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Hjemmet og Guds Hus. 
2. september 1995. 

 
 
2 Kor 2,14-17 Men Gud være takk, han som i Kristus alltid fører oss seirende 
fram og som ved oss overalt åpenbarer duften av kunnskapen om ham! 15 For vi 
er en Kristi vellukt for Gud, blant dem som blir frelst, og blant dem som går 
fortapt; 16 for de siste en duft av død til død; for de første en duft av liv til liv. 
Og hvem er vel i stand til dette? 17 For vi driver ikke handel med Guds ord for 
vinnings skyld, slik mange gjør. Nei, av et rent sinn, drevet av Gud, taler vi i 
Kristus for Guds åsyn. 
 
Fil 2,5 La dette sinn råde hos dere, som også var i Kristus Jesus, 
 
Bønn. 
 
Jeg ønsker å ta et Budskap for i kveld fra Guds eneste tilveiebrakte Plass for 
Tilbedelse. Dette var fra nummer 73 i vår serie hjemme og vi så etter en 
uttalelse som Bror Branham kom med i paragrafene 238 og 239, hvor han sa: ”I 
vårt hjem lever vi så å si Branhams liv. Og i Guds Hus lever vi av Guds Ord 
og ethvert Ord som kommer ut av Guds Munn,” 
Nå tror jeg ikke et øyeblikk at Bror Branham forteller oss her at det er 
meningen at det skal være et forskjel mellom hans hjem og Guds Hus. Om dette 
skulle være sant, da spør jeg meg hvorfor han ikke engang tillot hans far til å 
komme hjem hos seg etter han hadde drukket. Så, faktisk er det slik at han ikke 
forteller her at de lever på en måte hjemme og i Guds Hus på en annen måte. 
Men det som han forteller oss her er, at vi må forrette vårt hjem på en vis måte. 
Bror Branhams barn forteller oss faktisk at han hold den samme atmosfæren av 
Kjærlighet, respekt og Guddommelig frykt hjemme slik som han gjorde i 
menigheten. I hans hjem var Kristus i sentrum.  
Før vi går inn i disse tanker i kveld ønsker jeg å lage en liten bakgrunn. Vi vet 
at vi lever i den tidsalder hvor Gud blir herliggjort i hans Hellige.   
 
2 Tess 1,7-12 men å gi dere som lider trengsel, hvile sammen med oss. Dette 
skal skje når Herren Jesus åpenbarer seg fra himmelen, fulgt av sitt veldes 
engler, 8 med flammende ild, og tar hevn over dem som ikke kjenner Gud og 
over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. 9 De skal bli 
straffet med evig fortapelse, borte fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet, 
10 når han kommer for å vise seg herlig i sine hellige og underfull i alle som 
tror; for dere trodde vårt vitnesbyrd til dere. På den dagen skal dette skje. 11 
Med dette for øye ber vi også alltid for dere at vår Gud må gjøre dere verdige 
for sitt kall og med kraft fullende hos dere all lyst til det gode og all virksomhet i 
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troen, 12 så vår Herre Jesu navn kan bli æret ved dere, og dere ved ham, i kraft 
av vår Guds og Herren Jesu Kristi nåde. 
Dette ordet herlighet kommer fra det greske ord "endoxa" som betyr et 
menneske som har fått Guds Doxa. Og dette ordet Doxa er; en mening, 
vurdering og dom. Med andre ord, selveste Guds Sinn.    
 
2 Kor 3,18 Men vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et 
speil, vi blir alle forvandlet til det samme bilde, fra herlighet til herlighet, slik 
Herren virker det ved sin Ånd. 
Her ser vi hvordan denne "doxa" eller herlighet som er Hans egen mening om 
Seg Selv kommer inn i menigheten. Vi ser at det er en prosess som begynner 
ved å se Ham som Han virkelig er i Hans sanne Natur. 
1 Joh 3,2-3 Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi 
skal bli. Vi vet at når han blir åpenbart, skal vi bli ham lik, for vi skal se ham 
som han er. 3 Og hver den som har dette håpet til ham, renser seg selv, liksom 
Han er ren. 
Dette skjer ved den tiden av Hans Store Tilsynekomst. Og alle de som har 
denne innstendige forventning til å bli lik Han er at de begynner å rense Seg 
Selv slik som Han er, Kristus er ren. Faktisk må vi være ren i våre tanker slik 
som Han er, slik skal også vi være i denne verden. Tror dere det? 
 
1 Joh 4,17 I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss at vi har frimodighet 
på dommens dag. For som han er, slik er også vi i denne verden. 
”I dette er kjærligheten blitt fullkommen. Modnet og ferdig.” 
Jeg har alltid trodd at kjærlighet ikke er det samme som et eller annet dum 
følelse som vi får, men Kjærlighet er, som bror Branham sa, korrigerende. Og 
Kjærlighet kan kun vise seg gjennom våre handlinger. Jesus Selv sa: ”Han som 
elsker meg, holder Mine Ord.” Da er Kjærlighet å holde Hans Ord. Å holde er 
en handling. Kjærlighet blir derfor manifestert gjennom våre handlinger. Vi 
leser i: 1 Joh 4,9 Ved dette er Guds kjærlighet blitt åpenbart iblant oss at Gud 
har sendt sin enbårne Sønn til verden for at vi skal leve ved ham. Og hvordan 
ble det gjort mulig? Han sa Selv: (Joh 15,13) Ingen har større kjærlighet enn 
denne at han setter livet sitt til for vennene sine. 
Igjen ser vi at kjærlighet er en handling som blir tatt på vegne av andre. 
 
Ef 1,15-16 Derfor, etter at jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus og deres 
kjærlighet til alle de hellige, holder jeg ikke opp med å takke for dere, når jeg 
nevner dere i mine bønner. 
Jeg ønsker at dere legger merke til at Paulus var så stimulert p.g.a. de hellige, 
fordi han så deres Tro som er en åpenbaring, og han så at denne åpenbaring var 
fult ut modnet inn i Kjærlighet. Legg merke til, som vi sa tidligere, at denne 
tingen kalt Kjærlighet er en aktiv ting. Paul så at folket hadde tro som var 
passiv, men han så også at deres passive Tro hadde gått over i en aktiv tro og 
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Kjærlighet begynte å blomstre. Og dette er den tilstand hvor Menigheten i Efese 
falt fra. De hadde beveget seg oppover fra en åpenbaring inn i en utvendig 
uttrykksmåte av denne åpenbaring, de ventet på Visdommens og åpenbaringens 
Ånd i Kunnskapen om Han, da falt de og mistet deres første Kjærlighet. Vel, vi 
vet at en repetisjon av denne Efese menigheten må komme, fordi Alfa er blitt 
Omega.        
 
