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Jesu Kristi Lignelser #2 
Dersom Øyets Lys er klar. 

19. oktober 2003. 
Pastor Brian Kocourek. 

 
 
Jeg ønsker å fortsette med å se på disse lignelser og symbolene som Jesus brukte 
i Det Nye Testament og anvende disse på denne dag og time vi lever i. 
 
Siste uke begynte vi denne serie med å lese de symbolene som Jesus brukte i 
Matteus 5, hvor Han sa. Matt 5,13 Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister 
sin saltkraft, hvordan skal det da kunne bli salt igjen? Da er det ikke godt for noe 
annet enn å kastes ut og bli tråkket ned av menneskene. 
 
Legg nå merke til at Han fortalte dem at de er jordens salt, og da sier Han til dem, 
”dog, dersom saltet mister sin kraft, hva god kan det gjøre? Vi oppdaget at det 
greske ord som ble oversatt til kraft, er et ord som betyr uten smak, mangler 
aroma eller entusiasme, eller med andre ord, mangler begeistring, stimulering, 
eller interesse; de var blitt avstumpet i dem. Dette fordi Han fortsetter i neste vers 
Matt 5,14-16 Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. 
15 Man tenner heller ikke en lampe og setter den under et kar, men i en 
lampeholder. Da gir den lys til alle som er i huset.  
16 På samme måte skal dere la lyset deres skinne for menneskene slik at de kan 
se de gode gjerningene deres og ære deres Far, Han som er i himmelen.  
 
Vi gikk videre for å vise at symbolet til kurven som Jesus refererer til som skylte 
lyset var selveste livet og velsignelsene som Gud hadde gitt menneskene. 
 
Vi undersøkte Skriften og fant at ordet kurv/kar var brukt 35 ganger, og i 
samtlige fant vi ut at det refererer til godene eller velsignelser fra Gud, og 
henviste også til deres liv  
 
Vi oppdaget at Paulus ble reddet da han rømte fra Jerusalem (Damaskus) ved å 
bli heist ned fra murene i en kurv. Moses ble reddet fra å bli drept av Faraos 
soldater ved å flyttet ned til sikkerhet i en kurv. Jesus viste fram Guds Kraft og 
velsignelser da han tok en liten fisk og noen brød fra en kurv og velsignet det, og 
mangfoldiggjorde det, og etter alle var blitt mette var der fortsatt 12 kurver til 
overs. I Boken om de To Lover Deuteronomi eller 5. Mosebok sa Gud til Israels 
barn at når de kommer i det lovede land, da må de ta fra landets velsignelser og 
plassere det i en kurv og ofre det til Herren. I Boken om Velsignelse og 
Forbannelse lovet Gud menneskene at de enten blir velsignet eller forbannet, 
dette avhenger av deres holdning mot Hans Ord.  
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Vi så da viktigheten av dette symbolet som Jesus fortalte menneskene. Han sa; 
dere er verdens lys, dere er som et lampe til verden for å vise dem veien, men 
dersom dere blir så i de grader involvert i ditt liv og velsignelsene som jeg har 
gitt dere, da blir dere til ingen nytte for Meg, og heller ikke til verden som dere 
skulle reflektere Mitt Lys til.  
 
Se, hvordan Bror Branham snudde ryggen til rikdom for å holde fokus på Kristus. 
Allikevel finner vi mange i dag som bygger kongeriker for seg selv på bekostning 
av andre menigheter som er liten fra før. Det betyr at mange små menigheter som 
har kjempet for å overleve har bare kastet in handkle, fordi de store menigheter 
var ut etter deres får. Dette er nøyaktig det som David har gjort, og Gud 
forbannet ham for det, og han høstet derfor mange vanskelige tider for det han 
gjorde. Og vi må ta i betraktning denne kurven med overflod som representerer 
oss for Gud, og vi må være sikkert på at våre lamper er trimmet og lyser klar, om 
vi ikke skal ende opp som resten i Laodikea som ser etter sin rikdom og vekst. 
Og fordi de var så velsignet av Gud med så mye, begynte de snart å glemme hvor 
det kom fra og således ble Guds velsignelser forvandlet til deres forbannelse. 
Hvorfor? Fordi de så etter gaver istedenfor til Han som gav disse gaver.  
 
