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Jesu Kristi Lignelse 6. 
Den urene ånd. 

2. nov. 2003. 
Pastor Brian Kocourek 

 
Jeg ønsker å begynne denne formiddag med en lignelse angående denne urene 
ånden. Og for å gjøre det la oss da gå til Matteus 12 og Lukas 11 for å ta vår tekst 

 
  
Matt 12,43-45 Når en uren ånd farer ut av et menneske, drar den gjennom tørre 
steder på leting etter hvile, og finner ikke noen. 44 Så sier den: Jeg vil vende 
tilbake til mitt hus som jeg kom fra. Og når den kommer, finner den det tomt, feid 
og gjort i stand. 45 Så går den og tar med seg sju andre ånder, mer onde enn den 
selv, og de drar inn og bor der. Og den siste tilstanden til dette mennesket blir 
verre enn den første. Slik skal det også være med denne onde slekt.» 
 
 
Matt 12,43 Når en uren ånd (Dette er en demon til urene tanker og til et urent 
liv) farer ut av et menneske (Den urene ånd) drar den gjennom tørre steder (han 
begynner å lete etter en annet vertshus hvor han kan bo i, og han leter etter steder 
hvor det ikke finnes vann/regn, de er tørre. Og han er) på leting etter hvile, og 
finner ikke noen.  I dette verset taler Jesus om en ånd som Han kaller for uren. 
Det greske ord for uren er “akathartos” som rett og slett betyr uren i tanker og liv. 
Ordet er satt sammen av to greske ord, det første ordet er en forstavelse “A” som 
betyr “ikke” og det andre ord “kathairo” betyr å rense seg fra smuss eller urenhet. 
Det blir brukt om treer og vinranker, men vi er også klar over at treer og 
vinranker i Bibelen blir brukt som forbilder til oss mennesker. I dette spesielle 
tilfelle bruker Jesus ordet som gjelder beskjæring, dette å skjære vekk 
unødvendige grener og skudd. Med andre ord snakker Han om disse demoner 
som ville plante urene tanker i et menneske som ser ut at han trekker det i 
langdrag, og det ser ut som om disse demoner gjør denne personen verdiløs i livet 
og således blir denne personens liv forvansket, slik som de ubrukelige skuddene 
på et tre kan gjøre dette treet vridd og stygg, og slik blir dette treet forhindret i å 
produsere frukter på den måten han skulle. Ubrukelige skudd forhindrer treet fra 
å vokse og i å nå opp til dens muligheter og dette forhindrer dette treet fra å 
produsere gode frukter, fordi for mye av energien som skulle bli brukt med å 
produsere frukt går til å føde disse stygge skuddene.  
Vi ser derfor på en ånd som sitter på et menneske som bare henger på dette 
menneske, og bokstavelig personifiserer denne mannen som ikke er blitt beskjært 
fra urene tanker, eller dette urene liv som følger med disse tanker, og fordi livet 
ikke er helliggjort, går hele livets energi til disse uavlatelige svingninger av 
medgang og motgang i et liv uten seier. Dette er den type mann som det ser ut 
som at han aldri gjør åndelig fremgang. De er i en kontinuerlig kamp med disse 
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utvekster eller tanker som kommer opp i deres sinn, og de får aldri fred.  Når en 
uren ånd farer ut av et menneske, drar den gjennom tørre steder på leting etter 
hvile, og finner ikke noen. (Legg nå merke til at denne urene ånd forlater mannen 
ut av fri vilje, og går ut for å lete etter et annet sted å bo. Jeg tror at til og med 
demoner blir trette av det samme uproduktive liv som denne naive personen 
lever.) Når en uren ånd farer ut av et menneske, drar den gjennom tørre steder 
på leting etter hvile, og finner ikke noen. (Tørre steder er de steder som ikke blir 
vannet. Og hvordan kan du vite hvem som ikke blir vannet? Bror Branham gir 
oss en meget god illustrasjon i budskapet ...  
 
ISRAEL VED KADESH BARNEA 28-03.53 
149. Dere vet at jeg reiser mye rund omkring i verden. Og en av de mest 
stikkende, og ubehagelige plasser for å legge seg ned er i en ørken. Alt stikker 
der. Vet du hvorfor? All sæd der er fra en kaktus. Du kan ikke legge deg ned noe 
sted, uten at det stikker deg. Grunnen til dette er at det ikke finnes vann. Vann 
gjør det mykt. Der hvor det finnes masse med vann finner man ingen torner eller 
tistler. Og jeg sier deg, bror; ta nå en gammel menighet som er tørr til beinet, 
ingen Hellige Ånd i det, ingen frelse, ingen Guddommelig helbredelse, ingen 
kraft fra Gud, ingen rop ingen glede, og slik er det alltid. “Åh, ditt og datt, han 
har gjort ditt og han har gjort dette,”  det bare stikker. Hva du trenger er en god 
gammeldags utgytelse, salvelse av Den Hellige Ånd. (Halleluja.) Mykne opp noe. 
Amen.     
 
