham vil Jeg gi å ete av livets tre, som er midt i Guds Paradis.
Spiser vi eller ikke. Jeg spør om dette, Spiser vi frisk manna hver uke ellers spiser
vi oppkast om og om igjen. Har dette ord kommet til live for oss og i oss og
gjennom oss, eller er det bare den samme gamle maten om igjen. Dere som har vær
trofaste i mange år og har sett ordet som kom til livet for dere, døm dere.
Åp 21,7 Den som seirer, skal arve alle ting,* og Jeg vil være hans Gud, og han
skal være Min sønn.
Og for å være i stand til å arve må vi først bli adoptert, og for å bli i stand til å bli
sønner må vi først få et guddommelig sinn, vår eldste Bror viste oss hvordan det er
å ha vårt Faders sinn da Han sa: ”Jeg er ikke kommet for å gjøre min vilje, men min
Fars vilje Han som har sent meg.” Han sa, Sønnen kan ikke gjøre noen ting, ikke
lære noe, ikke si noe, om ikke Faderen viste Ham det først. Er er ditt Fars sin. La
dette sinnet som var i Jesus Kristus være i dere.
Åp 3,12 Den som seirer, ham vil Jeg gjøre til en søyle i Min Guds tempel, og han
skal aldri mer gå utenfor. (Ut av herrens Nærvær.) Jeg vil skrive Min Guds navn på
ham og navnet på Min Guds stad, det nye Jerusalem som kommer ned fra
himmelen, fra Min Gud. Og Jeg vil skrive Mitt nye navn på ham.
La meg si dette, dette nye navn er ikke et eller annet idiotisk påfunn Joshua er
oshjua eller Jo shu eller et eller annet barnslig påfunn. Navnet er JESUS. Det er hva
Gud selv sa til William Branham. Jehova av det GT. Er Jesus i det NT. Og dette er
god nok for meg. Det er best at du gjør det som hans lydband forteller oss, og glem
en hvilken som helst privat tolkning, fordi Peter sa: ”Bibelen er ikke til å tolkes
privat.” Så bare glem det og hold deg til SÅ SIER HERREN.
Åp 3,21 Den som seirer, ham vil Jeg gi å sitte med Meg på Min trone, slik Jeg også
har seiret og satt Meg med Min Far på Hans trone.
Åp 3,5 Den som seirer, han skal bli kledd i hvite klær, og Jeg skal slett ikke stryke
navnet hans ut av Livets Bok. Men Jeg skal bekjenne hans navn for Min Far og for
Hans engler.
Og bekjenne betyr å si det samme.

BØNN.

