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Jesu Kristi Lignelser #4 
Den sterke mannen og Huset 

26. oktober 2003. 
Av 

Pastor Brian Kocourek. 
 

 
Jeg ønsker å begynne med å undersøke denne formiddag lignelsen angående 
huset til den sterke mannen. Vi finner denne lignelse i Matteus 12, Markus 3 og i 
Lukas 11. Det ble talt i forsvar av den hellige Ånd som viste Jesus de salvede 
tanker og intensjoner til menneskenes hjerter. Jesus var blitt anklaget for å 
helbrede de syke ved satans kraft. Det er grunnen til at disse menn spottet Den 
Hellige Ånd som fortalte Jesus hva Han skulle gjøre og si. Derfor har hele denne 
lignelse å gjøre med Den Hellige Ånd som kaster ut djevler. La oss lese fra det 
første Evangeliet fra Matteus kapittel 12.    
Matt 12,24-26 Men da fariseerne hørte det, sa de: Det er bare ved Beelsebul, de 
onde ånders fyrste, han driver de onde ånder ut.  
25 Men da Jesus visste deres tanker, sa han til dem: Hvert rike som kommer i 
strid med sig selv, legges øde, og ingen by og intet hus som kommer i strid med 
sig selv, kan bli stående. 
26 Og dersom Satan driver Satan ut, da er han kommet i strid med sig selv; 
hvorledes kan da hans rike bli stående? 
Jeg bare liker måten Jesus bruker til å rive i stykker de argumenter som de har til 
sin eget tro. Legg merke det Han sier her, om satan kjemper imot seg selv, da har 
han ingen kongedømme, og dette kongerike som han ønsker å skaffe seg kan 
aldri holde stand, ikke fortell meg at satan skulle kaste seg selv ut. Deres 
argument har ingen rot i virkeligheten og er så dum at det viser seg at man ikke 
har tenkt på det i det hele tatt. Deretter fortsetter Han med en annen strålende og 
logisk eksempel som enda mer river i stykker deres argument.     
Matt 12,27 Og driver jeg de onde ånder ut ved Beelsebul, ved hvem er det da 
eders barn driver dem ut? Derfor skal de være eders dommere. 
Han sier: hør etter om det som dere tror er sant, da må det være sant i alle 
tilfeller, og om det er sant, hva da med deres egen barn som kaster ut djevler? 
Kom an, vær konsekvent i deres tenkemåte. Det dere beskylder meg for gjelder 
derfor også for deres egen barn, de som har gjort det samme. Og disse barn blir 
deres egen dommer, om dere ikke passer nøye på med hva dere sier.   
Etter systematisk og har ødelagt deres egen latterlige teologi, begynner Han nå å 
fortelle dem ved hvilken kraft Han kaster ut djevler.   
 
Matt 12,28 Men er det ved Guds Ånd jeg driver de onde ånder ut, da er jo Guds 
rike kommet til eder. 
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Hva Han sier her er, om jeg gjør dette ved Guds Ånd, da er jo Guds rike kommet 
til eder. Fordi et Kongerike er ikke et stykke eiendom, men en Konge og Hans 
folk. 
 
Luk 17,20-21 Men da han blev spurt av fariseerne når Guds rike skulde komme, 
svarte han dem og sa: Guds rike kommer ikke på den måte at en kan se det med 
sine øyne;  
Det er ikke noe som du kan se, noe som er synlig. 
21 heller ikke skal de si: Se her eller se der er det! (Han forteller dem at det ikke 
er et sted.)  For se, Guds rike er inneni eder. 
 
Det greske ord som ble oversatt med inneni er ordet ”entos,” og dette betyr å 
være nær, eller i midten av. Jesus sa ikke til disse Gud fornektende fariseerne at 
Guds kongerike var i dem. Han ville aldri ha sagt noe slik. Hvordan kan en vell 
både gi god og dårlig vann? Hvordan kan et dårlig tre gi gode frukter? Det kan 
ikke være slik. Det som Han fortalte dem var, at midt i deres midte stod Kongen 
Selv, og der hvor kongen er, er Hans tilhengere, og derfor er Kongen i deres 
midte og dere ser/forstår det ikke engang, fordi det ikke kommer ved det dere 
observerer, men det kommer ved Guddommelig åpenbaring.        
 
