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Fordelen av Guds Sønn til oss #11.
En Positiv Bekjennelse.
Søndag 29. august 2004.
Pastor Brian Kocourek.
Jeg ønsker å undersøke den niende fordel eller Guds løfte til oss angående vår
tro i Guds Sønn denne formiddagen, mens vi fortsette denne serien om fordeler
som vi mottar ved og gjennom Guds Sønn. Og den løfte er at vi er gitt en positiv
bekjennelse og forsikring.
La oss lese vår tekst for dette emne i: 2 Kor 1,19-21.
19 For Guds Sønn Jesus Kristus, han som har blitt utropt blant dere gjennom
oss -, gjennom meg og Silvanus og Timoteus -, det ble ikke ja og nei, men
[derimot] har det blitt ja i ham.
Med andre Ord; det finnes ingen vakling når det gjelder Guds Sønn, fordi det
finnes en positiv bekjennelse, i Ham er det Ja.
20 For så mange som Guds løftesbudskaper [er], [er] i ham Ja, og i ham
Amen, til forherligelse for Gud gjennom oss.
Jeg ønsker at du legger merke til hvordan Apostel Paulus plasserer disse Guds
løfter. Han forteller oss at alle Guds Løfter som er i Ham, Kristus er ja, og i Ham
Amen. Og Amen betyr: Slik er det. Til Guds ære. (Ære her er doxa som betyr:
sakkyndig skjønn, evaluering og vurdering.)
21 Gud er det som gjør både oss og dere faste i troen på Kristus, og som har
salvet oss.
Denne salvelsen er den samme salvelsen som Gud gav til Hans Sønn Jesus.
Ordet salvelsen ble oversatt av det greske ord chrio som betyr å gni, skrubbe,
eller smøre med olje, og i overført betydning betyr det for en tjeneste eller
embete.
Lukas brukte ordet da han beskrev måten Gud plasserte Hans eget Sønn inn i en
tjeneste. Luk 4,18
18. Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et
gledesbudskap for fattige. Han har sendt meg for å kunngjøre at fanger skal få
frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri
Og Lukas forteller det igjen til oss, at Gud salvet Hans Sønn i Apg 10,38 nemlig
at Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og at han gikk
omkring overalt og gjorde godt og helbredet alle som var underkuet av djevelen,
for Gud var med ham.
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Og Gud snakker om dette slektsforhold mellom Jesus og Hans Far og hvordan
Gud salvet Hans Sønn i Hebreerne 1:9 Du har elsket rettferd og hatet urett;
derfor, Gud, har din Gud salvet deg med gledens olje framfor dine frender.
Og hvordan kan vi ikke bli salvet med GLEDE når vi vet at alle løfter i Ham er
JA og Amen, som betyr slik er det.
2 Kor 1,19-22 Reformasjons Bibelen,
19. For Guds Sønn Jesus Kristus, han som har blitt utropt blant dere gjennom
oss -, gjennom meg og Silvanus og Timoteus -, det ble ikke ja og nei, men
[derimot] har det blitt ja i ham.
20 For så mange som Guds løftesbudskaper [er], [er] i ham Ja, og i ham Amen,
til forherligelse for Gud gjennom oss.
21 Men Han som urokkeliggjør oss sammen med dere inn i Kristus, og som har
salvet oss, [er] Gud.
22 Han som også har forseglet oss, og som har gitt Åndens garanti i våre hjerter.
2 Kor 1,19-22 new international Version:
19. For Guds Sønn, Jesus Kristus, som vi har forkynt for dere, jeg, Silvanus og
Timoteus, han var ikke ja og nei; men i ham er det bare ja.
20 For så mange som Guds løfter er, har de fått sitt ja i Kristus. Og gjennom
Ham som er vårt ”Amen.” for Guds herlighet gjennom oss.
21. Gud er det som gjør både oss og dere faste i troen på Kristus, Han som har
salvet oss.