2 Tess 1,3 Vi skylder alltid å takke Gud for dere, brødre, som rett og rimelig er. 
For troen vokser rikt hos dere, og kjærligheten dere imellom øker hos hver 
enkelt av dere alle. 
Paulus kjente igjen denne overflod av tro som ble manifestert av seg selv 
gjennom de helliges nestekjærlighet. Vel, da oversetteren oversatt dette ord 
”agape”, da valgte de ganske ofte ordet nestekjærlighet, fordi ordet 
nestekjærlighet utrykker ”tro i aksjon” best. Ordet 
medmenneskelighet/nestekjærlighet etterlater seg tanker om Kjærlighet, 
sjenerøsitet og lengsel for å gjøre noe for en som trenger det. Med andre ord, 
denne lengsel er noe som er blitt åpenbart til deg, og dine handlinger er basert 
på en oppriktig ønske for å være til nytte for andre. 
 
1 Kor 13,10 Men når det fullkomne kommer, da skal det stykkevise forgå. 
Fra hebreerne kapittel 5 siterer Bror Branham dette Skriftstedet og deretter sier 
han: ”Og hva er perfekt? Kjærlighet, og hva er Kjærlighet? Gud.” Og fra 
Spørsmål og svar, som ble prediket på den 23. august 1964, siterer han igjen 
dette Skriftstedet og sier: ”Og i dag har vi, ved Guds hjelp, den sanne tolkning 
av Ordet med Guddommelig stadfestelse.” Og hva er det Stadfestede Ord enn 
selve Guds Nærvær? Således ser vi at Gud er Kjærlighet og Han er kommet ned 
med et Budskap, og slik som Jesus sa: ”Slik som et menneske tenker i sitt 
hjerte, slik er han, og ut av hjertets overflod taler munnen.” Så ser man at 
Kjærlighetens Gud har kommet ned i denne timen for å stadfeste Seg Selv for 
oss gjennom en deklarasjon av Seg Selv og en stadfestelse av Seg Selv. Legg nå 
merke til vers 13: 1 Kor 13,13 Men nå blir de stående disse tre: tro, håp, 
kjærlighet; men størst blant dem er kjærligheten. 
Hva jeg ønsker at dere skal se i kveld er det faktum at Kjærlighet er den passive 
Tro som er blitt aktiv. Bror Branham lærte oss at Tro er en Åpenbaring. Det er 
noe som er blitt åpenbart til deg. Og vi vet at håp er en alvorlig forventning, 
som kommer fra en sann åpenbaring. Om det er en sann åpenbaring for deg, da 
forventer du at det sannelig produserer noe. Og hva det produserer i deg er 
Kjærlighet som er aktiv Tro. Noa beviste Hans tro i Guds Ord ved hans 
handlemåte. Og dersom Det som er perfekt er kommet, da er Gud selv kommet 
ned for å ta affære ved å bevise Hans Ord, og for igjen å bekrefte Hans 
Kjærlighet til oss.    
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1 Tess 1,3-4 For vår Gud og Fars ansikt husker vi stadig på den virksomhet i 
troen, det arbeid i kjærligheten og den utholdenhet i håpet som dere har til vår 
Herre Jesus Kristus.  4 For vi vet at dere er utvalgt, brødre, dere som er elsket 
av Gud.  
Dette ordet av betyr ut fra eller å ha sin utspring i. Derfor når vi leser i Gal 2,20 
hvor Paulus sier: Jeg har blitt korsfestet sammen med Kristus, men jeg lever, 
ikke lenger jeg, men Kristus lever i meg; men det som jeg nå lever i kjøtt, [det] 
lever jeg i tro, den [som er] av Guds Sønn, han som har elsket meg, og som har 
overlevert seg selv for meg. (Reformasjons Bibel. Overs.) 
Ser dere, ikke Paulus sin tro men den Tro som er av Guds Sønn. Jesus Sin Egen 
Tro. 
 
1 Tess 1, 3 mens vi ustanselig gjenkaller i minnet deres gjerninger produsert og 
karakterisert av Tro, som er deres, og det anstrengende arbeid som er motivert 
av kjærligheten og karakterisert av deres Guddommelig oppofring, og deres 
tålmodige utholdenhet under prøvelser som har sitt utspring i deres håp som 
hviler i vår Herre Jesus Kristus, i nærværet av vår Gud og Far; (Wuest 
oversettelse, ovs.) 
Således ser vi effekten som Guds Nærvær har på de Hellige i den første 
tidsalder, og vi er nødt til å få denne samme effekten, om Alfa blir repetert i 
Omega. Husk nå at vi ser etter vårt emne i kveld som er ”Hjemmet og Guds 
Hus.” Og det jeg ønsker at dere skal se er dette: vi er nødt til å komme dit 
hen, hvor Kristi sinn er tatt i bruk, med mindre vi er fortapte syndere. 
Dersom Kristi Sinn er i dere, gjør vi da ikke det samme som han gjorde? 
Tenker vi ikke det samme da som Han? Har Hans tanker? Og husk, Jesus sa: 
”Mitt hus skal bli kalt et bønnehus.”  Og dersom vi har den samme natur og 
liv som Jesus Kristus, blir da ikke også våre hjem kalt for et bønnehus?  
 
Vi leser i: Kol 3,4 Når Kristus, vårt liv, blir synliggjort, da skal også dere bli 
synliggjort sammen med ham i herlighet. 
Dersom vi blir synliggjort når Han kommer til syne, og vår synliggjøring er i 
den samme herlighet, "doxa" eller sinn, skulle da ikke våre hjem vise seg slik 
som Han ønsker at Hans Hjem skulle fremtre?  Og dette på lik linje som denne 
menighet som er et bønnens hus? 
Bror Branham ville alltid holde Herren fram for hans åsyn og han ønsket den 
samme atmosfæren, som var i kirken, til å være i sitt hjem. En atmosfære av 
Kjærlighet, Ærbødighet og Gudsfrykt, dette fordi han aldri visste når Herrens 
Nærvær skulle komme inn. Han gikk til og med så langt at han tok Billy Paul til 
side en formiddag da han gikk sammen med feil folk og hørte på feil musikk, 
og spurte ham om å ta en beslutning om hvem han ønsket å tjene. (Dette minner 
meg om hva Josva gjorde) Han sa til Billy Paul: ”Sønn, jeg har valgt å holde 
en atmosfære i mitt hjem som gir en velkomst til Guds Nærvær. Det er 
grunnen til at du må velge i dag hvilken vei du ønsker å gå. Om du ønsker 
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å leve hjemme da får du ikke lov å gjøre noen ting som ødelegger denne 
atmosfæren.” Og Billy Paul valgte å gå den andre veien.  
Illustrasjon: 
La meg gi dere en liten bakgrunn før denne episoden skjedde. Bror Branham 
hadde tatt Billy Paul med til en oppdragelses anstalt i Indiana for å vise ham 
hva som kommer til å skje med egensindige unge mennesker. Han holdte ut 
sine hender for ham, og fortalte ham at han hadde kommet til et veikryss. Begge 
de to utrakte armer symboliserte disse to veier. Den ene sa Bror Branham fører 
til døden og helvete og den andre fører til Liv og Fred. Billy Paul ville ikke ta 
imot farens råd og senere ble han angrepet av tykktarmbetennelse. Han kom på 
sykehuset og lå for døden da han også fikk koldbrann. Han var der i tre dager, 
helt til Herrens Engel sendte bror Branham. Billy Paul husker fortsatt farens 
første ord da han sa: ”Sønn, synderens vei er hard. Du syndet, du er nødt til å gå 
i forbønn selv.”        
Vi leser fra 5 Mos, (Dette er fra en utvidet versjon, i en mer moderne språk for 
å gjøre det mer personlig for deg.)    
 