Jeg vet ikke hvorfor mennesker streber etter store grupper, når Han ikke kommer 
for storegrupper i det hele tatt. Bror Branham sa fra: FORANDRER GUD 
HANS INNSTILLING ANGÅENDE HANS ORD. 18-04-65. 
7. Nå, ved å være en liten gruppe … Husk, det er ikke en store gruppe Han 
kommer for å hente fordi: ”Frykt ikke du lille flokk; det er Faderens gode vilje 
å gi dere Kongedømme …” Skjønner. 
 
GUD HOLDER HANS ORD. 20-01-57.  
E-44. Akabs motiver var feil. Han forsøkte å lage en stor felle for Jehoshaphat. 
Og det er det samme som satan forsøker å gjøre i dag. ”Men vi har jo 
majoriteten.” Så sant, Guds menighet har alltid vær i mindretall, inntil Jesus 
kommer. ”Frykt ikke lille flokk, det er Faderens gode vilje å gi dere 
Kongedømme.” Det stemmer. Vi er i mindretall. Men det er i orden, men så lenge 
Gud er til stede er det fortsatt et flertall for meg, og jeg vet at det er også slik for 
dere. Fordi om Gud er med deg, hvem kan være imot deg.     
 
LIVET ER HELBREDEREN. 11-06-57.  
E-67. To tredje deler av verdens hedninger, og en tredje del … Hva betyr 
hedning? En vantroende. Og det er cirka to tredje deler av verdens befolkning. 
De sier at vi ikke trenger noe tegn igjen. Og se på de så kalte kristne. Se på 
forskjellene med dem, vantro. Det er kun en liten antall Kristne troende som tror 
på Guddommelig helbredelse. Det er kun få som tror det. Hvor mye mer trenger 
vi Herren Jesus i Hans oppstandelse i kveld. Det er ikke rart at Han sier i Matt 
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7,14 ”Men trang er porten og smal er veien som fører til livet, og få er de som 
finner den.” 
 
TOTAL BEFRIELSE. 12-07-59.  
26. Jeg ønsker at denne Tabernakel, mens dere står på deres føtter, ønsker jeg at 
dere presser mot målet av deres høye kall. Hva dere enn gjør, stå sammen, vær 
så klanpreget som dere kan være, men alltid med en utstrakt arm for å føre et 
annet menneske inn. Men ved denne tro som vi nå prediker og seriøst kjemper 
for, vik ikke en tomme fra det.  Om dere tror at jeg er Hans tjener, da vet dere at 
dette er Guds plan. Det blir aldri i flertall. Det skal alltid være en minoritet, slikt 
har det alltid vært og slik skal det forbli. Men husk at det står skrevet: ”Frykt 
ikke lille flokk; det er Faderens gode vilje å gi dere Kongerike.”  
 
Og nå ønsker jeg å lese en profeti fra Bror Branham som han har tatt fra Skriften. 
Fra Budskapet: IKKE VÆR REDD. Talt den 6. juni 1960.  Han sa: 
Herre, himmelens og jordens Gud, timene kryper av sted. Natten nærmere seg; 
jordens lys er slokket. Snart er Du her, det er snart mørkt og ingen kan arbeide. 
Det kommer til å bli et kontrollsystem i dette landet som kommer til å stenge for 
slike møter som disse. Snart kan vi ikke ha denne type møter lenger; det skal 
tilslutt opphøre. Du sa i Ditt Ord at de hadde forenet seg; Du sa at de skulle 
gjøre det, og slik blir det. Og det kommer en stor rystelse blant menneskene. Og 
bare de som er anerkjent av det store forbundet, kan være i stand til å holde 
møter. Og det kommer til å være en intellektuell gruppe; Ånden blir presset inn 
i minoriteten. Men du sa: ”Frykt ikke lille flokk. Det er din Faders gode vilje å 
gi dere Kongedømme.” Derfor ber jeg Far at mens det er Lys og mens vi 
vandrer videre, og har denne helbredelses møter og tjener Deg, La da 
menneskene komme inn i dette Lyset mens Lyset fortsatt er her. Jeg ber at Du 
salver meg i kveld, hjelp meg Herre. Jeg ber i Jesus Navn. Amen.         
 
Mens vi snakker om Lyset, så lenge vi fortsatt er i stand til å vandre i det, ønsker 
jeg å fortsette denne morning å gjennomsøke Skriften etter symboler og lignelser 
som Jesus brukte, og vi skal granske om hvordan vi kan anvende disse i denne 
time. Fordi Bror Branham sa i talen Shalom: ”Hele det Nye Testament taler om 
denne time.” Når vi derfor gransker disse lignelser og symboler i Skriften, ønsker 
vi å finne ut om hvordan vi kan dra nytte av det, i denne time.   
 