22 Han har også satt sitt segl på oss og gitt oss Ånden som pant i våre hjerter.
Og Weymouth oversettelse sier:
19. For Guds Sønn, Jesus Kristus, som er blitt forkynt for dere av oss det er: ved,
Silvanus og Timoteus, og meg selv - han var ikke en tviler mellom ja og nei; men
det var og alltid er ja med Ham.
20. Men alle Guds løfter, så mange som de er, har de fått sin bekreftelse i
Kristus. Og for den grunnen gjennom Ham også vår ”Amen.” erkjenner deres
sannhet og forfremmer Guds herlighet gjennom vår tro.
Hvordan kan vi da har en negativ bekjennelse, når Gud har utrustet oss og salvet
oss, og har gitt oss forsikring gjennom bekjennelsen av Hans Sønn Jesus Kristus
vår Herre.
Det er grunnen til at vi leser i Jak 1,5-8
5. Men hvis noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, Han som gir alle,
rikelig og uten anklage, og den skal bli gitt ham.
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6 Men han må be i tro, uten å tvile, for den som tviler, er lik en bølge på havet,
som blir drevet og kastet av vinden.
7 For det mennesket må ikke tro at han skal få noe fra Herren;
8 han er jo en tvesinnet mann, ustø på alle sine veier. (Ordet tvesinnet betyr at
du ikke er fokusert på én ting, og at du ikke kan bestemme deg. Dette betyr at du
er ustabil.)
Men legg merke til de neste ord, hvor Jakob fortsetter med å si Jak 1,9 Men den
bror som lever i ringe kår, skal rose seg av sin opphøyelse. Med andre ord, til og
med om din posisjon kan være av lav status, til og med om omstendighetene kan
være dårlig, sier han skulle du glede deg i at du er blitt opphøyet, og derfor
skulle din bekjennelse være det motsatte, og du skulle være positiv.
Niv oversettelse av Jak 1,5-8:
5. Om noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, Han som gir alle,
rikelig og uten å finne feil, og den skal bli gitt ham.
6 Men når han ber må han tro i tro og ikke tvile, for den som tviler, er lik en
bølge på havet, som blir drevet og kastet av vinden.
7 For det mennesket må ikke tro at han skal få noe fra Herren;
8 han er jo en tvesinnet mann, ustø på alle sine veier.
9 Den bror som lever i ringe kår, skal rose seg av sin opphøyelse
Hvorfor tar vi en negativ bekjennelse, når vi har så mange underbare positive
løfter fra Gud gjennom Jesus Kristus. Tvil viser en mangel på tro, og tviler du på
Gud, da gjør du Gud til en løgner.
Jeg har hørt mange vitnesbyrd gjennom årene fra folk som har oppnådd mye i en
vis gren i livet. Det spilte ingen rolle om det var i sport, eller folk som hadde
stort tro, eller hva slags karriere de hadde valgt. Jeg har hørt det om og om igjen
fra folk som hadde oppnådd mye i deres liv og hvorfor det var mulig å oppfylle
dette mål. Det var fordi deres foreldre inspirerte dem om å sette høye mål, og for
å oppnå det de har foretatt i deres sinn.
Mine egne foreldre pleide å si til meg, at jeg kunne oppnå hva som helst i verden
som jeg foresatte meg fore å gjøre, og hvor mye mer dersom vår Far som er Gud
fortellers oss det samme. Fordi Gud er Ånd som skriver gjennom Apostel Paulus
og forteller oss i Fil 4,13: Jeg makter alt i Kristus, Han som styrker meg.
Og dersom du kan gjøre all ting, da kan du bli best i alt du setter deg som mål,
det er et løfte fra Gud rett ut fra Bibelen her.
Far jeg ønsker å være den beste Misjonæren eller Apostel som du noensinne
hadde, eller Fader jeg ønsker å bli den beste Pastoren som du noensinne hadde

4

over noen hjord. Jeg kan gjøre all ting gjennom Kristus, fordi Han gir meg
styrke. Han gir meg mot og kraft til å fullføre det jeg har bestemt å fullføre.