Ved å gå tilbake til vår lignelse i Matteus 12, og ved å gå til vers 28, da hører vi 
at Jesus forteller Fariseerne: Men er det ved Guds Ånd jeg driver de onde ånder 
ut, (Han sier her, om det som jeg gjør her er av Guds Ånd,) da er jo Guds rike 
kommet til eder. Og Han går videre og forklarer hvorfor djevelen må bli bundet 
og kastet ut: 
29. Eller hvordan kan en gå inn i huset til den sterke og plyndre hans gods, hvis 
en ikke først binder den sterke? Da først kan en plyndre hans hus. 
Siden dette taler om Den Hellige Ånd som kommer i en kar og binder djevelen 
som har kontroll over denne karen, da må vi forstå hva ordet plyndre* betyr.  
*(Ordet å plyndre er rett oversatt i Den Norske Oversettelse av Bibelen Guds 
Ord, derimot står det i den engelske King James Version ordet ”ruin,” som betyr 
å ruinere.) Så Bror Brian fortsetter med å si:) Den rette oversettelse skulle være å 
plyndre istedenfor å ruinere. Dette fordi våpnene som fienden har brukt for å 
kontrollere huset er blitt samlet og kastet ut.  
2 Kor 10,3-5 For selv om vi ferdes i kjødet, så fører vi ikke kamp etter kjødet. 
4 For våre stridsvåpen er ikke kjødelige, men i Gud er de mektige til å rive ned 
festningsverk;  
5 med disse kan vi rive ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg imot 
kunnskapen om Gud, og ta hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus, 
 
Legg merke til at vi har krigsvåpen, men det har også djevelen, og vi må bruke 
disse våpnene for å binde djevelen. Husk at det største feltslaget som stadig blir 
utkjempet er i sinnet. Således må vi totalt ødelegge alt som er i likhet med satans 
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våpen. Han bruker de fem sanser slik som Gud gjør. Dersom jeg er i kamp om et 
stykke land, da vil jeg bruke fiendens egne våpen mot ham selv, dersom jeg får ta 
de fra ham. Jeg gir dem ikke tilbake til fienden, dette betyr selvmord. Men det jeg 
kommer til å gjøre er å ta dem fra ham og bruke disse våpen for å slå ham på 
slagmarken. Og slik gjør Den Hellige Ånd det, Han går inn og renser huset, og 
deretter bruker Han samme våpen for å ødelegge satans gjerninger, og for å 
forsterke huset. Han sa ”å kaste ned resonering,” og denne resonering som er en 
våpen er nå i Guds hender, og Han bruker det nå til å forsvare Evangeliet, slik 
som Jesus gjorde for å rive ned Fariseernes falske lære. 
 
Jesus går videre med å forklare hva denne lignelse i vers 20 dreier seg om da Han 
sa: Matt 12,30-32 Den som ikke er med Meg, er imot Meg. Og den som ikke 
samler med Meg, sprer. 
 31 Derfor sier Jeg dere: Hver synd og bespottelse skal menneskene bli tilgitt, 
men spott mot Ånden skal ikke menneskene bli tilgitt.  
32 Den som taler et ord mot Menneskesønnen, får det tilgitt. Men den som taler 
imot Den Hellige Ånd, skal ikke få det tilgitt, verken i denne tidsalder eller i 
den kommende. 
Hva en forferdelig synd å tale den Hellige Ånd imot, bare tenk på det. Det skal 
aldri blir tilgitt, og da kan det aldri bli lagt under Jesu Kristi Blod. 
 
