Det Talte Ord 120.
"La denne holdning være i dere.
7. oktober 2009
Pastor Brian Kocourek.
Fil 2,1-16 Derfor, om det da er noen trøst i Kristus, om det er noen oppmuntring i
kjærligheten, om det er noe samfunn i Ånden, om det er noe hjertelag og barmhjertighet, 2
så gjør min glede fullstendig ved å ha det samme sinnelag og den samme kjærlighet, og vær
ett i sjel og ha det samme sinn. 3 Gjør ikke noe ut fra ønske om egen nytte eller lyst til tom
ære, men enhver skal med ydmykt sinn anse de andre høyere enn seg selv. 4 Ingen av dere
må bare trakte etter det som er best for en selv, men også etter det som gagner andre. 5 La
dette sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus. 6 Han som var i Guds skikkelse, holdt
det ikke for et tilranet gode å være lik Gud, 7 men Han uttømte Seg Selv, tok på Seg en
tjeners skikkelse og kom i menneskers likhet. [BGO: 8] Og da Han i sin framtreden var
funnet som et menneske, 8 fornedret Han Seg Selv og ble lydig til døden, ja, til døden på
korset. 9 Derfor har også Gud høyt opphøyet Ham og gitt Ham Navnet som er over ethvert
navn, 10 for at i Jesu Navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i den himmelske verden, og
deres som er på jorden, og deres som er under jorden, 11 og for at hver tunge skal bekjenne
at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. 12 Derfor, mine kjære, slik dere alltid har
vært lydige, ikke bare da jeg var hos dere, men mye mer nå ved mitt fravær, så arbeid på
deres egen frelse med frykt og beven! 13 For det er Gud som virker i dere både å ville og å
virke for Hans gode vilje. 14 Gjør alle ting uten klager og innvendinger, 15 slik at dere kan
være ulastelige og rene, Guds uklanderlige barn midt i en vrang og fordervet slekt. Blant
dem skinner dere som strålende lys i verden, 16 på den måten at dere holder fram Livets
Ord, slik at jeg kan glede meg på Kristi dag over at jeg ikke løp forgjeves, eller at jeg
arbeidet forgjeves.
DET TALTE ORD ER DET ORIGINALE SÆD. 18-03-62. P: 108. Åh, folket, Gud
velsigner dere. Hør på meg. Jeg kan ikke tro noe annet enn Guds Ord, og jeg ønsker at Dette
skal være mitt liv, alt det jeg er. Jeg ønsker dere det samme. La din vandring, din tale,
deres gjøremål, alt dere gjør, være etter Guds Ord. La dette sinn som var i Kristus komme
inn i dere, da blir dere befruktet med Ordet. Om dere ikke gjør det og la sinnet til
kirkesamfunnet komme in, da blir dere befruktet med et kirkesamfunn. Om dere la Kristi
Sinn komme inn, da kan Han ikke benekte Sitt Eget Ord, fordi Han er Gud. Dere blir
befruktet med Ordet og da tror dere Det. Jeg bryr meg ikke om de setter dere utenfor eller
kaster dere ut, jager dere ut og alle dører blir stengt, dere fortsetter med det samme. Amen.
Jeg må skynde meg.
Bror Branham sa i:
HVEM ER DENNE MELKISEDEK. P: 70. Dette gjør at dere blir underlagt. Det er ikke
nødvendig for deg å si: ”Å, om jeg bare kunne slutte å drikke, hvis Jeg bare kunne …” Bare
kom inn i Kristus, så er alt borte. Ser dere? Fordi kroppen din er underlagt Ånden, da er
det ikke lenger underlagt verdens ting; den er død. Den er død, dine synder er gravlagt i
dåpen, og du er en ny skapning i Kristus. Og ditt legeme blir underlagt Ånden, og forsøker
å leve ett rett liv …
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Derfor legger vi press på våre legemer slik at de blir underlagt Guds Ord ved Ånden, og
derfor bringer det med seg Liv, Evig Liv.
Vi leser i: Hebr 12,9 Hvis vi har hatt menneskelige fedre som tuktet oss, og vi har hatt
ærefrykt for dem, skal vi ikke da mye mer underordne oss Åndenes Far og få leve?
I Rom 6,17 Men Gud være takk! Selv om dere har vært treller under synden, er dere nå av
hjertet blitt lydige mot den læren som dere ble overgitt til.