Da har du ikke noen unnskyldning for middelmåtighet. Middelmåtighet finnes
ikke engang i Bibelens vokabular.
1 Kor 2,15 Men den som er åndelig, bedømmer alle ting, men selv blir han ikke
bedømt av noen.
1 Kor 3,21 Derfor må ingen rose seg av mennesker. For alt er deres,
1 Kor 6,12 Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt, men jeg vil
ikke at noe skal få makt over meg.
1 Kor 9,25 Og hver den som deltar i kappløpet, forsaker alt annet. De gjør det
for å oppnå en forgjengelig krans, men vi gjør det for en uforgjengelig.
1 Joh 2,20 Og dere har salvelse fra Den Hellige, og forstår alt.
1 Joh 2,27 Men den salvelsen som dere har fått fra Ham, blir i dere, og dere
trenger ikke at noen lærer dere. Men slik som den samme salvelsen lærer dere
om alle ting - og det er sant og ikke løgn -, så skal dere bli* i Ham, slik som
salvelsen har lært dere.
1 Tess 5,21 Prøv alle ting! Hold fast på det som er godt!
1 Tim 3,11 På samme måte må også kvinnene være ærbødige, ikke baktalere,
være edruelige og trofaste i alle ting.
1 Tim 4,8 For legemlig øvelse er nyttig til noe, men gudsfrykt er nyttig til alle
ting, og den har løfte både for det livet som er nå, og for det som skal komme.
1 Tim 6,17 Pålegg dem som er rike i den nåværende tid, at de ikke skal være
hovmodige og heller ikke stole på usikker rikdom, men på den levende Gud, Han
som gir oss rikelig å nyte av alle ting.
2 Kor 6,10 som sorgfulle, men likevel alltid glade, som fattige, men som likevel
gjør mange rike, som de som ikke har noe, men likevel eier alt.
2 Pet 1,3 ettersom Hans guddommelige kraft har skjenket oss alt som tjener til
liv og gudsfrykt, ved erkjennelsen av Ham som kalte oss ved herlighet og
guddomskraft.
Tim 2,10 Derfor holder jeg ut alle ting for de utvalgtes skyld, slik at de også kan
få den frelse som er i Kristus Jesus med evig herlighet.
2 Tim 2,7 Tenk over hva jeg sier, og må Herren gi deg forstand i alle ting!
2 Tim 4,5 Men vær du på vakt i alle ting, lid ondt, gjør en evangelists gjerning
og fullfør din tjeneste!
3 Joh 1,2 Du elskede! Jeg ber om at du må ha det godt i alle ting og være ved
god helse, slik som også din sjel har det godt.
Apg 10,39 Og vi er vitner om alt Han gjorde, både i jødenes land og i
Jerusalem, Ham som de drepte ved å henge Ham på et tre.
Apg 13,39 Og ved Ham blir alle som tror, rettferdiggjort fra alt det som dere
ikke kunne bli rettferdiggjort fra ved Mose lov.
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Kol 1,16-18. For i Ham ble alle ting skapt, de som er i himlene, og de som er på
jorden, både synlige og usynlige, enten det er troner eller herredømmer,
myndigheter eller makter. Alle ting ble skapt ved Ham og for Ham.
17 Og Han er før alle ting, og i Ham består alle ting.
18 Og Han er hodet for legemet, menigheten*, Han som er begynnelsen, Den
førstefødte av de døde, for at Han skal ha overhøyhet** i alle ting.
Kol 3,20 Dere barn, adlyd deres foreldre i alle ting, for dette er velbehagelig for
Herren.
Ef 1,22 Og Han la alle ting under Hans føtter, og gav Ham til menigheten som
hode over alle ting,
Ef 3,9 og opplyse alle om hva dette hemmelighetens samfunn er, det som fra
evige tider har vært skjult i Gud, som skapte alle ting ved Jesus Kristus.