Mark 3,22-29 Og de skriftlærde kom ned fra Jerusalem og sa: "Han er besatt av 
Beelsebub," og: "Det er ved demonenes hersker Han driver demoner ut."  
23 Så kalte Han dem til Seg og talte til dem i lignelser: "Hvordan kan Satan drive 
Satan ut?  
24 Hvis et rike er kommet i strid med seg selv, kan ikke det riket bli stående.  
25 Og hvis et hus er kommet i strid med seg selv, kan ikke det huset bli stående. 
26 Og hvis Satan har satt seg opp mot seg selv og er kommet i strid med seg selv, 
kan han ikke bli stående, men har fått sin ende. 
27 Ingen kan gå inn i den sterkes hus og plyndre godset hans hvis han ikke først 
binder den sterke og siden går og plyndrer huset hans. 
28 Sannelig sier Jeg dere: Alle synder og enhver bespottelse de uttaler, skal bli 
tilgitt menneskenes barn.  
29 Men den som spotter Den Hellige Ånd, får aldri tilgivelse, men blir skyldig 
til evig dom." 
30 For de hadde sagt: "Han har en uren ånd." 
 
Tenk på det at du aldri kan få tilgivelse. Dette betyr evig adskillelse fra Gud. Hva 
en forferdelig konsekvens for de ord som blir talt gjennom din munn. Men husk 
også Matt 12,34 Giftslangers avkom! Hvordan kan dere som er onde, tale noe 
godt? For det hjertet flyter over av, det taler munnen. 
Det er dette Jesus sa til oss. Han sa en god tre kan ikke avle onde frukter, heller 
ikke kan en ond tre avle gode frukter eller en god lære. Den kan bare ikke gjøre 
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det. Heller ikke kan en velle komme med både god og bitter vann. Det er enten 
god eller dårlig, fordi den samme kilde ikke kan komme med begge sorter eller 
begge naturer.  
 
Se Matt 12,33 Enten må dere holde treet for å være godt og frukten god, eller 
dere må holde treet for å være dårlig og frukten dårlig. For et tre kjennes på 
frukten. 
Og i talen De Falske Salvede I Ende Tiden, lærte Bror Branham oss at Frukten er 
Læren for den tidsalder. Treet, som representerer en man, er kjent ved den Læren 
han har. Hva da med de som spotter Gud? De var aldri i ett med Gud. Åh ja, de 
kan være religiøs, og de kan til og med være forkynnere av Evangeliet, men ikke 
av Kristi Evangeliet. Det er langt ifra at en Jesus Kristus forkynner spotter Gud 
og som snakker vond om Selve Salveren.  
 
Blasfemi kommer fra det greske ord ”blasphemos” som kommer fra ordet 
”Blapto,” som betyr å skade og ”phema,” betyr rapport. Og livets faktum er at 
blasfemi mot en Hellige Ånd er synd, som er vantro. De tror simpelthen ikke, og 
de kan ikke tro fordi det finnes ingen plass i deres sjel for Guds Ord. Og Guds 
Eget Ord sier at: ”Han som er født av Gud kan ikke synde.” Han har ingen 
vantro, fordi Guds Sæd blir i ham. Derfor er hvilen sikret, om du er Guds Sæd 
kan du aldri være i stand til å tale krenkende om Guds Ånd. Hva da med de som 
klarte å kalle Kristi Nærvær noe så skadelig og forferdelig som oppkast, eller 
søppel eller en falsk lære? Disse menneskene kan ikke være Guds Sæd, heller 
ikke kan de være født på nytt av Guds Ord.  
 
Er de da pastorer? Så absolutt, men det rette spørsmål er: hvem sine pastorer er 
de? Apostel Paulus gir oss svar i 2 Kor 11,13-15 For de som er slike personer er 
løgn apostler, listige arbeidere, idet de omdanner seg til Kristi apostler.  
14 Og det er ikke underlig, for Satan selv omdanner seg til en budbærer av lys.  
15 Det er derfor ikke en stor ting hvis også hans tjenere (Hvilken tjenere? Satans 
egen tjenere.) omdanner seg som tjenere av rettferdighet; hvilket ende skal være i 
samsvar med deres gjerninger. 
 
Apostel Johannes forteller oss at denne synden fører til døden.  
1 Joh 5,16-17 Hvis noen skulle se sin bror idet han synder en synd som ikke er til 
død, skal han gjøre krav, og han skal gi liv til ham, til dem som synder ikke til 
død. Det er synd til død; jeg sier ikke at han skulle spørre angående den. 
17 Enhver urettferdighet er synd; og det er synd som ikke er til død. 
 