Matt 6,22-23 Øyet er legemets lampe. Hvis altså øyet ditt er godt, vil hele 
legemet ditt være lyst.  
Ordet godt ble oversatt fra det greske ord som bokstavelig talt betyr: ikke tvinnet 
eller med andre ord ikke viklet sammen. Han sier oss med andre ord, dersom ditt 
øye er fokusert på en ting, da blir ditt lys stor, og deretter sier han … 23 Men 
dersom øyet ditt er ondt, vil hele legemet ditt være fullt av mørke. Hvis lyset som 
er i deg, er mørke, hvor stort er ikke da mørket! 
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Det greske ord for ondt ble oversatt fra ”poneros” som betyr fult med 
anstrengelser, bry og irritasjon. Med andre ord, fult med forvirring, akkurat som 
en masse med bråk kan dempe det du kan trenge å høre. Når det finnes en masse 
med stemmer, da blir det vanskelig å høre klart og tydelig den ene som du trenger 
å høre. Har du noen gang vært i et rom fult med folk som snakker og du kan 
nesten ikke høre deg selv når du forsøker å fortelle en person noen? Og når du 
nesten ikke kan høre deg selv, hvor mye verre blir det da ikke å høre han som du 
snakker til. Dere har alle sammen hørt denne uttrykk; det er så bråkete her inne at 
jeg ikke engang kan høre hva jeg tenker.   
 
Og dersom ditt liv er så fult med aktiviteter, og du løper både her og der, hvordan 
kan du da hører denne lave stemmen fra Gud som forsøker å snakke til deg og 
ønsker å ha felleskap med deg? Dersom trompeten gir et uklar lyd, hvem kan da 
gjøre seg rede til kamp? Og når du ikke engang kan høre deg selv tenke, hvordan 
kan du da høre Guds stemme midt i alle denne forvirring som foregår i ditt liv? 
Mange ønsker å vær så som Bror Branham og har den forhold til Gud som han 
hadde, men hvor mange av dere står opp tidlig om morgenen for å gå ut, for å bli 
alene med Gud? Hvor lenge ønsker du å sitte stille, bare for å vente på et svar fra 
Gud? Hør på denne sitat som er tatt fra talen HØR HANS RØST.       
 
Bror Branham sa i: HØR HANS RØST.  05-10-58. 
Men det finnes så mange røster i dag som tar Guds Røst fra oss. Det finnes et 
lystens røst. Så mange mennesker lytter til den, der hvor de kan gå og har en bra 
stund. Og mange av dem påstår at de er kristne. Et slags rock and roll kommer 
fram, de kan bare ikke høre på hva Gud … De sier: ”Vel, jeg er en Kristen, Jeg 
leser et vers i Bibelen i dag. ”Ja, Jesus gråt.” Slik er det, bare går videre. Det 
finnes så mange røster i denne verden, så mange ting som tiltrekker vår 
oppmerksomhet bort fra Gud.  
 
Jeg tror at det største problem vi har i denne menighet og innefor Budskapet er at 
økonomien har vært for god, og vi trenger å be at God kan ta bort disse 
forstyrrelser som har dratt oss i mange forskjellige retninger. Hva menigheten 
trenger er en stor depresjon. Du sier, hvorfor sier du det bror Brian?  Jeg sier det 
fordi vi vet  fra profeten som er stadfestet av Gud at veien opp er veien ned. Og 
vi vet at veien opp er bortrykkelsen og vi vet at det kommer i en time at det er 
ved en økonomisk nedtur så å si. Laodikea er rik og vokst med goder. Men avtatt 
når det gjelder Gud. De er blind for Ham. Men når den store depresjonen 
kommer, blir vi tatt opp med Ham, således er veien opp, veien ned. Skjønner?      
 
GUDS RØST. 20-01.63.  
25. Og grunnen til at menigheten er i denne tilstand den er i, er fordi det er så 
mange røster, så mange andre røster til å lokke menigheten fra Guds Røst, at 
det er spørsmål om mange ville høre Guds Røst skjønt Den er  i deres midte, de 
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ville kanskje ikke engang forstå Den, Det blir fremmed for dem. De har innstilt 
seg på røstene for i dag. De har innstilt seg på røstene for i dag.  
27. Og som vi la merke til i vår Skriftlesning, at Guds Røst var fremmed for dem. 
I dag er det også blitt slik at Guds Røst … Det er så mange andre røster. Og hvis 
Gud har lovet oss Dette og hvis andre røster ikke stemmer med Guds Røst, må 
det være røsten fra vår fiende som forsøker å forvirre oss, slik at vi ikke kan 
forstå når Guds Røst taler.     
 