Ef 5,20 og alltid takker Gud Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn
Hebr 1:2-3 Han har i disse siste dager talt til oss ved Sønnen, som Han har
innsatt som arving til alle ting. Ved Ham har Han også skapt hele verden.
3 Han er avglansen av Hans herlighet og det uttrykte bildet av Hans vesen. Og
Han holder alle ting oppe ved Sin krafts ord. Da Han ved Seg Selv hadde gjort
renselse for våre synder, satte Han Seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.
Hebr 2,10 For det passet seg for Ham, som alle ting er til for, og som alle ting
er blitt til ved, idet Han førte mange barn til herligheten, å fullende deres frelses
Høvding gjennom lidelser.
Hebr 3,4 Hvert hus blir bygd av noen, men Han som bygde alle ting, er Gud.
Hebr 4,13 Og ingen skapning er skjult for Ham, men alt er nakent og blottlagt
for Hans øyne, som vi skal avlegge regnskap for.
Joh 1,3 Alt ble til ved Ham, og uten Ham ble ingenting til av det som ble til.
Joh 13,3 Jesus visste at Faderen hadde overgitt alt i Hans hender, og at Han
var kommet fra Gud og skulle gå til Gud.
Joh 14,26 Men Talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen vil sende i Mitt
navn, Han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det Jeg har sagt dere.
Joh 15,15 Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for en tjener vet ikke hva hans
herre gjør. Dere har Jeg kalt venner, for alt det Jeg har hørt av Min Far, har
Jeg gjort kjent for dere.
Joh 16,30 Nå vet vi at Du vet alt og trenger ikke at noen spør Deg. Derfor tror
vi at Du er utgått fra Gud."
Det finnes et vers i Profeten Joels Bok som vi synger fra, og som sier: ”La de
svake sier; jeg er sterk.” Og vi vet at Joel er Boken som forutsier at Den Hellige
Ånd blir utøst over alt kjøtt, så ser vi at dette vers angår oss i denne timen.
Broder Branham siterer dette faktisk i: SOM JEG VAR MED MOSES.
03.05.51. Her binder han det sammen med ikke å ha en negativ bekjennelse.
P.14 La ham som er svak si: ”Jeg er sterk.” Skjønner? Si bare i ditt hjerte: ”Jeg
er sterk. Jeg har akseptert Jesus som min helbreder.” Og aldri kom igjen med
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en negativ vitnesbyrd. Tro det bare, fordi Gud har en forpliktelse, eller Jesus
Kristus sitter på Faderens høyre siden for å ta imot deg; fordi Han sitter der som
Ypperste Prest for din bekjennelse og for å innfri framfor Faderen, alt Han døde
for, alt det du bekjenner at Han har gjort. Der har du det, Guddommelig
helbredelse kan ikke være klarere enn det. Dette er for de svakeste. Du gjør det.
Husk på at Guds Ord skall slå Satan, når som helst og hvor som helst og under
en hvilken som helst omstendighet.
LOVEN 15.01.55. P:18.
Det er merkelig at det blir tenkt på så mye av folk og de sier: ”Vel, jeg er svak;
min tro er ikke så stort, jeg er ikke noen stor Kristen.” Det er akkurat det satan
ønsker at du skal si. Du sier akkurat det han ønsker at du skal si. Skjønner dere?
Du må aldri sia noe slik. Har aldri en negativ bekjennelse; la din bekjennelse
alltid være positiv. ”Jeg er frelst, jeg har Gud i mitt hjerte. Jeg tror på Ham med
hele mit hjerte.” Tror du på Guddommelig helbredelse? ”Med hele mitt hjerte.”