Det er ikke nødvendig med å skjelne, denne demonen leser simpelthen ditt 
kroppsspråk og da vet han hvem som er vannet og hvem ikke er. Hvem som er 
bebodd med Den hellige Ånds Nærvær og hvem ikke er.  
Når en uren ånd farer ut av et menneske, drar den gjennom tørre steder på leting 
etter hvile, 
Han søker etter et sted som han kan kalle sitt hjem, og han leter blant de 
menneskene som ikke er myknet opp av Den Hellige Ånd, og Jesus sier: og 
finner ikke noen. 
Denne ånden går ut for å lete etter en annen vert og når han ikke finner en som 
passer, eller i det minste en som er like komfortabel som siste verten, da beslutter 
han å gå tilbake igjen til verten han hadde forlatt.  
44 Så sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus (Legg merke til at han påstår at 
dette er hans egen. Han sier:) Så sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus som 
jeg kom fra. Og når den kommer, finner den det tomt, (med andre ord; ingen 
annen ånd er kommet in i denne vert, og han finner det også:) feid (som betyr at 
personen forsøker å holde det ren, de forsøker å være moralsk og:) og gjort i 
stand. ( dette forteller oss at denne personen til og med kan ha gått så langt som å 
forandre sin offentlige framtreden, for å se ut som ren og forandret. Men fordi 
ingen annen ånd er kommet inn for å oppta verten, tar han det som et signal for at 
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han er velkommen tilbake, men han kommer ikke bare tilbake, men han tar med 
seg andre demoner.)   
 
45 Så går den og tar med seg sju andre ånder, mer onde enn den selv, og de drar 
inn og bor der. (Dette blir deres hjem. Og hva henter deretter?) Og den siste 
tilstanden til dette mennesket blir verre enn den første. (Nå har Jesus snakket om 
Menneske Sønnen og hans nærvær blant menneskene og den generasjon som 
skulle se Ham og allikevel ikke ville tro, til og med når en som er større en 
Salomo er tilstede, og han går videre med å si:) Slik skal det også være med 
denne onde slekt.» 
 
Hva skal være slik? Slik skal også denne generasjonen bli sju ganger mer 
hensynsløst den dagen når Menneske Sønnen blir åpenbart.  
  
Luk 11,24-26 Når en uren ånd er faret 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.»  
 
Vi kan ikke bare lese denne lignelse uten å spørre oss; hvorfor i det hele tatt 
forlot denne demonen hans bosted, og hvorfor kom han tilbake igjen?  
 
INVESTERINGER 03-08-63.  
59. Jesus kom med et meget fint bilde: ”Da den urene ånden var gått ut av 
mannen.” La du merke til at Han ikke sa: ”Da han var kastet ut av mannen.” 
Men istedenfor sa han; når han går ut av mannen ut av fri vilje, ” Da den urene 
ånden var gått ut av mannen, og han kommer tilbake til han og finner at huset 
som han levde i er blitt feiet og pyntet, da går han bort og tar med seg sju andre 
djevler, demoner, urene ånder, og de drar inn i denne mannen og det siste er sju 
ganger verre enn det første.” La du merke til at djevelen gikk ut av fri vilje, og 
returnerte ut av fri vilje? Om nå dette huset hadde vær opptatt da han kom 
tilbake igjen, da ville han ikke vært i stand til å komme in. Men, ser dere, han 
fant det feiet og pyntet. 
60. Det er et meget fint forebilde av en moralist, slik som vi tenker på det i dag 
om en man som forsøker å tenke at han går til himmelen bare fordi han har 
sluttet å spille eller kanskje har han sluttet å løpe etter kvinfolk som ikke var hans 
kone, eller har stoppet å drikke på Nytt Års Aften, slår over til en ny side og 
melde seg inn i en menighet. Du skjønner at hans omvendelse er ikke riktig. Han 
er bare en moralist. Djevelen bruker moralister bare for å lage en tåpelig 
etterligning. Men den virkelige og sanne kraften til Den Levende Gud er ikke der.  
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61. verden ønsker å se Kristus. Jesus sa: ”Jeg er vinranken og dere er grenene.” 
Og grenene vitner om Vinranken, fordi det drar sin energi og Liv fra stammen. 
Den første grenen som kom fra stammen skrev en bok om gjerninger fordi det la 
bak denne grenen. Dere skjønner at det var på grunn av måten Den Hellige Ånd 
handlet på i denne første menighet, denne pinse menigheten. Og dersom vi tror at 
denne originale Stammen noensinne kommer med en ny skudd, da skriver de en 
annen Gjerningers Bok, fordi det er det samme Liv som er i Stammen.       
 