SPØRSMÅL OG SVAR. 28-06-59  
402-Spørsm. 92 Her sa bror Branham: ”Det finnes en synd som fører til døden, 
og du ber ikke engang for denne synd. Hvor mange vet at det finnes en synd til 
døden? Du ber ikke engang for det. Ta Markus 3. kapittel. Etter vi har funnet 3. 
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kapittel, da tar vi fort dette Skriftstedet før vi avslutter. La oss gå til Mark. 3:22.  
Og de skriftlærde kom ned fra Jerusalem og sa: "Han er besatt av Beelsebub," 
(Du skjønner at de har sett at Han skjelnet hjertets tanker) og: "Det er ved 
demonenes hersker Han driver demoner ut." 
23 Så kalte Han dem til Seg og talte til dem i lignelser: "Hvordan kan Satan drive 
Satan ut? (Om nå satan kan helbrede, hvordan gjør han det da?) Hvordan kan 
Satan drive Satan ut? 
24 Hvis et rike er kommet i strid med seg selv, kan ikke det riket bli stående. 
25 Og hvis et hus er kommet i strid med seg selv, kan ikke det huset bli stående. 
26 Og hvis Satan har satt seg opp mot seg selv og er kommet i strid med seg selv, 
kan han ikke bli stående, men har fått sin ende. 
27 Ingen kan gå inn i den sterkes hus og plyndre godset hans hvis han ikke først 
binder den sterke og siden går og plyndrer huset hans. 
Hvordan kan han komme inn i deres hjerter og finne … Skjønner, om det ikke er 
av Gud? 
28 Sannelig sier Jeg dere: Alle synder og enhver bespottelse de uttaler, skal bli 
tilgitt menneskenes barn.  
... sønner av mennesker og spotter ... alt skal de spotte, men:  
29 Men den som spotter Den Hellige Ånd, får aldri tilgivelse, men blir skyldig til 
evig dom." 
Dette er atskillelse 
30 For de hadde sagt: "Han har en uren ånd." 
Hvorfor sa Han det? For de hadde sagt: "Han har en uren ånd." 
403.  De sa at det var djevelens ånd som gjorde dette, og kalte derfor Guds Ånd i 
Kristus som gjorde disse for djevelens ånd; Jesus sa at dette var en utilgivelig 
synd. Og dersom du ser et menneske … ikke ber for ham, han gjør narr av Den 
hellige Ånd og snakker Den Hellige Ånd imot, det er til og med forbud å be for 
en slik person. Forstår du det? Fordi det finnes en synd til døden. Det finnes kun 
en synd. Jesus sa at all type synd skal bli tilgitt menneskene, men å spotte Den 
hellige Ånd skal ikke bli tilgitt. Folk sier: ”Vel, å spotte Den Hellige Ånd, …” 
”Hva er blasfemi” Dette betyr; å snakke om, latterliggjøring, spott, hån, gjøre 
narr av, blasfemi. OK. Hva spottet de i Ham? De sa at Den Hellige Ånd som 
var i Ham og gjorde de ting som han gjorde at det var Beelsebub, djevelen. Og 
de sa at6 dette var djevelen i Ham som var en forutsier, og som gjorde alle disse 
ting i Ham. Å se hjertets hemmeligheter, og som fortalte Fillippus hvor han var 
før han kom på møte, og kastet ut djevler, og gjorde alle disse ting, og de sa at 
Han gjorde det ved Beelsebub, og han er en djevel.    
Og Jesus sa at denne synd skal aldri blitt tilgitt, dette er derfor den utilgivelige 
syn som aldri må bli bed for. Det kan aldri bli tilgitt. En man og en kvinne som 
gjør dett har for alle evigheter forseglet seg selv bort fra Guds Nærvær: ingen 
tilgivelse. 
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Luk 11,14-25 Han drev ut en demon som var stum. Da demonen hadde fart ut, 
skjedde det at den stumme talte. Og folkemengden undret seg.  
15 Men noen av dem sa: "Han driver ut demoner ved Beelsebub, demonenes 
hersker." 
16 Andre som fristet Ham, krevde et tegn fra himmelen av Ham.  
17 Men Han kjente tankene deres og sa til dem: "Hvert rike som kommer i strid 
med seg selv, blir lagt øde, og husfolk som er i strid med husfolk, faller. 
18 Hvis også Satan er kommet i strid med seg selv, hvordan kan da hans rike bli 
stående? For dere sier at Jeg driver ut demoner ved Beelsebub. 
19 Hvis Jeg driver ut demoner ved Beelsebub, ved hvem er det da deres sønner 
driver dem ut? Derfor skal de være deres dommere. 
20 Men hvis Jeg driver ut demoner med Guds finger, da er sannelig Guds rike 
kommet til dere.  
21 Når en sterk mann, fullt bevæpnet, vokter sin egen gård, vil hans eiendom 
få være i fred.  
22 Men når en som er sterkere enn ham, kommer over ham og overvinner ham, 
tar han fra ham hele den rustningen som han stolte på, og deler ut byttet hans. 
 23 Den som ikke er med Meg, er imot Meg, og den som ikke samler med Meg, 
han sprer. 
 24 Når en uren ånd er fart ut av et menneske, drar den gjennom tørre steder og 
søker hvile. Og finner den ingen, sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus som 
jeg for ut av. 
25 Og når den kommer dit, finner den det feiet og pyntet. 
26 Så går den bort og tar med seg sju andre ånder, mer onde enn den selv, og de 
drar inn og bor der. Og for det mennesket er det siste verre enn det første." 
 