La ditt vitnesbyrd og dine tanker alltid være … Aldri tillat at en negativ tanke
kommer opp i ditt sinn, dersom du kan noe med det. Når det kommer opp, da
dyrk det ikke. Du kan si: ”Jeg kan ikke noe for at de kommer.” Det er akkurat
det samme som med bonden som sa at han ikke kunne stoppe fuglene fra å fly
over hans gård, men han kunne helt sikker stoppe dem fra å bygge et reir. Og det
er bra. Skjønner dere? Du kan ikke noe for at tankene kommer. Ikke dyrk disse
tanker, bli kvitt dem. ”Nei da, Jesus Kristus er men frelser; alt tilhører meg
gjennom Gud. Og jeg beholder dem. Jeg kommer til å gi mit vitnesbyrd om
dem.” Og Gud kan bare velsigne deg dersom du bekjenner hva Han har gjort for
deg, skjønner? Han er Ypperste Prest av vår vitnesbyrd. Stemmer det? Han sa at
Han var vår Ypperste Prest for våre bekjennelser. Stemmer det. *Hebr 3:1. Han
sa ast Han er Yppersteprest av vår bekjennelse. Han kan bare gjøre noe for oss
dersom vi aksepterer det, og tro det, og bekjenne det inn i ...
*Hebr 3,1 Derfor, hellige brødre, dere som har del i det himmelske kall, rett
sinnet mot vår bekjennelses Apostel og Yppersteprest, Kristus Jesus.
La meg føye dette til, bare fordi du tror det blir det ikke sannere for det, heller
kommer dette ikke til å skje. Det må være hva Gud har sagt om det først og
fremst. Du kan ikke bli en Guds Sønn om du ikke ble forutbestemt til det ved
Gud før verdens grunnvoll ble lagt. Får det så ut av hodet ditt. Hva jeg snakker
om er dette: allting er mulig for Gud.
Mark 10,27 Men Jesus så på dem og sa: "For mennesker er det umulig, men
ikke for Gud. For alt er mulig for Gud."
Mark 14,36 Og Han sa: "Abba, Far, alt er mulig for Deg. Ta dette beger bort
fra Meg! Men ikke som Jeg vil, men som Du vil."
Mark 9,23 Jesus sa til ham: "Hvis du kan tro;* alt er mulig for den som tror."
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Matt 19,26 Men Jesus så på dem og sa til dem: "For mennesker er dette umulig,
men for Gud er alt mulig."
HVORFOR MÅTTE DET VÆRE HYRDER. 21 12 64.
Du hører så mye om positiv tekning: du setter ditt sin på noe, og tenk positiv på
det. Djevelen kan gjøre dett. Det finnes kun en ting som hersker over alle ting,
og det er Guds Ord. Dersom du tenker noe som er i motsettning til Guds Ord,
glem din tenkning. Tenk på Ordet. De trodde ikke at Jesus skulle bli funnet på et
slikt sted som dette. Kan du tenke deg en slik fint ypperste prest, eller geistlige
som alle er skolerte i teologi, ville komme ned til en stall fult med møkk og
akseptere budskapet til disse fattige, ydmyke hyrder som ikke hadde utdanning,
og da si: ”Se, jeg kan bevise det til dere; dette er Babyen; dette er Budbæreren?”
Vet du hva disse mennesker ville ha sagt? ”Denne mannen er ærlig, han er
meget oppriktig med det han sier, men han tar så absolutt feil.”
BLINDE BARTIMEUS. 27 01 57.
Hvordan kan du … din tro, når du har vært på en slik møtte som denne, hvor
Guds store mirakler og undre blir gjort, og Den Hellige Ånd beveger Seg, og
hvor Evangeliet blir forkynt, hvordan kan du da fortsette med en negativ
bekjennelse? Vil du ikke at Han representerer deg? Når jeg ser disse åpne
Porter der borte, og ser at enhver synder må forlate dem, mens Jesus står rett på
veien, da ønsker jeg at Han fører min sak. Han er min advokat. Jeg behøver ikke
å stå ansikt til ansikt med Faderen dersom Han gjør det for meg. Du ønsker at
Han fører saken for deg i kveld? Vil dere da stå opp? Noen flere? Rett før vi går
i bønn. Gud har satt deres navn i en Bok kalt Livets Bok, det er så sikkert som
dere er oppriktig i deres hjerter. Hans Ord tar ikke feil. La oss be for alle de som
står her.