Vi viste at det greske ordet som er brukt i referanse til dette ordet ”underkastelse” er ordet
”Hupotasso” Og det betyr: 1) å ordne seg under, eller underordne deg selv til, å underlegge
en selv, lystre; Og det var en Gresk militære uttrykk som betyr "å arrangere tropper i
divisjoner på en militær måte, under kommando av en leder. 2) For ikke militær bruk betyr
det, å gi etter ved en frivillig holdning, samarbeide, ikle seg ansvar og bære en byrde.
Webster forteller oss at ordet byrden betyr: å tynge ned; undertrykke.
Vi så på denne frivillige holdning i lys av de attributtene som Jesus, Guds Sønn, viste
Faderen.
Vi leser i: Fil 2,5 La dette sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus.
Som jeg tidligere sa, husk visjonen som bror Branham hadde om bruden som marsjerte rett
opp i herligheten. Ordet som er oversatt til "å være underordnet": Hupotasso var en Gresk
militære uttrykk som betyr "å arrangere tropper i divisjoner på en militær måte, under
kommando av en leder. 2) For ikke militær bruk betyr det, å gi etter ved en frivillig
holdning, samarbeide, ikle seg ansvar og bære en byrde.
Derfor, siden det er Nattverd i kveld, burde vi ha kommet hit med forberedte hjerter, etter å
ha tatt en granskning av våre sjelers tilstand. Derfor vil jeg gjerne fortsette med denne tanken
ved å se på dette ordet ”hupotasso” og dens betydning som er: å gi etter ved en frivillig
holdning, å samarbeide, ikle seg ansvar og bære en byrde ".
Og jeg ønsker å spørre hvert enkelt av dere i kveld: ”Hva er din holdning?” Først av alt vil
jeg spørre: ”Er din holdning ut av fri vilje? Kommer det fra ditt eget hjerte? Har du denne
holdning med glede? Eller er denne holdning en stor belastning for deg?
Gal 6,1-5 Brødre, hvis et menneske blir grepet i en overtredelse, skal dere som er åndelige
vise en slik til rette med en ydmyk ånd. Og pass deg selv, så ikke du også blir fristet. 2 Bær
hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov. 3 For om noen mener om seg selv at
han er noe, når han ikke er noen ting, bedrar han seg selv. 4 Men la hver enkelt prøve sitt
eget verk, og så skal han ha sin ros etter det han selv er, og ikke etter det andre er. 5 For
hver enkelt skal bære sin egen byrde.
Nå høres det ut som om denne delen av skriftstedet motsir seg selv, men det gjør det (ikke).
Paulus sier ikke at vi alle bør ta på oss andremanns byrder for så å snu rund og si at vi skal
bære våre egne byrder. Det han forteller oss her er dette. I det andre vers sier han, bær dere
hverandres byrder. Dette greske ord her er ”baros,” som betyr tyngde eller vekt. Så i vers
fem sier han, at hver mann skal bære sin egen byrde, han bruker her det greske ordet
”phortion” som betyr forpliktelse. Derfor, hvis vi skal ha denne frivillige holdning til slaveri
til å være slaver for andre, da har vi en forpliktelse til å oppfylle plikten til å hjelpe andre
med sine byrder. Hvis vi sier: ”Jeg vil hjelpe deg,” da må vi hjelpe. Hvor mange personer
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sier til andre som er i nød: "Jeg ønsker å hjelpe, MEN ..." Vel, Paulus sier at vi har en viss
forpliktelse til å komme med denne frivillige tjeneste. Og når du frivillig påtar deg å gjøre
noe, da må du oppfylle dine forpliktelser. Selv om det er frivillig, selv om det er fra din egen
fri vilje, men når du forplikter deg til det, utfør da din engasjement. Og hvis det synes det er
mer enn du kan håndtere, gjør da som David sa i Salme 55:22 Kast din byrde på Herren, og
Han skal holde deg oppe. Aldri i evighet skal Han la den rettferdige rokkes.
RAPPORT FRA INDIA REISE. 26-01-57. E-29 Og det er på samme måte med Guds Ord,
brødre. Det er måten du ser på Det. Hvis du ser det fra utsiden og ser på det som en
observasjon, og ut fra et punkt av kritisisme sier du: "Denne fyren har ikke fått det, og at den
fyren der har ikke fått det," det vil ikke fungere. Du må gjøre deg små, da ser du opp til folk.
Det er dette som fører til resultater. Da har du en annerledes holdning, og en annerledes
holdning til dine brødre, og en annerledes holdning til mannen som strever etter det
samme som du strever etter. Skjønner? Det bryter da ned alle sperringer.