Har du noensinne sett disse bildene som er så fulle med farger og linjer og kurver 
og det finnes så mange detaljer slik at du virkelig ikke kan se bildet. Men når du 
bare begynner å fokusere på dette bildet, og fortsetter å fokusere inntil du er 
fokusert på en enkel ting, da ser du omsider det skulte bilde. Og det er dette Jesus 
snakker om her. Om vi er tydelig fokusert på Ordet, da er vårt Lys stort, men det 
finnes så mange forstyrrelser, og da blir dette lys som vi har formørket på grunn 
av alle disse forstyrrelser.     
 
Jesus fortsetter med å si: ”Dersom lyset som er inn i dere blir til mørke, hvor 
stort er dette mørke?”  Vel dette er meget symbolsk det Han sier her. Dersom ditt 
lys blir mørke, hvor stort er da mørket. Tenk deg at du har et lys, og lyset er en 
lampe for dine føtter, men hva om dette lys eller lampe blir så formørket ved 
soten fra veken at du ikke engang kan se noe lys fra lampen. Dette er det samme 
som all forvirring som vi har rund omkring oss i dag og som drar vår 
oppmerksomhet bort fra Guds Røst til oss, fordi de alle sammen sier, vi har en 
profet, da er det i orden med oss, og allikevel hører de ikke etter røsten fra denne 
profeten, og de passer seg ikke for hans budskap. 
 
Og apostel Paulus forteller oss det samme i 2. Kor. Kapittel 4: 3-4: 
3. Men hvis også det gode budskap fra oss er dekket, er det dekket blant dem som 
går til grunne;  
4 blant hvilke guden av denne tidsalderen blindet tankene av dem som er vantro, 
til den hensikt at ikke opplysningen fra det gode budskap av Kristi herlighet skal 
stråle på dem, han som er et avbilde av Gud. 
  
Legg nå merke til at det er satan som bruker evangeliet/budskapet for å blinde 
mennesker. Det finnes mange flere komplette utgaver av Guds Røst der ute enn 
på noen annen tidspunkt i menneskets historie, og allikevel er dett mer 
forvrenging og mer avledning enn på et hvilket som helst annet tidspunkt. Og slik 
er vi i ferd med å bli et folk som blir forblindet av selve Evangeliet som vi påstår 
å tro, fordi vi har vannet det ut så mye annet, at det ikke betyr mer så mye for 
folk lenger. Det fantes en tid da vi kunne høre på Guds profet i flere timer hver 
dag. Jeg kunne ringe til en troende, og da kunne jeg høre lydbandet i bakgrunnen.  
Noen kunne kjøre bilen opp, og da kunne vi høre Guds Røst fra deres høyttaler.  
Og dette var den gangen da vi bare kunne hadde noen få lydband. Og vi ville 
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gjerne spandere alt vi hadde for å få tak i en eller to lydband fra profeten den 
gangen, men nå er de blitt så billig, at man bare behøver å betale 10 dollar for en 
fullstendig lydarkiv av alle taler fra Guds Profet som er tatt opp, og nå, når 
menneskene har en fullstendig samling i nesten alle hjem, må du være heldig om 
du hører noen som hører på en tale. Jeg sier ikke at de ikke gjør det. Men det er 
meget sjelden at folk lytter når de kjører hjem til dem, eller når du ringer dem. 
Jeg spør meg selv derfor, hvilken røst hører vi på. Hva er vi så opptatt med slik at 
vi ikke er fokusert på Guds Røst til oss for denne time?    
 