HVORFOR. 25 01 61.
Herre Vår Gud, himmelens og jordens Skaper, Forfatteren av Evig Liv, Du som
gir alle gode gaver, tilgi min synd og vantro og gi meg av Din Nåde. Jeg tror på
Deg. Jeg aksepterer Deg som min Frelser, min eneste Frelser. Jeg trenger Din
Styrke for min helse. Jeg kan ikke komme videre uten deg. Jeg aksepterer deg nå
som min Helbreder. Jeg fornekter satan og alle sine gjerninger. Fra nå av skal
jeg tenke positiv. Jeg skal tro på enhver løfte. Skriftstedet som sier: ”Ved
Dine sår har jeg fått legedom,” aksepterer jeg nå. Jeg tror det. Det er min. Jeg
takker deg Herre. Jeg skal fortsette med å vitne om min helbredelse inntil jeg er
fullstendig helbredet.
Vær stille nå; hold deres hender på hverandre. Ber nå. Hold dere sammen med
Gud nå. Dere kommer til å se noe nå. OK brødre, pastorer, dere alle sammen, er
dere rede. Dersom Gud hører mine bønner her, da hører Han de fra hvor som
helst. Dere har bed. Dere har gjort deres bekjennelse, akkurat slik som en
Kristen gjør. Dere er rede nå … Dersom du er en synder, da er dere rede for
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dåpen. Ved at dere er Kristne har dere gjort deres bekjennelse og da er dere klar
for helbredelse. Har dere forstått?
GJERNINGENE SOM JEG GJØR, VITNER. 16 02 53. P:9.
Å helbrede er ikke bare noe som du sier: ”Vel, ja, jeg tror det.” Vel, dette er i
orden, dersom det er det beste som du mentalt kan gjøre, eller si: ”Vel, ja, jeg ser
det. Jeg tror det, jeg aksepterer det.” Når du aksepterer det på denne basis, da
fortsett med å si det om og om igjen. Si det høyt. Si det om og om igjen: ”Jeg
er helbredet, jeg er helbredet.” Si det inntil du faktisk tror det. Og når du
tror det, kommer det til å skje. Ikke har en negativ bekjennelse. Hver gang du
bekjenner: ”Vel jeg føler meg dårlig i dag, jeg tror at …” Du går rett tilbake til
den gamle vanen som du var i fra begynnelsen. Det finnes ikke et menneske her
som har fått dåpen i Den Hellige Ånd og begynner å bekjenne: ”Jeg tror at jeg
har mistet Den Hellige Ånd. Jeg tror Den har gått fra meg.” Du går rett nedenom
og hjem, du får aldri … Kan du …
2 Joh 1,8-11. Reformasjons Bibelen.
8. Se til dere selv, at vi ikke må miste de [ting] som vi arbeidet, men [at] vi må
ta imot en full lønn til gjengjeld.
9 Hver den som faller tilsiden og som ikke forblir i Kristi undervisning, har ikke
Gud. Den som forblir i Kristi undervisning, denne har både Faderen og Sønnen.
10 Hvis noen kommer bort til dere og ikke bærer denne undervisningen, ta ikke
imot ham inn i hus, og si ikke "[vær] hilse {hilset}!" til ham;
11 for den som sier "[vær] hilse {hilset}!" til ham, tar del i hans onde gjerninger.
2 Joh 1,8-11. Bibelen Guds Ord.
8. Gi akt på dere selv, slik at vi ikke mister det vi arbeidet for, (disse ting som vi
har jobbet så hard for, for å oppnå.) men at vi kan få full lønn.
9 Hver den som begår overtredelser,(det betyr å gå over streken.) og som ikke
blir (ikke hviler i) i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i (han som blir i
læren og ikke vakler) Kristi lære, har både Faderen og Sønnen.