1 Pet 1,22-23 Ettersom dere i lydighet mot sannheten ved Ånden har renset deres sjeler til
oppriktig broderkjærlighet, så elsk hverandre inderlig av et rent hjerte, 23 dere som er
gjenfødt, ikke av forgjengelig sæd, men uforgjengelig, ved Guds ord som lever og blir til evig
tid.
Og hva er oppriktig kjærlighet? Det er en ekte, uforfalsket, ærlig, enkel kjærlighet. En som
ikke er kamuflert med smiger og tomme ord, men en som er virkelig, og ut fra hjertet.
MISJONS BEFALINGEN. 01-03-58 14 Og hva med en bror som har gjort en feil? Selv
om jeg sier at han er feil. Noen ganger er han anklaget galt når han ikke har gjort noe galt.
Men hvis han er feil, vel, hvis vi tar han med til Guds trone, stå der da skulder til skulder
med vår bror, mens du er klar over at han er et menneske som må død, og kanskje hans
destinasjon hviler på vår holdning til ham, når vi kommer tilbake fra Guds trone, vil vi
innse at vi alle er skyldige, og vi alle trenger hjelp fra hverandre. Og den beste måten å
gjøre det på, er å be.
Gal 5,13-16 For dere, brødre, er blitt kalt til frihet. Bruk bare ikke friheten som en
anledning for kjødet, men tjen hverandre ved kjærligheten! 14 For hele loven er oppfylt i ett
ord, nemlig dette: Du skal elske din neste som deg selv! 15 Men dersom dere biter og eter
hverandre, så pass på at dere ikke eter hverandre opp! 16 Men jeg sier: Vandre i Ånden, og
dere skal slett ikke fullføre kjødets lyst.
1 Pet 3,8 Til slutt: Dere skal alle ha ett sinn, ha medlidenhet med hverandre, vis
broderkjærlighet, vær ømhjertet og vennlige,
1 Joh 3,13-23 Undre dere ikke, mine brødre, om verden hater dere. 14 Vi vet at vi har gått
over fra døden til livet for vi elsker brødrene. Den som ikke elsker sin bror, blir i døden. 15
Hver den som hater sin bror, er en morder. Og dere vet at ingen morder har evig liv
værende i seg. 16 På dette har vi lært kjærligheten å kjenne, at Han gav Sitt liv for oss. Også
vi skylder å gi våre liv for brødrene. 17 Men hver den som har denne verdens goder og ser
sin bror i nød og lukker sitt hjerte for ham, hvordan kan Guds kjærlighet bli i ham? 18 Mine
barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og i sannhet. 19 Og på dette
vet vi at vi er av sannheten og skal slå våre hjerter til ro framfor Ham. 20 For dersom vårt
hjerte fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alt. 21 Elskede! Hvis vårt
hjerte ikke fordømmer oss, har vi frimodighet for Gud. 22 Og hva vi enn ber om, det får vi
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fra Ham, for vi holder Hans bud og gjør de ting som er til behag for Ham. 23 Og dette er
Hans bud: At vi skal tro på Hans Sønns, Jesu Kristi navn og elske hverandre, slik Han gav
oss bud om.
Å SE GUD 09-06-62. E-9. Og, bror, søster, denne formiddag vil jeg bare snakke til dere, ut
fra mitt hjerte. Det er ikke altfor mange dører som står åpen for meg. Jeg holder det ikke
mot mine brødre, ikke i det hele tatt, men jeg tror noen ganger at ... Det er akkurat som jeg
sa: ”Folket har en feil holdning, de tolker det (budskapet) slik eller slik, og det fører til
forvirring blant brødrene.
Matt 13,24-30 Han la også fram en annen lignelse for dem og sa: «Himlenes rike er likt en
mann som sådde godt såkorn i åkeren sin. 25 Men mens menneskene sov, kom fienden hans
og sådde ugress blant hveten og gikk så bort. 26 Men da kornet hadde vokst opp og gav
avling, kom også ugresset til syne. 27 Eierens tjenere kom så og sa til ham: Herre, var det
ikke godt såkorn du sådde i åkeren din? Hvor kommer da ugresset fra? 28 Han sa til dem:
En fiende har gjort dette. Tjenerne sa til ham: Vil du da at vi skal gå og samle det sammen?