5 Mos 6,4-12  4 Hør, O Kongelig Sæd fra Gud, Herren Din Gud er én Herre 5 
Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt sinn og hjerte, og av hele ditt 
komplette vesen og av all din makt. 6 Og disse ordene som Jeg befaler deg i 
dag, skal først være i ditt sinn og hjerte. 7 Du skal kvesse og spisse dem slik at 
de kan trenge inn i, undervis og imponer dem flittig på sinnet og hjertene til 
dine barn, og du skal tale om dem når (1) du sitter i ditt hus, når (2) du går på 
veien, når(3) du legger deg og når (4) du står opp. 8 Du skal binde dem som et 
tegn rundt dine hender, (med andre ord; de er forbundet med dine handlinger, 
med hva du gjør) og de skal være som minnesedler mellom dine øyne (som 
betyr at de omfatter ditt sinn, tankemønster).  
 
Og husk at det er i din panne hvor din hjernelapp ligger og her ligger din 
hukommelse. Når en person er en lobotomi da har de løsnet denne 
hukommelsen. Men her ser vi at de må ta første plassen i vårt sinn. Det skulle 
være foran våre øyer, slik at vi bare ser Guds Ord. Slik som en kostbar skatt, det 
eneste vi ser er Guds Ord. Mens vi vandre videre. En konstant påminnelse. Og 
han fortsetter; 9 Du skal skrive dem på dørstolpene til ditt hus og på dine 
porter. Hvorfor? Det er fordi når du kommer eller når du går skal det være til en 
konstant påminnelse for deg om Guds løfter i denne time. Skriften taler faktisk 
om å gjøre ting i våre hjem som skaper en atmosfære av at Kristus har første 
plassen. 
 
2 Pet 1,2 -4 Må nåde og fred være med dere i rikt mål, ved kunnskap om Gud 
og Jesus vår Herre. 3 Alt som tjener til liv og gudsfrykt, har hans 
guddommelige makt gitt oss ved kunnskapen om ham som har kalt oss ved sin 
herlighet og kraft. 4 Ved denne herlighet og kraft er de dyrebare og overmåte 



 6

store løfter gitt til oss, for at dere ved dem skulle få del i guddommelig natur, 
etter at dere har flyktet bort fra fordervelsen i verden, som har sin rot i lysten.   
Fordi løftene inneholder selve Guds Natur (Gud Liv) og ved å motta løftene 
eller Hans Ord, mottar du selve livet som er i Ordet, og således selve Guds 
natur. Jesus sa i Johannes 6,63: ”Mine Ord er Ånd og Liv.” Også i: 
Joh 1,1 & 4. I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var 
Gud. ,4 I ham var liv, og livet var menneskenes lys. 
Således skjønner vi at vi leter etter Liv når vi nærmere oss Guds Ord. ”Søk og 
Leve”  
 
Vi kan ikke innføre atmosfæren i våre hjem uten å ta fatt på atmosfæren i vår 
ekteskap. Og det finnes tre hovedårsaker som kommer til å forbedre enhver 
ekteskap. Om du iherdig følger disse tre prinsipper, kommer ditt ekteskap til å 
bli velsignet 

 
EKTEMENN. 

 
Hovedpoeng #1.  
Ef 5,25 Dere menn: Elsk deres hustruer, liksom også Kristus elsket 
menigheten og gav seg selv for den, (Norsk Akta) 
Ef 5,25 Og dere ektemenn, vis den samme slags kjærlighet til deres koner som 
Kristus viste menigheten da han døde for den. Kristus døde (Norsk en levende 
Bok) 
 
Nå denne hovedpoeng #1.  
Dere ektemenn, vis den samme slags kjærlighet. Dette betyr at din kjærlighet 
til deg selv må være likt den kjærlighet som du har for henne. Det som du gjør 
for deg selv må du også elske å gjøre for henne. Når du spanderer Nkr. 250 for 
deg selv, da er det best at du ikke bare vil, men ønsker å spandere Nkr. 250 på 
henne. Om du spanderer Nkr. 75 000,00 på deg selv for redskap og annet utstyr 
eller til fornøyelse, da er det best at du har Nkr. 150 000,00. Dette fordi hun 
fortjener en jevnbyrdig andel. Nkr. 75 000,00 til henne er den samme slags. 
Dette betyr at det er delt likt. Din Kjærlighet må være av den samme slag. Og 
Paulus lar oss vite at Kristus er vårt forebilde. Han som tenke på oss, før Han til 
og med tenkte på Seg Selv, fordi Han la ned Sitt Eget Liv for oss. Således ser vi 
at vårt eget liv må være av en selv oppofrende natur. For mange ekteskap går i 
stykker i dag fordi de unge mennene ikke har lært dette prinsippet og de er for 
mye selv sentrert og slik er det også med hustruen med hensyn til å spandere 
penger for seg selv. Hun blir tvunget til å gå ut og får seg selv arbeid. Ikke 
lenge deretter har de hver sin eget lønnskonto, sine egne oppsparte penger og 
tilslutt sin egen karriere, og når dette skjer ligger ekteskapet i ruiner. Og det 
verste er at når dette oppstår har de som regel fått barn og da er det like bra at 
du lar dem adoptere bort, fordi noen andre tar vare på dem allikevel.  
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Hovedpoeng #2. 
1 Kor 7,3 Mannen skal gjøre mot hustruen det han skylder henne, og det 
samme skal hustruen gjøre mot mannen. 
1 Kor 7,3 Ektemannen må gjengjelde hustruen den velvilje som skyldes, men 
på samme måte også hustruen for ektemannen. 
Således ser vi et prinsipp i ekteskapet som Paulus ser at både mann og hustru 
må anvende. Yte den vennlighet man skylder. Dette ord velvilje/vennlighet 
kommer fra det greske ord ”eunoia,” og det betyr faktisk å vise fram velvilje og 
hjelpsomhet. La oss se hvor Paulus bruker dette samme ord:   
 
Ef 6,6-7 ikke i samsvar med en øyentjeneste som de som er etter menneskers 
tilpasning; men derimot som Kristi slaver, idet dere utfører Guds vilje ut fra 
deres sjel, 7 mens dere med godvilje arbeider som slaver som for Herren og 
ikke for mennesker; 
 
Hovedpoeng #3. 
Kol 3,19 Ektemennene! Elsk hustruene og vær ikke bitre mot dem! 
#3 Ektemenn mens man er i prosessen ved å være forelsket i sine hustruer, blir 
da ikke bitter på dem. Bitter er på gresk ”pikraino” som betyr å bli bitter, å bli 
rasende, å bli sint, å være bitende eller uhyggelig, besk eller streng. Til og med 
så langt som å ha sterke følelser av hat eller nag.  
Ikke noe annet kan være så skadelig enn når dette in treffer seg.  
 