10 Hvis noen kommer til dere og ikke fører denne læren, da skal dere verken ta
imot ham i huset eller hilse ham velkommen.
11 For den som hilser ham velkommen, blir delaktig i hans onde gjerninger.
Dette er det største problem som vi alle kommer til å møte. Vi vakler konstant
mellom to meninger. Og husk at disse to meninger er ikke om man tror Guds
Ord eller ei, men en som tror hele Guds Ord og den andre bare en del av Det.
Vårt problem er at på et eller annet vis tror vi at deler av dette Guds Ord ikke
kan bli anvendt for oss. Og med denne holdning kan vi ikke motta de
velsignelser som Gud har for oss.
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Jak 1,2-8:
Du kan ikke vakle i din tro. Du må være sikkert. Hvordan kan du tvile når Gud
sa det.
2. Mine brødre, regn alt bare som glede når dere blir utsatt for forskjellige
prøvelser,
3 for dere vet at når troens ekthet blir prøvet, virker det tålmodighet.
4 Men tålmodigheten må vise seg i moden gjerning, for at dere selv kan være
modne og helstøpte og ikke stå tilbake i noe.
5 Men hvis noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, Han som gir alle,
rikelig og uten anklage, og den skal bli gitt ham.
6 Men han må be i tro, uten å tvile, for den som tviler, er lik en bølge på havet,
som blir drevet og kastet av vinden.
7 For det mennesket må ikke tro at han skal få noe fra Herren;
8 han er jo en tvesinnet mann, ustø på alle sine veier.

Rom 14,22-23. Har du tro? Ha den for deg selv framfor Gud. Salig er den som
ikke dømmer seg selv i det han velger.
23. Men den som tviler, er dømt hvis han spiser, for det er ikke av tro. For det
som ikke er av tro, er synd.
Gud sa til Josva og folket: Jos 1,7-9
7. Vær bare sterk og overmåte modig, så du tar deg i vare så du gjør etter hele
den loven som Min tjener Moses bød deg. Vik ikke fra den, verken til høyre eller
venstre, for at du kan ferdes viselig overalt hvor du går.
8. Denne Lovboken skal ikke vike fra din munn, men du skal grunne på den dag
og natt, så du tar deg i vare så du gjør etter alt det som er skrevet i den. For da
skal du ha framgang på din vei, og da skal du ferdes viselig.
9. Har Jeg ikke befalt deg? Vær sterk og modig! Vær ikke redd og bli ikke
forferdet, for Herren din Gud skal være med deg overalt hvor du går."
Og vi vet ut fra 5. Mos 28:1-48 at de samme ting som velsigner deg blir din
forbannelse. Den holdning som du tar overfor Ordet vil enten åpen opp fontenen
til all velsignelsen eller stenger av samme fontene. Du kan ikke halte mellom to
meninger.
SE. 28 04 63. P:50.
Men din fokus må være å få alt tvil ut av deg. Se kun på Ordet. Det som Ordet
lovet. Gud sa det. Det må være slik. Bibelen sa: ”Han trodde i håp, imot håp. Og
han tvilte ikke på Guds løfte gjennom vantro, men var sterk i troen og lovpriste
Gud.” han vokste i troen for hver dag, fordi underverket skulle bli større.
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Du må tvile på din tvil. Du kan ikke se på omstendigheter og Guds Ord på
samme tid. Du må se på den ene eller den andre. Og hvorfor velge
omstendighetene? Velg Guds Ord og bli velsignet.
Matteus 6 19-34. NIV. Leg merke til: ”Når dine øyne er i fokus,” ikke om du
bare har ett øye, men dersom du er fokusert på bare et skat, ikke to eller flere.
Men om din oppriktighet i ditt hjerte er å være å fokusere på den Ene Sanne og
Levende Gud, da skal også meningen i dit liv være en. Ikke bli fokusert på noe
annet som befinner seg på utsiden av Dette Ord. Søk Guds Kongerike først og
alle disse ting skal bli gitt deg.
La oss be.