Apostel Paulus bruker samme ord i Efeserne 6, når han beskriver 
bevæpning/rustning av en kristen.  
 
Ef 6,10-17 For det resterende, mine brødre, bli styrket i Herren, og i makten av 
hans styrke.  
11 Ikle dere Guds hele rustning, til den hensikt at dere kan være i stand til å stå 
imot Djevelens listige metoder.  
12 Fordi kampen for oss er ikke imot blod og kjøtt, men derimot imot maktene, 
imot autoritetene, imot verdensherskerne av denne tidsalderens mørke, imot de 
åndelige makter av ondskapen i de himmelske steder.  
13 På grunn av dette må dere ta opp Guds hele rustning, for at dere kan være i 
stand til å utøve aktiv motstand på den onde dag, og å stå etter at dere har virket 
frem alt!  
14 Stå derfor, etter at dere har ombundet deres hofte med sannhet, og har ikledd 
dere rettferdighetens brynje,  
15 og har skodd føttene med en forberedthet som kommer av fredens gode 
budskap,  
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16 og i tillegg til alle disse ting har tatt opp troens skjold, med hvilket dere skal 
være i stand til å utslukke alle den ondes piler som har blitt satt i brann.  
17 Og grip tak i hjelmen som hører til beskyttelsen, og åndens sverd, hvilket er 
Guds Ord, 
 
Ordet rustning betyr en bekledning for å tildekke legemet. Og dette betyr at man 
forbereder seg på krig. 
 
2 Kor 10,3-5 For idet vi vandrer i kjøtt, utfører vi ikke krigstjeneste ifølge kjøtt. 
4 For våpnene av vår krigstjeneste er ikke kjødelige, men derimot kraftfulle med 
Gud til en nedriving av sterke festninger;  
5 idet vi river ned tanke-beslutninger og enhver høyde som løfter seg opp imot 
Guds kunnskap, og idet vi fører inn i fangenskap enhver tanke inn i Kristi 
hørevillighet; 
 
Luk 11,21-22 Når en sterk mann, fullt bevæpnet, vokter sin egen gård, vil hans 
eiendom få være i fred.  
Når satan har kontroll over deg, med andre ord, da virker hans våpen perfekt. 
Han har fått deg til å tenke hans tanker og du gjør hans gjerninger, og du taler 
hans ord, etc.   
22 Men når en som er sterkere enn ham, kommer over ham og overvinner ham, 
tar han fra ham hele den rustningen som han stolte på, og deler ut byttet hans.  
Hør på hva som Bror Branham har å si. Her forteller han oss at det er kun Gud 
som er sterkere enn djevelen.   
  