HUSTRUER. 
 

Ville ikke dere hustruer elske det, om deres ektefelle alltid tok hensyn til disse 
tre hovedpoeng i deres ekteskap? Men er dere klar over at dere kontrollerer det 
om han føler bitterhet overfor deg eller ikke? Er dere klar over at dere har 
kontrollen når det kommer til stykke? La oss se hva Bibelen forteller oss om 
disse tre hovedpoeng. Om dere overholder disse tre prinsipper, da behøver dere 
aldri å være redd for en sint ektemann.   
 
Hovedpoeng #1. 
Kol 3,18 Dere hustruer: Vær deres menn underordnet, som det sømmer seg i 
Herren. 
Ef 5,22 Dere hustruer: Vær deres menn underordnet som under Herren! 
Dette ordet underordnet kommer fra det gresk ”hupotasso” som betyr å 
underordne, å plassere deg under, å overlate deg selv til hans avgjørelse, å 
overlate deg selv til hans handlinger og kontroll, å være lydig. Ikke bare lydig, 
fordi dyr kan vise lydighet. 
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Jak 3,3 Når vi legger bissel i munnen på hestene, for at de skal lyde oss, så 
styrer vi og hele deres legeme. 
Så det er ikke bare lydighet her, men å underordne seg er en handling ut av fri 
vilje, ikke hans. Skjønt du vet bedre enn han, da har du allikevel et valg for å gi 
opp ditt valg, akkurat på lik linje som Kristi Brud overgir sin vilje til vår 
Ektemann Ordet. Og hun gjør det for å motta Hans Sinn. Således overgir en 
sann Brud hennes vilje for å innfri hans vilje og hans overhode kommer på 
første plassen. Husk at Skriften sier; ”Vær deres menn underordnet som det 
sømmer seg i Herren.” Din underordning er under Herren, men den er til 
og går gjennom din ektemann. 
Herren kommer ned med en Rop som er en militær kommando og det blir sagt 
at vi må underordne oss under denne kommando. Ropet kommer for å 
underlegge seg alle ting til Ham.  
1 Pet 3,1 Likeså skal dere hustruer være mennene deres underordnet, for at 
også de som er ulydige mot ordet, kan bli vunnet uten ord ved hustruenes ferd, 
2 når de ser deres rene liv i gudsfrykt. 
Husk den historie som Bror Branham fortalte om mannen som drakk med hans 
kompiser, og de kom til å snakke i baren om det virkelig fantes ekte kristne 
lengre eller ikke. Og han sa: ”Jeg skal fortelle dere noe, min hustrue er en sann 
kristen. Og de inngikk et veddemål og de planlag hvordan de skulle teste henne. 
De gikk hjem og oppførte seg som om de var fyll. Han snublet i døren og skrek 
i en kommanderende måte som om han fyll: ”Stek noe egg til meg.” Hun kokte 
noen egg og da hun serverte ham eggene, kastet han de på golvet og skrek: ”De 
er ikke kokt på den måten jeg liker dem.” Og han sa: ”Kom an gutter, la oss 
komme oss ut herfra.” Og de gikk ut av kjøkkenet. Istedenfor å gjøre det de 
fleste kvinner ville har gjort, med å begynne å banne og skrike, begynte hun å 
rydde opp etter dem og begynte å synge: ”Må Jesus bære korset alleene, og 
helle verden går fri, nei, det finnes et kors for hvert enkelte og det finnes et kors 
for meg.” Og denne kvelden ledet hun mannen og hans venner til Kristus. Det 
har ikke noe å gjøre med å dele likt, det er kalt underdanighet/ydmykhet. 
 
Hovedpoeng #2. 
Ef 5,33 Men også hver enkelt av dere skal elske sin hustru som seg selv, og 
hustruen skal ha aktelse for sin mann. 
Etter at Paulus har fortalt ektemannen at de må elske sine hustruer slik som de 
elsker seg selv, da fortsetter han å si: ”hustruen skal ha aktelse for sin mann.” 
Dette ordet aktelse er oversatt fra det greske ord ”phobeo” og ikke ”phobia.” 
Noen av dere har muligens en fobi når det gjelde denne "phobeo," men det har 
faktisk en delvis betydning av frykt, å bli slått med frykt, å bli alarmert; av de 
som bli skremt av et fremmet syn eller begivenheter, av de som blir slått med 
forundring. (Jeg er sikkert på at dette skjer hver morning når du ser denne 
forferdelige syn av en halv dyr og halv menneske som kommer ut av sengen og 
da skriker du i din pute og sier: ”Dette er en forferdelig utseende monster.” Men 
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ordet betyr også ærbødighet og aktelse (som betyr nesten å dyrke og se opp til 
med dype følelse av respekt og kjærlighet.) Således ser vi at dersom du akter din 
ektemann med dyp respekt og du underlegge deg din ektemann og du 
underordne deg selv til din ektemann og  
 
Hovedpoeng #3. 
Dette er som vi har sagt før; du må legge fram sann menneskekjærlighet, som er 
å være snill og å vise god viljen mot ham, hvordan kan han noen sinne bli bitter 
eller sint eller gjerrig med deg. Hva du gjør er at du skaper en atmosfære. Husk 
den kvinnen som kom til Bror Branham og som fortalte ham at hun ikke var 
forelsket i sin mann lenger. Branham spurte henne om hun ønsket å bli forelsket 
i ham igjen, og hun sa ja. Han fikk henne til å love ham at hun skulle gjøre det 
han tilrådet henne. Han sa, oppfør deg i de neste 6 uker akkurat som om du er. 
Gjør de ting for ham som du pleide å gjøre da du elsket ham. Innen noen få uker 
kom hun tilbake og var forelsket igjen. Ser dere hva det var? Hun skapte en 
atmosfære, og han falt inn i det Og han begynte å reagere på denne atmosfæren 
som hun hadde skapt. Og begge var forelsket igjen. Det var henne som skapte 
denne atmosfæren, men det hadde effekt på begge to.    
Husk alltid dette; Hennes underdanighet, ærbødighet og sann nestekjærlighet er 
alt sagt i: ”underordnet som under Herren.” Derimot Han som elsker henne 
”slik som” og som aldri har vært bitter mot henne og de handlingene av godhet 
og hjelpsomhet som han utførte er ikke ”som under herren,” men det er sagt 
”Som Herren Selv ville gjøre.” Om dere legger nøye merke til hvordan dette 
blir framstilt i Skriften da ser dere at han må oppføre seg som Kristus ville ha 
gjort og hun oppfører seg som om det som hun gjør er for Kristus. Hva for en 
ekteskap og hvilken velsignelse. Dere ser at det er den innstilling som vi tar. 
Vår innstilling gjør at vi enten krangler med hverandre eller dette baner veien 
for at en sann menneskekjærlighet kommer fram.    
 