29 Men han svarte: Nei, dere kunne også komme til å dra opp hvete når dere samler
sammen ugresset. 30 La begge vokse sammen inntil høsten. Når tiden for å høste kommer,
vil jeg si til høstarbeiderne: Sank først sammen ugresset og bind det i bunter og brenn det!
Men hveten skal dere samle inn i låven min.»
DE GJERNINGER JEG GJØR VITNER OM MEG. 13-04-51. E-22 Når alt kommer til
alt, vil jeg heller ha Guds kjærlighet forseglet i mitt hjerte enn alle gavene som finnes i
Bibelen. Det stemmer det.
HVOR JEG TROR PINSEN STRANDET. 11-11-55. E-65 Når du virkelig er blitt
beseglet ved Den Hellige Ånd, da følger Guddommelig kjærlighet deg.
TROR DERE DETTE? 16-07-50. E-47 Pleide å være slik, for lenge siden, om naboen ble
syk eller noe, da gikk vi ditt for å kutte hans mais, og om vinteren kappet vi litt ved for ham.
Og i dag kan naboen dø, og du vet det ikke før de leser det i avisen. Det er helt riktig. Ingen
vennskap blant folk lenger. Det er forferdelig. ”Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal
kjærligheten bli kald hos mange,” sa Jesus i Matteus 24. Det er sant.
SPØRSMÅL OG SVAR. 54-0103M. 176-87. Jeg kan huske fra mange år tilbake at de
stadig snakket om denne sagmugg og andre ting som de hadde inn i tabernakelet den
gangen. Det gjorde dem ikke bedre i det hele tatt. Men det var kjøtt den gangen; Gud kalte
Sin Menighet. Jeg så dem hikse å gråte og de la på alteret natten gjennom. Jeg gikk hjem til
de og jeg kunne høre dem da jeg kom inn, de var i sine soverom og gråt både mann og
kvinne: ”Å, Gud …” Du så dem da de gikk in i kirken, jeg så at pianoet begynte å spille:
”Jesus hold meg tett inn til korset,” og tårene rant ned over kinnene skjønner?(Bror
Branham snufser) De gikk inn i denne kirke og deretter gikk de til en annen kirke, for å høre
på de andre. ”Det finnes en dyrebare Kilde ... ” Å, Gud frels min gutt. Frels min datter: hun
er fortapt, Herre. Vær så snill.” Du finner det ikke lengre. Hva er i veien? Guds Ånd har
trukket Seg tilbake. Jesus forutsa at denne kjærligheten... fordi kjærligheten til mange …
kjærligheten skulle mislykkes. ”dette fordi lovløsheten tar overhånd skal kjærligheten bli
kald.” Skjønner? Du skjønner att det blir kalt, det forsvinner … Kjærligheten dør. Og det
eneste de har igjen er en formalitet, bare en form.
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SPØRSMÅL OG SVAR. 03-01-54. Du finner det ikke mer i dag. Hva er i veien? Guds Ånd
trekker seg. Jesus sa, profeterte dette at kjærligheten … fordi kjærligheten av mange … ”Og
fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos mange.” Skjønner? Ser dere,
blir kalt, forsvinner … Kjærligheten dør. Og hva de har igjen er bare en form.
TØRSTER ETTER LIV. 04-03-60. E-36. Å, Gud om vi så må ta alle mirakler ut av kirken,
om vi må ta ut alle orgler, og alle plysj setene, gi oss tilbake denne Guddommelige
Kjærlighet, broder kjærlighet blant mennesker og felleskap. Om vi så må gjøre alt dette, ta
det da tilbake til dette igjen. Liv, åh liv …
HAN BRYR SEG GJØR DU DET? 21-07-63. Dere vet at Bibelen sier dette, at det ikke
skal vær noe kjærlighet igjen i de siste dager, bare blant de utvalgte. Det er helt riktig.
Skriften taler om det, at mannen skal være mot hustruen, og hustruen mot mannen, barna
mot foreldre. Det er bare blant de utvalgte at det skal finnes kjærlighet igjen.
DET FEMTE SEGL. 22-03-63. 348-7 {109} De ønsket å få … vel, dere vet at små grupper
vil reise seg i kirken. Dere pastorer vet det. Skjønner? Det er slik de sier: ”Like barn leker
best …” Men dersom vi er født på nytt brødre, da er det ikke denne holdning vi må ta. Ser
dere? Nei. Om vi ser noe galt med våre brødre, la oss da bare be og holde det for Gud og
holde det inn for Gud og elsk denne mannen inntil vi bringer ham inn i Guds Nærvær. Det er
veien å gå, den rette veien å gjøre det. Dere vet at Jesus sa: ”Der vil være ugress, fordi
Jesus sa at det skulle være, … men ikke rykk dem opp. Du tar da hveten opp samtidig.