GUDS RØST 20-01-63. 
31. Det er så mange røster i verden i dag, og det er svært hardt, for de dreper 
Røsten av det Overnaturlige. Det er så mange intellektuelle røster av store 
intellektuelle menn, så de i deres intellektuelle tilstand til og med ryster nasjoner. 
De bringer store organisasjoner sammen, har store kampanjer – blomstrende. En 
kan bli litt forvirret. Det er nokk å bli forvirret av, når en ser hvorledes disse ting 
pågår og vokser. Det er røster som oppstår og gjør disse ting, og det fører til at 
Guds Røst blir plassert langt tilbake et sted – Guds Sanne Ord. 
32. ”Guds Røst” sier de, ”Hvordan kan vi vite at det er Guds Røst?” Den gang 
var den i en stadfestet profet. Hvordan vet vi i dag at det er Guds Profet? Fordi 
det er manifestasjonen av profetens Ord. Dette er Guds Profet, og en sann Guds 
Røst bringer bare denne ekte, Levende, Overnaturlige Gud, med Hans 
Overnaturlige Ord, med den Overnaturlige manifestasjonen av det Sanne Ord 
tilbake. Da vet vi at det er Guds Røst. Det er så mange ting i den andre verden 
at det nesten dreper Dette. Men husk, Det vil stråle frem, det vil komme frem! 
Det vil komme. 
33. Det er en røst i den politiske verden i dag. Det er en stor røst. I disse store 
politiske dager er alt blandet sammen i deres menigheter. Som vi nettopp har 
sett er mange ganger de politiske røster sterkere enn Guds Røst i menighetene. 
Om ikke ville ikke det amerikanske folk ha gjort det de nettopp gjorde. Ser dere? 
(Valg av John F. Kennedy.) De ville aldri har gjort det. Hvis Guds Røst var 
holdt i live i menigheten, da ville de aldri har gjort dette feilgrepet. Men den 
politiske røst er så mye sterkere enn Guds Røst i verden i dag, helt til 
menneskene selger deres kristne fødselsrett for et virvar av popularitet, 
utdannelse og politisk makt. Det er en skam å se det.       
 
Og slik ser vi at disse mange røster har skapt et slik rot i våre sinn at folk er blitt 
forblindet og døv for Guds Røst for denne time. 
 
Nå, Paulus forteller oss at denne verdens gud har forblindet sinnet til 
menneskeheten, og Guds profet William Branham sa i talen: 
Å TA PÅ SEG GUDS HELE RUSTNING. 07-06-62. 
E-104. Du er blind når man ikke tror Guds Ord. Ved å tale Evangeliet, blinder 
man de vantroende. 
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Og igjen i talen: ER NOEN TING FOR MYE FOR HERREN. 28-03-60.  
E-20. Hvordan skulle vi tenke i dag, at ved å tale evangeliet blir den vantroende 
forblindet. Ikke rart att de ikke kan se: de er forblindet. Gud sier at de har øyer, 
men kan ikke se, de har ører men kan ikke høre. Hvis det er noe jeg ønsker at han 
gjør for meg, er at Han åpner mine åndelige øyer slik at jeg kan kjenne igjen 
Ham og ser meg rund og ser Ham, fordi Han er alle veier. Jeg ønsker å se Ham 
og bli så kjent med Ham slik at jeg kjenner Ham igjen ved første øyekast. Jeg 
kjenner igjen at det er Gud. Dette er mitt hjertets ønske, å være slik som 
Abraham. 
 
Jeg tror at vi må be om åpenbaring, mer enn for noe annet. Om ikke Gud åpner 
våre øyer, da kommer vi aldri til å se Guds Kongerike. Hvordan forventer vi å 
komme in i Guds Kongerike, når vi ikke kan se det? Det betyr at når vi ikke ser 
Guds Kongerike er vi fortapt i våre synder, og da er vi på vei til helvete. Så 
alvorlig skulle evangeliet bli tatt. Menneskene som sier: ”Hva betyr det om man 
forstår det eller ei.” det er bare de som ikke forstår det som kan si slik, ellers ville 
de aldri komme med en slik uttalelse. Det betyr noe om hva du forstår eller ikke 
forstår. Hvordan kan du tilber Gud i Ånd og Sannhet om du ikke har Hans Ånd 
og Hans Sannhet. Da er din tilbedelse forgjeves.     
 