Bevise Sitt Ord. Han sa: ”Det er din innstilling, din holdning som gjør det, og 
slik er det i kveld kjære venner, det er holdningen som gjør det. Vi er og tror at 
vi er i Jesus Kristi Nærvær, men det er din holdning som kommer med 
resultater. Mekanismen er her også dynamikken. Om du bare kan begynne, da 
gjør Gud resten.” Og om det er så nødvendig med vår himmelske Kamerat, 
hvor mye mer da med vår jordiske kamerat.   
 
Tegnet. Anvend det, skap denne atmosfæren rund omkring deg, og de 
kommer til å falle rett in i det. Det er sant, dersom du har Tegnet, skaper du en 
atmosfære av kraft rund deg, slik at når du vandrer, vet folk at du er en 
Kristen. Vær glad for å si noe til dem. De tror dine ord, det du sier, de holder 
seg til dem. Slik er det. Anvend Tegnet, og så spaser i det. Gjør krav på ditt 
hjem. Dere må gjøre det nå. Det er kveld.  
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Forklare helbrede og Jairus. 16-02-54. 
E-35. Vi skulle komme oss i denne atmosfæren. Skape … Hvert eneste en av 
dere er en skaper. Visste dere det? Hvert eneste person som er født på nytt er 
en skaper. Som jeg sa forleden kveld, vi må skape en atmosfære. Noen ganger 
når jeg er hjemme, og min hustru er helt overstyr, fordi menneskene går inn og 
ut, de bare kommer hele tiden … Min hustrue står der å griner, da går jeg in og 
hun sier: ”Bill, barna har ikke fått noe mat i dag, huset er fylt av folk.” Der 
sitter lille Sarah, min lille toåring sitter der og griner. Rebekah kommer hjem 
fra skolen. Min hustrue er nervøs, hun har fått den atmosfæren på seg. 
Skjønner? Da går jeg til henne og sier: ”Jeg sier deg elskling, det er sant.” Jeg 
sier: ”Elskling,” (Du vet for å roe seg ned på en måte.) I mitt hjerte sier jeg: 
”Herre jeg gir min kjærlighet, som er av Gud til min hustru. Herre hjelp meg 
nå her, og jeg ønsker Din Ånd. Satan ønsker at vi alle skal bli forvirret, men jeg 
ønsker at du hjelper meg. Dere skjønner at jeg ikke plager henne. Nei. Jeg bare 
sier: ”Det stemmer elskling.” Skjønner? ”Det er ille, men du skjønner at vi 
tjener Herren.” Ser dere hva jeg hele tiden gjør i mitt hjerte, jeg forsøker å 
skape en atmosfære som er annerledes. Alle er nervøse, og de er fortvilet. 
Skjønner? Nå tenkte jeg i mitt hjerte: ”Å, Herre sendt Ditt Nærvær nå og Din 
Kjærlighet til min lille fortvilede hustru.” Og jeg sa: ”Ja kjære det er sant.”     
Jeg sa: ”Hva var det for noe?” ”Å, vi har ikke spist noen ting enda.” Jeg sa: 
”Vel, det er sannsynlig at det ikke kommer noen flere mennesker her i de neste 
timer, la oss ta noe mat og jeg skal hjelpe deg.” Jeg tok op ermene og hun sa: 
”Hør nå her unge mann, du er i stand til å hjelpe meg med oppvasken, men 
du kan ikke lage mat.” Da sa jeg spøkefullt: ”Hvem kan ikke lage mat?” Slik 
foregikk det. ”Du har aldri sett at jeg har stekt poteter. Jeg vokste opp på det,” 
på dette vis foregikk det. Og jeg så en bite liten smil på den ene siden av 
munnen, ser du. Og det første som hente var at jeg gikk til henne og la armen 
min rund henne. Hun vet ikke hva jeg holder på med enda. Jeg sa: ”Velsign ditt 
hjerte kjære. Jeg skal si deg noe, jeg hjelper deg med dette.” Og ned i hjerte 
sier jeg: ”Herre send ned Din Fred, som er i meg, inn i henne. Å Gud, berolig 
mitt hjem nå. Jeg er din tjener Far.” Og jeg sier: ”Elskling, jeg hjelper deg 
med å vaske opp.” Og jeg går ditt og jeg sier: ”Bare begynn du med barna 
liksom, og snak med dem.” Og jeg står her og ber hele tiden, ”Herre sendt Din 
Hellige Ånd; Jeg vet at de blir roligere akkurat nu. Og jeg sender det i dette 
hjem, mitt hjem, i Ditt Sønns Navn.” Det første som skjer er at min hustru sier 
at hun ønsker å å snakke om noe. Babyen, der inne, har fått blokker til å leke 
med, alt går bra og det er over. Skjønner? Jeg ser en lite smil på hennes ansikt, 
og jeg tenkte: ”Takk Herren.” Og hun begynte å lage middag. Jeg gikk inn 
engang i blant, og jeg ba: ”Å, Herre la meg skape denne atmosfæren av å være 
lykkelig istedenfor å være trist og overgitt.” Jeg la hendene mine på henne og 
sa: ”Elskling, vet du hva?” Hun tenkte at jeg bare la hendene mine på henne 
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for å snakke med henne, men jeg la hendene mine på henne i Jesus Navn. 
Skjønner? Da sa jeg: ”Vet du hva kjære? Det er bare vidunderlig. Kommende 
sommer skal vi tar en tur i fjellene, så fort som jeg kan få en liten ferie. Jeg 
ønsker å se at unge våre får tak i disse ørretene. Kunne du tenke deg det?” Og 
hun sa: ”Det var herlig.”      
Og da la jeg merke til at jeg kom meg videre, og jeg sa: ”Ja kjære det er fint.” 
Og på innsiden tenkte jeg(”Å, Gud vær så snill…”) Og det første som skjedde, 
var at hun begynte å le og synge og barna hadde sine byggeklosser der inne og 
lekte og hadde det storslagen. Jeg hadde min hand på hennes smale skylder og 
jeg forsøkte å skape, i mitt hjerte. ”Herre, jeg er lykkelig. Det er ingenting feil 
med meg. Jeg elsker deg, Du vet at jeg gjør det, og du har akkurat rettet opp 
min familie.” Og etter en stund sa jeg: ”Skal jeg fortelle deg noe elskling, jeg 
skal vise deg hvor disse klærne er hen.” Da hun hadde roet seg ned, gikk jeg 
ned for å se. Sarah og Becky hadde inngått en fredsavtale, og de lekte. Lille 
Joseph bare lekte med sin leketøy og hadde det bra.   
Du må komme inn i den rette type atmosfære, skjønner du? Det er den 
atmosfæren. Du er nødt til å komme deg bort fra denne gamle forvirring, men 
saken er at du er redd. Det er dette som gjelder. En dag steker du ditt kjøtt til 
frokost en morning, og før du aner det blir du fylt med den Hellige Ånd. Jeg 
skal sjokkere dere en liten granne. Det er i orden ikke sant? OK. Du steker ditt 
kjøtt og plutselig spruter noe stekefett på din hand. Om du bare rister det fra 
deg og fortsetter med å steke kjøttet, da kommer det ikke til å gjøre deg noe. Jeg 
vet at dere ikke gjorde det rett. Se, det første du gjør er: ”Å, hvor er 
brannsalve?” eller noe i den duren. Du tar handen din, skjønner? Du blir redd. 
Det er det som er problemet. Det er frykt. Slik er det. Men bare fortsett med å 
tro, skap den rette atmosfæren. La tvil aldri komme i nærheten av deg. Tror 
hele tiden. Tillat ikke at tvilen følger deg. Nei og atter nei. Uansett hva 
omstendigheten er, dytt tvilen bort fra deg. Gå rett videre gjennom dette. Avvis 
det, ikke gir tvilen rom.        
Joh 4,17-18 Kvinnen svarte og sa til ham: Jeg har ingen mann. Jesus sier til 
henne: Det er rett som du sier, at du ikke har noen mann; 18 for du har hatt fem 
menn, og han du har nå, er ikke din mann; så det var sant det du sa! 
Frykt har lidelser i seg. Det heter ”kolasis” på gresk og det betyr: straff eller 
bøter, og hva er bøter for noe? Dette har å gjøre med å holde tilbake, å stoppe, 
beskjære eller legge bånd på. Med andre ord, så lenge du er under frykt, 
kommer du deg ikke videre. Du spenner deg fast og stopper din framgang 
Husk den gangen da Peter vandret på vann. Det gikk bra, helt til han så 
bølgene som kom mot ham og da blev han redd. Jesus sa: ”Hvorfor frykter 
du?” Det er det som er i veien for de Hellige Ånds folk i dag. De har en masse 
de er redd … Djevelen forsøker å skremme dere bort fra noe. Han forsøker å 
gjøre noe et annet sted, slik som: ”I de kommende dager skal du bli slik.” Du er 
det nå. Vi er Guds Sønner nå. Det er nå at vi sitter i Himmelske steder. Det er 
nå at vi har all makt i himmelen og på jorden. Skjønner? Det er nå vi har det. 
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Ikke i tusenårs rike, vi trenger det ikke der. Vi har det nå. Vi er … Akkurat nå 
er vi Guds Sønner. ”1. Joh 3,2  Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå 
ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han blir åpenbart, skal vi bli ham lik, 
for vi skal se ham som han er.” Det som du er her er en refleksjon av hva du 
er et annet sted. ”De som Han har kalt, har Han rettferdiggjort.” Stemmer det? 
”De som Han har rettferdiggjort har Han helliggjort. Vi har allerede en 
herliggjort legeme i faderens Nærvær.  Å, du og du. Var den ikke dypt? Vel, vi 
finner ut av det om det stemmer eller ikke. 2 Kor 5,1 For vi vet at om vårt 
jordiske hus, vårt telt, blir brutt ned, så har vi i himmelen en bygning som er av 
Gud, et evig hus som ikke er gjort med hender. 
Stemmer det? Det stemmer! Allerede rett nå. Hva vi er der blir reflektert. Her, 
det som vi er her er en refleksjon av det som vi er et annet sted. Om så dine 
gjerninger er ondskapsfull, da vet du hvor det kommer fra, da vet du hvor ditt 
andre legeme venter på deg.   
 