Skjønner dere? La dem være alleene. Han vil gjøre … La utskillelse over til Ham, når den
tid kommer. Skjønner? La det alt vokse opp sammen.
GUD I SITT FOLK. 27-02-50. E-21 Nå, før jeg leser i Skriften, din holdning ... Dere må
hjelpe meg til å fortelle det til andre. Jeg vil ikke tale i kveld, men holdning til gavene
bestemmer din helbredelse. Nå er det vitenskapelig bevist at Gud er med oss mennesker.
Hans bilde er her for å bevise det. Hvor mange har sett dette bildet? Jeg tror at det ble vist
fram her i kveld. Du kan få en. Jeg tror at de er her. Det var engang slik at folk sa: ”Gud
kan ikke bli bevist ved vitenskap.” Det var den gamle skeptiker som sa det, nå kan man ikke
lenger kommer forbi dette, fordi det er vitenskapelig bevist at det finnes et Overnaturlig
Vesen. Og denne Overnaturlige vesen er Jesus Kristus Guds Sønn: Hans Ånd. Om noen
lurer på hvorfor disse ting ble sagt at Ånden til Jesus Kristus er i vår midte. Det stemmer.
Matt 24,3-14 Da Han nå satt på Oljeberget, kom disiplene til Ham. Og mens de var alene,
sa de: "Si oss, når skal dette skje? Og hva skal tegnet på Ditt komme være, og på verdens
ende?" 4 Jesus svarte og sa til dem: "Se til at ingen forfører dere! 5 For mange skal komme i
Mitt navn og si: "Jeg er Kristus." Og de skal forføre mange. 6 Og dere skal høre om kriger
og rykter om kriger. Se da til at dere ikke blir skremt! For alt dette må skje, men enden er
ikke ennå. 7 For folkeslag skal reise seg mot folkeslag, og rike mot rike. Og det skal bli
hungersnød, pest og jordskjelv på forskjellige steder. 8 Men alt dette er bare begynnelsen til
veene. 9 Da skal de utsette dere for trengsel og drepe dere, og dere skal bli hatet av alle
folkeslag for Mitt navns skyld. 10 Og da skal mange ta anstøt, og de skal angi hverandre og
hate hverandre. 11 Mange profeter skal da stå fram og forføre mange. 12 Og fordi
lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos mange. 13 Men den som holder ut
til enden, skal bli frelst. 14 Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt i hele verden, som et
vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.
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HERRENS ENGEL. 18-07-51. E-17. I kveld ønsker jeg å tale til dere om Herrens Engel.
Den er likeså sant som jeg er … Jeg kan ikke tvinge på dere denne tro. Ser dere? Jeg kan
bare tale om det som er sant. Og din holdning imot det, avgjør hvilken framgang du vil få.
Jeg har ikke makt til å betjene det.
1 Tess 1,3 Vi husker alltid deres gjerning i troen deres arbeid i kjærligheten og tålmodighet
i håpet på vår Herre Jesus Kristus framfor vår Gud og Far,
Legg nå merke til det, Paulus snakker om gjerninger ut fra tro, og arbeid ut fra kjærlighet
og tålmodighet ut fra håp. Ordet betyr ut fra, og derfor kan vi lese det som om dine
gjerninger som har sitt opphav eller springer ut fra din tro (åpenbaring), og ditt arbeid
kommer fram som et resultat av kjærlighet, osv. Det er kjærligheten som produserer det. Da
er kjærligheten en energi givende kraft.
NYTTIGGJØRE SEG TROEN. 13-12-53.E-87. Hvordan har du det unge mann? Tror du?
Om jeg er Guds tjener og Han er her, Hans Nærvær, som jeg er sikker på at dere er klar
over nå. Vel, det er deres holdning, hva du tror Det er, som bestemmer hva du får.
Gal 5,6 For i Kristus Jesus gjelder verken omskjærelse eller mangel på omskjærelse noe,
men bare tro som er virksom ved kjærlighet.
Legg merke til hva Paulus forteller oss her, at Tro virker ved Kjærlighet. Ordet for virksom
er det greske ord ”energeo” og det betyr å aktivisere. Vår Tro blir aktivisert ved Kjærlighet,
sier Paulus.