  
FORVENTNING. 03-09-53.   
E-55.  Han kunne kun forstå så langt som Faderen viste Ham. Og det som 
Faderen viste Ham, var perfekt hver gang. De klarte derfor ikke å forstå det. Og 
hvorfor helbredet ikke Han de syke. De sa: ”Det er Beelsebub. Han kaster ut 
djevler ved satans prins.” Og hva svarte Jesus: ”Om satan kaster ut satan, da er 
hans kongerike delt.” Satan kan ikke kaste ut satan. Absolutt ikke. Bare Gud kan 
kaste ut Satan. Hvordan kan en sterk kar komme seg in i et annen mans hus?    
 
DE SALVEDE I ENDETIDEN. 25-07-65. 
231. legg merke til barn. ”Hva gjør barn … Dersom jeg kaster ut djevler ved 
Guds Ord (Han var Guds Ord), ved hvem kaster de denominasjonele barn ut 
djevler?” Og Gud alleene kan kaste ut en djevel, vi vet det, Gud alleene, fordi 
den sterke mannen må være sterkere enn han som er i huset. De hadde kraft til 
å gjøre det. Vet dere at åpenbaringer der sa; han, antikristen som reiser seg i de 
siste dager gjør tegn og undere som til og med forfører de som oppholder seg på 
jordens overflate, og forfører dem alle sammen, Kristne og rubbel og bit, alle de 
som ikke har skrevet opp i Livets Bok hos Lammet. Dette svarer til Matt 24,24 
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For falske kristuser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, 
for å forføre selv de utvalgte - om det var mulig.  
Åp 13,8 Alle som bor på jorden, skal tilbe ham, de som ikke har navnene sine 
skrevet i Livets bok hos Lammet som ble slaktet fra verdens grunnleggelse. 
(Muligens mente Profeten Åpenbaringen 13:18, oversetter) 
Åp 13,8 Alle som bor på jorden, skal tilbe ham, de som ikke har navnene sine 
skrevet i Livets bok hos Lammet som ble slaktet fra verdens grunnleggelse. 
Dette Livet som var i roten av denne opprinnelige appelsin treet, dette som kom 
opp gjennom alle disse sitrusfruktene og alt annet og passerte de og kom med 
sine frukter på toppen av treet, ovenfor alle de denominasjonele grenene. Fik du 
tak i det. Jeg haster videre.  
 
Apostel Johannes sa i: 1 Joh 4,4 Dere er av Gud, barn, og har seiret over dem. 
For Han som er i dere, er større enn han som er i verden. 
 
Derfor sier Jesus at når Gud kommer inn i huset, Luk 11,22 Men når en som er 
sterkere enn ham, (Gud) kommer over ham og overvinner ham, tar han (Gud) fra 
ham(satan) hele den rustningen (husk at denne krigens våpen er: fantasi, 
tankebygninger og alt som opphøyer seg imot kunnskapen om Gud og ta hver 
tanke til fange under lydighet mot Gud, legg merke til at oss er blitt sagt at alt 
som opphøyer seg selv imot Gud) som han (satan) stolte på, og deler ut byttet 
hans. Satans våpen. Det betyr de våpen som er blitt røvet. Og legg merke til at 
disse våpen er blitt skjelnet. Hva betyr dette? Hva betyr dette? Den Sterke, er 
Gud Selv og Han er rettferdighetens Konge, da blir disse våpen i sinnet skjelnet / 
inndelt riktig ved Rettferdighetens Konge Selv. Derfor blir disse innbilninger, 
resonering og alle tanker som er blitt underlagt fangenskap, og nå skjelnet / 
inndelt rett ved Sannhetens Ord, og blir plassert i det rette perspektiv med hensyn 
til Guds Suverenitet. Og deretter sier Jesus i Lukas 11:23 Den som ikke er med 
Meg, er imot Meg, og den som ikke samler med Meg, han sprer. 
 