Tidens forheng. 02-03-55.  
E 33. legg merke til: da de talte om ham, kom han tilsyne. Det er et meget god 
måte å få tak i Ham: snakk om Han hele tiden. Amen. Ikke snakk om hvem 
som er … Eller hvor neste forestillingen kommer, eller hva som er på TV. Eller 
hva som heter den neste film. Eller hvem som kommer til å være neste 
president, snakk om Jesus. I dag snakker de Kristne om alt mulig annet enn 
Kristus. Gå og se, de har alltid mye nonsens å snakke om, men de snakker aldri 
om Kristus. Snakk om Ham, Syng om Han, elsk Ham; hold Ham i ditt hjerte 
og sinn dag og natt. David sa at han hadde bundet loven på hans finger og på 
sengestolpen, slik at han alltid hadde Ham foran øyene. Det er veien å gå; har 
Ham alltid i ditt sinn i lovord og tale. Alt du skulle gjøre er å holde Kristus 
fram for dine øyer. Dette er måten å holde ham nær deg.       
 
Personlig erfaring med Gud. 24-07.54.  
Jeg skal komme med en liten hemmelighet til dere nå. Folket vet om dere elsker 
dem. Visste dere at et menneske er en skaper? Hvor mange tror det? Han er en 
Guds Sønn i en syndig tilstand … Han er en skaper. Har du noensinne vært 
rund en person som du bare elsker å være i nærheten av? Du har slike folk. Hva 
er det? Det er på grunn av deres atmosfære, som de skaper rund seg. Du har 
vært sammen med sympatiske folk, men allikevel klarte du ikke å være i 
nærheten av dem. Det er deres atmosfære.  
Det er kjærlighet, kjærlighet går dypt, det skaper ting. Og Jesus Kristus er 
Guds Kjærlighet.   
 
Tror du nå. 10-06.55.  
La meg fortelle dere noe: ”Enhver person som er født på nytt med Guds Ånd i 
seg er en miniatyr skaper. Dette kan ryste dere noe, men det er sannheten. Vi 
er her i Guds Avbildning. Gud er en Skaper. Det er grunnen til at du kunne tro 
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at Gud kunne helbrede en person, fordi Gud er inn i deg, og Gud skapte denne 
verden. Han bare talte, og Hans Ord blev materialisert. Selve marken du sitter 
på er Guds Ord som blev manifestert. Om han ikke hadde gjort det, hvor fikk 
Han det fra da? Skjønner? Han bare talte og det kom til å eksistens. Han trodde 
på sine egne Ord. Om et menneske er blitt født på nytt, da er han en Guds 
etterkommer, og denne delen av Gud er i ham, og han tror at ethvert Ord som 
Gud sier blir materialisert. Skjønner? Dette gjør ham til en del av Gud. Den 
Hellige Ånd i dem gjør ham til en del av Gud. Nå, har dere noensinne sett snille 
folk, men dere klarte nesten ikke til å være i nærheten av dem? Det har dere 
sikkert. Du har ikke noe imot dem, men dere klarer ikke til å være i nærheten av 
dem. Da har dere sett noen personer, kanskje en kar som var litt gammel og 
forkrøplet eller en liten gammel kvinne som stod bøyet over en vaskebalje, men 
dere bare elsket å være rund disse personer. Dere bare elsket dem på en måte. 
Det er atmosfæren som de har fått rund seg, måten de lever på, de skaper en 
atmosfære som du elsker å være inn i. De er fantastisk mennesker å være 
sammen med.        
 