Joh 12,35-36 Da sa Jesus til dem: "Ennå en liten stund er lyset hos dere. Vandre 
mens dere har lyset, så ikke mørket skal overvinne dere. Den som vandrer i 
mørket, vet ikke hvor han går.  
Kan dere ikke se at det gjelder for i dag! Han snakker om Lyset, denne Ildstøtten 
er her og vi skulle vandre som om vi sannelig tror at Han er her. Han sier at Lyset 
er her bare for en liten stund, så det er bedre å vandre med dette Lyset mens Han 
er her slik at vi kan vandre sammen med Ham. Og deretter sa han, han som 
vandrer i mørke, vet ikke engang hvor han går til. Og hvor mange vandrer i 
mørke i dag, ved å ha forkastet Ildstøtten, og allikevel prediker de himmelen og 
tror at de går ditt, mens de samtidlig forbanner den Gud som er her for å lede dem 
inn i tusenårsrike. Han sa, de vet ikke engang hvor de går. Deretter sier Jesus:  
 
36 ”Tro på lyset, mens dere har lyset, så dere kan bli lysets barn."  
Vel, den eneste måten å tro i Lyset, er å tro mens du er inn i lyset. Dersom du 
vandrer inn i Lyset, som Han er inn i Lyset, da er dine syndere vasket bort ved 
lammets Blod, og da har du felleskap med hverandre., Men det er nødvendig for 
å være inn i Lyset for å kunne tro i Lyset.  
Dette sa Jesus, og så drog Han bort og ble skjult for dem. 
 
Hør etter nå, Alpha er blitt omega, og i Johannes 12:37 leser vi: Joh 12,37 Men 
selv om Han hadde gjort så mange tegn framfor dem, trodde de ikke på Ham, 
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Legg nå merke til, det var ikke antallet av miraklene som var årsaken i at folk ble 
forblindet. Hvorfor det? Fordi det ble så vanlig for dem. Og det er det samme 
som har skjedd i denne time. 
 
Jeg ønsker at dere ser, mens vi leser disse avsluttende ord den formiddagen, 
hvordan dette eneste Lyset som vi må fokusere oss på er Kristus. Han er den 
Salvede, fordi Han mottok Hans Salvelse fra den Store Salveren Selv, 
Herlighetens Far. Og mens dere leser Johannes 12: 38-50 med meg, ønsker jeg 
at dere legger merke til at Jesus snakker om dette lys og slår det fast, og om det 
tofoldig forhold Han har med Faderen. Dette er Lyset hvori vi må vandre, om å 
kunne forstå slektsforholdet mellom Faderen og Sønnen, slik at også vi kan 
komme inn i det samme slektsforhold med Faderen i en tofoldig forhold, fordi 
Kristus, salvelsen i deg er ditt håp og Lovprisning. Og vi ved at Gud er 
Lovprisnings Far og Han må komme til deg for å gi deg Ånden som er Hans Ånd 
om visdom og Åpenbaring i Kunnskapen om Seg Selv ifølge Paulus i Efeserne 
1: 17-18.    
 
Joh 12,38-50 for at profeten Jesajas ord skulle bli oppfylt, slik han har sagt: 
Herre, hvem trodde vårt budskap? Og for hvem ble Herrens arm åpenbart?39 
Derfor kunne de ikke tro, for også dette hadde Jesaja sagt: 40 Han har 
forblindet deres øyne og forherdet deres hjerter, så de ikke skulle se med 
øynene og ikke forstå med hjertet og vende om, så Jeg kunne lege dem. 41 Alt 
dette sa Jesaja da* han så Hans herlighet og talte om Ham. 42 Likevel var det 
mange, selv blant rådsherrene, som trodde på Ham. Men på grunn av fariseerne 
bekjente de Ham ikke, så de ikke skulle bli utstøtt fra synagogen. 43 For de 
elsket ære fra mennesker høyere enn ære fra Gud. 44 Men Jesus ropte og sa: 
"Den som tror på Meg, tror ikke på Meg, men på Ham som sendte Meg. 45 Og 
den som ser Meg, ser Ham som har sendt Meg. 46 Jeg er kommet som et lys til 
verden, for at hver den som tror på Meg, ikke skal bli i mørket. 47 Hvis noen 
hører Mine ord og ikke tror, dømmer ikke Jeg ham. For Jeg kom ikke for å 
dømme verden, men for å frelse verden. 48 Den som forkaster Meg og ikke tar 
imot Mine ord, har det som dømmer ham. Ordet som Jeg har talt, det skal 
dømme ham på den siste dag. 49 For Jeg har ikke talt av Meg selv. Men 
Faderen som har sendt Meg, gav Meg bud om hva Jeg skulle si og hva Jeg 
skulle tale. 50 Jeg vet at Hans bud er evig liv. Det som Jeg da taler, taler Jeg 
slik som Faderen har sagt Meg." 
 
La oss bøye våre hoder i bønn. 
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