Og hva gjør de så? De går og separerer seg sel fra brødrene, slik som apostel 
Judas sa i: Jud 1,17-25 Men dere, kjære, husk de ord som før ble talt ved vår 
Herre Jesu Kristi apostler,  
18 at de sa til dere at i de siste tider kommer det spottere, som lever etter sine 
egne ugudelige lyster.  
19 Disse er sanselige mennesker som forårsaker splittelser, og som ikke har 
Ånden.  
20 Men dere, elskede, idet dere oppbygger dere selv på deres høyhellige tro idet 
dere ber i Den Hellige Ånd,  
21 hold dere i Guds kjærlighet og vent på vår Herre Jesu Kristi barmhjertighet 
til evig liv.  
22 Og det er noen dere skal ha barmhjertighet med; her må dere skjelne.  
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23 Men andre skal dere frelse med frykt, idet dere river dem ut av ilden og hater 
selv det klesplagg som er smittet av kjødet.  
24 Men Han som har kraft til å bevare dere fra å snuble og til å framstille dere 
ulastelige framfor Sin herlighet med umåtelig glede,  
25 Gud, vår Frelser, som alene er vis, skal ha ære og majestet, herredømme og 
makt, både nå og i alle evigheter! Amen. 
 
Luk 11,23-26 Den som ikke er med Meg, er imot Meg, og den som ikke samler 
med Meg, han sprer.  
24 Når en uren ånd er fart ut av et menneske, drar den gjennom tørre steder og 
søker hvile. Og finner den ingen, sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus som 
jeg for ut av.  
25 Og når den kommer dit, finner den det feiet og pyntet.  
26 Så går den bort og tar med seg sju andre ånder, mer onde enn den selv, og de 
drar inn og bor der. Og for det mennesket er det siste verre enn det første." 
 
Hva hjelper det deg om Gud kommer inn i deg og kaster ut djevler og deretter 
forsøker du å leve et renset liv uten Gud? Skjønner? Jesus forteller oss at du aldri 
klarer det. Du er nødt til å bli født igjen. Og dersom Gud bor i ditt legeme når 
denne demonen kommer tilbake, da ser han at huset er opptatt og han kan ikke 
komme inn, fordi en sterkere person, Kristus som er vår håp og lovprisning, bor 
der inne. 
Luk 11,27-28 Mens Han talte dette, skjedde det at en kvinne fra folkemengden 
lot sin røst høre og sa til Ham: "Salig er det morsliv som bar Deg, og de bryster 
som ammet Deg!"  
28 Men Han sa: "Mer enn det: Salige er de som hører Guds ord og tar vare på 
det!" 
 
1 Joh 5,2-5 Ved dette kjenner vi til at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og 
bevarer Hans befalinger.  
3 For dette er Guds kjærlighet, at vi skulle bevare Hans befalinger; og Hans 
befalinger er ikke byrdefulle.  
4 Fordi alt det som har blitt født ut av Gud beseirer verden; og dette er seieren, 
den som har beseiret verden: Vår tro.  
5 Hvem er den som beseirer verden, hvis ikke det er den som tror at Jesus er 
Guds Sønn? 
 
Det betyr, at de eneste som virkelig klarer å overvinne, er de som kjenner til den 
rette stilling som de har i Guds Familie, og kaller Jesus det som Han virkelig er, 
Guds Sønn. Ikke Sønnen Gud, Han kan ikke være sin egen Far. Og det er slik vi 
seirer, og det er Kristus inn i deg, som er Håpet, eller den innstendig forventning 
av takksigelse, som er selveste Guds Sinn i dere. Og hva med de som seirer? Vi 
har mange underbare løfter fra Gud Selv for vår seier. 
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Åp 2,17 Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene! Den som 
seirer, vil Jeg gi å ete av den skjulte manna. Og Jeg vil gi ham en hvit stein, og 
på steinen er det skrevet inn et nytt navn, som ingen kjenner, uten den som får 
det. 
 
Åp 2,7 Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene! Den som 
seirer, ham vil Jeg gi å ete av livets tre, som er midt i Guds Paradis. 
 
Åp 2,11 Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene! Den som 
seirer, skal slett ikke bli rammet av den annen død.  
  
REV 2:11 He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the 
churches; He that overcometh shall not be hurt of the second death. 
  
La oss bøye våre hoder i takknemlighet og bønn. 
 
  
  
 