1 Tess 2,13 Av denne grunn takker vi også Gud alltid, for da dere tok imot det Guds ord som
dere hørte av oss, så tok dere imot det, ikke som menneskers ord, men som det i sannhet er:
Guds ord, det som også er virksomt i dere som tror.
1 Kor 12,1-11 Når det gjelder de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke at dere skal være
uvitende. 2 Dere vet at dere var selv hedninger, og dere ble dratt bort til disse stumme
avgudene, uansett hvordan dere ble ledet. 3 Derfor kunngjør jeg dere at ingen som taler i
Guds Ånd, sier: Forbannet være Jesus, og ingen kan si at Jesus er Herre, uten i Den Hellige
Ånd. 4 Det er mange forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme. 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: 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.
Fil 2,13 For det er Gud som virker (aktivisert.) i dere både å ville og å virke for Hans gode
vilje.
STRIDE FOR TROEN. 20-06-55. E-3 Han er den samme Herre Jesus. Du legger merke til
i Hans tjeneste, at Han, i hans tjeneste her på jorden, bare reiste tre mennesker opp fra de
døde. Han oppreist Jairus datter, og kvinnens sønn som var gravlagt, og Lasarus. Tre er en
bekreftelse. Han kunne ha gjort mer, om Faren ville har vist Ham det. Nå, la oss være
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ærbødig, og la oss ta den rette holdning mot Herren Jesus. For vær klar over det at din
holdning til en hvilken som helst guddommelig gave vil avgjøre hvilke resultater du får.
Jak 5,16 Bekjenn overtredelsene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli
helbredet. Et rettferdig menneskes bønn virker (aktivisert.), med stor kraft. Og hva er det da
som aktiviserer deres bønner for hverandre? Kjærligheten er Guds energi. Og det er ved
Kjærlighet at deres bønner blir virksom med Guds kraft som drivkraft.
FORHÅPNING. 01-10-55 E-84 Jeg ønsker å snakke et øyeblikk med denne damen. Og det
er opp til dere, hva dere tror om det. Nå må du vite og forstå at det er overnaturlig. Jeg er
lei meg for å måtte si det; men noen av dere tror det ikke, men det er allikevel slik.
Skjønner? Nå, dere kan ikke gjemme dere selv. Skjønner dere? Han har salvet meg nå.
Skjønner? Det stemmer. Men du ser at det er din holdning mot Det som bestemmer din
destinasjon. Det er riktig.
JESUS KOMMER I DEN MØRKESTE TIME. 14-11-55. E-99 Nå kan jeg ikke får deg
til å tro, forstår du det? Det er du som er den syke personen. Det er du som er pasienten.
Men det vil ... Jeg sier dette med ærefrykt: det er din holdning til hva jeg forteller deg, som
avgjør hva som vil skje. Det er riktig. Så bare husk det og be. Og vær i bønn. Ikke gå rundt
omkring nå. Bare sett deg ærbødig ned. Være riktig ærbødige og tror av hele ditt hjerte. Gud
vil gjøre resten.
HØR HAM. 11-06-56 E-5 det er ikke størrelsen på teksten, det er hva det innholder som
teller. Det er dette som vil avgjøre evigheten for enhver som hører det, og hans holdning til
det. Noen ganger kan vi ikke gå etter størrelsen på ting.
ÅNDENS DØMMEKRAFT. 08-03-60. 1. Far, vi er samlet her i formiddag for ingen
annen grunn enn å studere og helst for å forstå din vilje Gud og hva vi må gjøre for å gjøre
Kristus virkelig for denne generasjon. Vi vet med sikkerhet at vi på dommens dag vil vi bli
brakt ansikt til ansikt med denne generasjon. Og, ved å være pastorer, vil vi være dommere.
Og folket som vi har talt til, og deres holdning til Ord som vi bringer til dem, vil fastslå
deres evige bestemmelsessted. Derfor, Herre, ville vi være en dommer, for eller imot den
generasjon som vi, på den dag, har forkynt til.
SJU MENIGHETS TIDENE. 12-05-54 32 Og la enhver i forsamlingen oppføre seg i kveld
som om dette var deres siste preken dere noensinne kommer til å høre. Gud, ta bort all
dårskap. Gjør oss oppriktig, vel vitende om at vi må svare på dommens dag for det. Og vår
holdning til Ham og Hans Ord nå, vil avgjøre vår evige bestemmelsessted.
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