Det skulte Liv i Kristus. 10-11-55. 
E-42. Nå denne forfrisking fra Herrens Nærvær, noe i nærheten av dem, noe 
ved en sann kristen som du elsker å være i nærheten av. Det finnes en kraft 
der. Du skaper din eget atmosfære rund omkring deg. Husker dere den 
kvelden denne sinnsyke mannen løp opp på plattformen for å drepe meg, det var 
der oppe i Portland, Oregon. Hva skjedde? Vel, denne stakkars karen … Jeg 
blev ikke sint på ham. Jeg elsket ham. Noe skjedde. Jeg elsket ham.   
 
Guddommelig Kjærlighet. 26-08-56.  
E-18. Hva dere ønsker å gjøre er å bli løftet opp av Kristus inn i en atmosfære 
hvor dere er lykkelig, fredsfylt og da i denne atmosfæren skaper dere en 
situasjon … I den atmosfæren dere lever i, overfører dere, hva dere er, over 
på deres partnere. 
 
Hebr. 10,22-25 La oss da med sannferdige hjerter tre fram i troens fulle 
visshet, med hjertet renset fra en ond samvittighet og med legemet badet i rent 
vann. 23 La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp(tro), for han 
som gav løftet, er trofast. 24 Og la oss holde øye med hverandre, så vi 
oppildner hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, 25 og la oss ikke holde 
oss borte fra vår menighetsforsamling, som noen pleier å gjøre, men formane 
hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. 
Oppildne hverandre til kjærlighet, til en utvortes fremvisning av deres 
åpenbaring.  
 
Vis oss Faderen og dette vil tilfredsstille. 22-04-56.  
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83. Det er den atmosfæren som de skaper selv. Mine kjære venner, la meg si 
dere i dag, at det største som finnes på denne siden av himmelen er 
Kjærlighet, Guddommelig Kjærlighet. Gud er Kjærlighet. Dere leste i boken 
om denne sinnssyke person som løp opp plattformen for å drepe meg den 
kvelden. Jeg hatet ham ikke, jeg elsket ham, så absolutt, syntes synd på ham. 
Det var dette som slå ham på plattformen. Det var dette som slå disse hekse 
doktorer som stod der den dagen ??? mennesker som Gud døde for, som stod 
der og forsøkte å kaste trolldom på meg, slike hekser. Jeg stod fram for Ham, 
og du så dem falle på jorden, de kastet sine hoder ned på dette vis, og de gav 
sine hjerter til Kristus. Det var Kjærlighet som gjorde det. Kjærlighet er den 
største Kraft som finnes. Til og med den menneskelige kjærlighet får en mor til 
å gå gjennom ild for å redde hennes brennende baby. Hun tenker ikke på seg 
selv. 
 
Kjærlighet. 26-07-56. 
23. Og når Guddommelig Kjærlighet er blitt lagt fram og er kommet til veis 
ende, da overtar nåde. Vel, dette er min tekst. Når Guddommelig Kjærlighet er 
blitt lagt fram … Når Guddommelig Kjærlighet er overført og det kommer til en 
avslutning, da det ikke kan gå videre, da kommer nåde inn og overtar dens 
plass. Realiserer dere nå, ved å være en sønn eller datter av Gud, at dere er 
mini skapere? Er dere klar over at dere skaper den atmosfæren som du lever 
i? Realiserer dere at den atmosfæren som dere oppholder dere inn i, har 
innvirkning på en annen?   
 
Guddommelig Kjærlighet. 05-03-57. 
E-17. Og dere vet at det finnes noen mennesker som virkelig er gode 
mennesker, men du kan nesten ikke holde ut i å være i deres nærvær. Hvorfor 
det? De skaper den type atmosfære. Og det finnes den type mennesker som du 
bare elsker å være i nærheten av. De skaper den atmosfære de lever i. Dette er 
en overnaturlig ting. Når nå Herrens Nærvær kommer ned, da skaper det en 
atmosfære for tro. Og når … Jeg trodde: ”Herren Gud, Du må hjelpe meg.” 
Vel, du må skape en atmosfære, og din tro skal gjøre det. De var alle samlet i 
harmoni i den øvre rom, da plutselig lyden av en mektig stormvind som kom fra 
himmelen ble hørt. Atmosfæren var riktig. Det er atmosfæren som gjør disse 
ting. Du vet den vanlige prosedyre for å klekke ut kyllinger er å legge dem 
under en høne. Men bare legg eggene i den rette atmosfæren da blir de klekket 
ut uansett. Hør etter bror, om et menneske elsker Gud og han kan komme i den 
rette atmosfæren, da kommer det til å produsere en ny født baby, sa sant som 
jeg står her. Det er atmosfæren som er viktig. La denne lille flokk, med 
mennesker, som sitter her i kveld, komme i den perfekte atmosfæren, og se da 
hva som kommer til å skje. Da ville det ikke finnes en svake i blant oss lenger. 
De halte skal gå, den blinde skal se, den døve hører, den stumme kommer til å 
snakke, alt uten en bønn eller noe. Det er atmosfæren. Det er grunnen til at 
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fem og tjuve tusen ble helbredet i Afrika med en bønn. Når de ser at Herren 
gjør noe, da skaper det en atmosfære, og de går inn i det. Det er et basseng 
når vannet renner ditthen.          
 
Apg 2,42-43 Og de holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære og ved 
samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. 43 Da kom det frykt over hver 
sjel, og mange under og tegn ble gjort ved apostlene. 
Hva var det som skapte den rette Atmosfæren? Læren, Felleskap, 
brødsbrytelsen og bønnen.  
 
Kjærlighet. 13-03-58 
E-38. De er den måten de lever på som skaper det samt den måten de tenker. 
Det er en liten atmosfære du levere i.  
 
Kjærlighet. 19-05-57. 
E-15. Har du noensinne sett en person som du mener er sympatisk, men det 
finnes noe med denne personen som du bare ikke liker å være i nærheten av? Så 
sikkert du gjør. Og slik har du sett folk som du bare liker i være i nærheten av. 
Hva er det? Det er den kreative kraft som er på folket som skaper en 
atmosfære rund dem, der hvor de er. Om de er fult med kjærlighet, ikke en 
etterligning, men sann kjærlighet, da kan du føle det. Du vet at de er Kristne. 
De tar deg i hånden og sier: ”Jeg er din venn John.” Du kan føle det. Jeg vet 
det er sannheten, inn i seg skaper denne mannen atmosfæren som han lever i. 
Og han er salvet med en ånd som er rund omkring ham. Jeg har sett folk som 
du ikke klarte å løse deg fra, du bare elsket dem. Det er noe i dem som drar. 
Det er fordi de lever i denne atmosfæren, de lever under kraften av Den 
Hellige Ånd. 
 
Hør du Ham. 28-03-58.  
E 44. Når menneskene kommer til dette stadiet at de glemmer alle disse små 
forskjeller, og Guds Kjærlighet blir utgytt i våre hjerter av den sanne Lærer, 
Den Hellige Ånd, da blir du saltholdig, og verden ønsker å bli lik deg. Du 
skaper noe rund deg. Du har sett folk som du ikke klarte å være i nærheten av, 
og allikevel var de trivelige mennesker. De skaper det inn i seg. Du har sett folk 
som du ønsker å være i nærheten av, fordi de skaper denne atmosfæren rund 
seg. Din ånd er din sjel. Du klarer ikke å gjemme det; du kan ikke etterligne tro. 
Det er det som er i veien i dag. Det finnes alt for mye etterlignet tro i 
Kristendommen.     
 
Slik var det ikke fra begynnelsen. 27-11-60. 
E-8. Har du noen gang møt folk som du bare elsket å være sammen med? Det 
har du, og hvorfor? De skapere denne atmosfæren med sitt eget liv, med den 
måten de lever på, og med det de tenker og den kjærlighet de har for deg. Du 
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har hørt mitt budskap angående pungrotten, og biene forsøkte å stikke meg, og 
den oksen som forsøkte å drepe meg, dyr … Skjønner? Du skaper en 
atmosfære, og du må være i denne atmosfæren for å være i stand til å be for 
de syke. Skjønner? Det er samme sak. Det er kjærligheten som kaster ut onde 
ånder.     
Identifikasjon. 23-01-63. 
19. Jesus gav oss et forbilde om hva vi skulle se på, da Han reflekterte hans liv 
til oss gjennom Ordet … hva vi skulle se. Når vi ser inn i Guds speil, da skulle 
vi se oss selv identifisert med Ham. Han er det perfekte forbilde. Nå oppdager 
vi, mens vi kommer oss videre i livet, at vår karakter blir formet til det vi er. 
Du har sett folk som du bare elsker å være i nærheten av, og allikevel behøver 
de ikke være i din omgangskrets. De kan muligens være av en annen rase … de 
fargede, eller de brune, eller de gule. Men det er noe med denne karakteren 
som du bare elsker å vær i nærheten av. Du skjønner at enhver person er en 
liten dynamo i seg selv, og den sender ut et kraftfelt / atmosfære. Og da ser du 
mennesker som er fornemme mennesker, men allikevel var du glad for å komme 
deg bort fra dem. Det er bare at de skaper en slik atmosfære rund seg. Jeg har 
ikke noe imot dem. De er snille folk, men du liker bare ikke denne atmosfæren 
de er inn i. Det er deres karakter som skaper det de er, gjør dem til det de er.     
 
Å vekke opp Jesus 17-01-63.  
-11. Og vi skaper vår atmosfære rund omkring oss, det gjør vi alle. Du har vært 
sammen med snille folk, som du nesten ikke klarte å være i nærheten av. Dere 
har også vært sammen med andre mennesker som du bare elsket å være 
sammen med. De skaper denne atmosfæren. Ville dere ikke har vært lit 
sammen med Jesus, dere ville ha elsket det. Underbart! Ville ha sett hva denne 
atmosfæren, som Han skapte, ville ha vært. Jeg antar at det var kun en stor 
kraftfelt av kjærlighet, respekt og guddommelig frykt.   
 
Er ditt liv verdig. 30-06-63. 
51. De skaper denne atmosfæren ved den måten de lever på. Den måten de 
snakker, deres samtaler. Og med det du tenker på, med det du gjør, dine 
handlinger, de ting du snakker om skaper en atmosfære … 
Tegnet. 01-09-63. 
9-1. De anvendte tegnet. Amen. Det er det. Blir rede. Anvendt det. Tror det. 
Rens opp. La dine barn. Lar din familie, la de som du elsker ser det i deg. Det 
stemmer. Det vil ha effekt. Ja, min herre. Anvendt da tegnet i bønn med 
overveielser, med tro. Anvend det med en slik kjærlighet og så videre, du vet at 
det kommer til å skje. Det er alt. Anvend det i fortrolighet, tro at det kommer til 
å hjelpe. Når du snakker med dette barn, når du snakker til din mann, eller 
snakker til din hustru, eller til den du elsker, tro at det kommer til å hjelpe, og 
står da der og si: ”Herre, jeg har krevd dem; de er mine. Jeg tar dem for deg 
Herre.” Anvend det, skap denne atmosfæren rund deg slik at de kommer rett 
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inn i det. Skjønner? Å, du og du, du er … om du har Tegnet, da skaper du en 
åndskraft rund omkring deg, og slik merker folk at du er en kristen når du 
vandrer. De elsker det når du sier noe til dem. De tror dine ord, de holder seg 
til det du sier til dem. Skjønner? Slik er det. Anvend Tegnet, og vandre så med 
det. Krev ditt hjem. Du må gjøre det nå. Vi er ved enden.    
Mal 3,16-18 De som frykter Herren, talte da med hverandre, og Herren lyttet 
og hørte på. Så ble en minnebok skrevet for Hans åsyn, for dem som frykter 
Herren og som grunner på Hans navn. 17 De skal være Mine, sier hærskarenes 
Herre, på den dagen Jeg gjør dem til Min skatt! Jeg skal spare dem, som en 
mann sparer sin egen sønn som tjener ham. 18 Da skal dere igjen kunne skjelne 
mellom den rettferdige og den ugudelige, mellom den som tjener Gud, og den 
som ikke tjener Ham. 
 
Identifikasjon. 23-01-63.  
Denne atmosfæren de lever i. Og det er deres karakter som skaper hva de er, 
det gjør dem til det de er. 
Fil 4,4-9 Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere! 5 La deres milde 
sinnelag bli kjent for alle mennesker! Herren er nær. 6 Vær ikke bekymret for 
noe, men la i alle ting deres bønneemner* komme fram for Gud i bønn og 
påkallelse med takksigelse. 7 Og Guds fred som overgår all forstand, skal 
bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. 8 For øvrig, brødre, de 
ting som er sanne, de ting som er sømmelige, de ting som er rettferdige, de ting 
som er rene, de ting som er verd å elske, de ting som det tales vel om, om det er 
et ærbart liv, og om det er noe som er verd å bli rost, så legg dere alt dette på 
sinne! 9 Alt det som dere lærte og tok imot og hørte og så hos meg, det skal 
dere gjøre. Og fredens Gud skal være med dere. 
 
Er Han ikke her? Holdt Han ikke Sitt løfte?   
 