Således skjønner vi at det er ikke bare å kaste ut alt spindelvev i ditt liv, det som 
er mer viktig er at vi blir fult med Ånden til den Levende Gud, slik at huset eller 
tabernakel som vi lever i kan frambringe samme Åndens frukter, som er 
kjærlighet, fred, tålmodighet, vennlighet, utholdenhet etc. Gud er en gårdbruker, 
og han ønsker at alle treerer i hagen bærer frukt. Husker dere da Jesus forbannet 
treet som ikke bar frukt? Han sa at det var verdiløst. Det er grunnen til at vi aldri 
må glemme at Tro er det som gir oss seier, og negativ tro er vantro, og det tar 
seieren vekk fra oss.   
 
HELBREDELSE HVA KREFT ER FOR NOE.  04-09-53 
E-27 Når denne kreften går ut, når det er blitt kastet ut, og du ser selveste beviset 
av alt som var av Guds Sønn … i ledelsen av Hans folk, ved å arbeide og vise 
Hans tegn og undre og denne demonen er erklært forsvunnet og du føler at den 
er borte, og når du da etter to eller tre dager begynner å tvile igjen på den troen 
som tok det ut, da tar vantroen den tilbake igjen. Og Bibelen sa: ”Når den urene 
ånd er reist ut av en man, vandrer han på tørre steder, og når han kommer 
tilbake tar han sju andre djevler med seg som er verre enn han selv.” Stemmer 
det? Og det siste er sju ganger verre enn det første. Da dør du.  
E 28.   Dere husker hva jeg forteller dere hver kveld: ”Gå dere og…,” hva ikke 
mer? Og hva var synd? Vantro, ikke sant? ”Går dere og ikke har vantro lenger 
eller noe som er verre kommer over dere.” Forstår dere?         
 
HVA ER DET SOM DU HAR I DIN HÅND.  11-06-55. 
E-9 Det er mulig at det blir verre for en stund. Men uansett hva som skjer, 
fortsett å tro. Skjønner? Og så lenge du beholder din tro … Husk nå, når den 
urene ånd er reist fra en person, da går den til tørre steder og kommer tilbake 
med sju andre ånder som er verre en det var; og om det er mulig, går han inn og 
overtar og tilstanden blir mye verre. Men om husets gode mann ikke er tilstede, 
som er din tro for å holde det bort … Ikke ta opp kampen med det. Det slår deg 
tilbake.   
Bare nekt; bare ignorer det. Det er det hele. Bare går videre. Bare sier at det er 
ferdig; det avgjør det for alltid.      
   
Jeg ønsker å lese, for de neste minuttene noen sitater fra bror Branham. Disse 
sitater omhandler dette emne angående utfrielse fra demoner og demon 
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besettelse. Vel, demoner og demon besettelse er virkelige saker, og lar ingen 
fortelle deg at det ikke er slik. Men vi har et løfte fra Gud som sier: ”Større er 
Han som er i dere, en Han som er i verden.” Har dere noen sinne undret der over 
hva det er som tiltrekker disse demoner til en person? Jeg tror at det er de ting 
som de mater seg med. Å anvende Tegnet er å bli kvitt all den søppel, Tv-en og 
vulgære aviser og så videre, da er det fordi Guds Hellige Ånd aldri ønsker å bo i 
en uren kar. Men hva med all disse skrekk filmer og saker og ting som 
menneskene mater seg med? Du forherliger disse demoner, og meget snart 
begynner du å leve i frykt. Jeg lurer på hvordan det står til med en man som 
Stephen King, som skriver disse draps misterier, og disse forferdelige bøker som 
omhandler alle typer skitne og ondsinnede ånder. Han må leve i en konstant 
frykt, men vi har et løfte: Fullkommen Kjærlighet kaster ut frykt, fordi frykt har 
en straff i seg.” La oss da lese fra Bror Branhams taler for å finne ut mer om 
dette studium angående demoner og læren angående demoner.      
 
FORKLARING. HELBREDELSE OG JAIRUS. 16.02.54 
E-12.  Jeg handler ikke med kjøtt karen, jeg handler med ånden som er i dette 
kjøttet. Når ånden er kalt ut, da går den bort. Hvor mange jegere, hjortejegere, 
er her inne? La meg se deres hender. Hvor mange slaktere finnes her inne?  Er 
her noen som noensinne har drept et dyr, og vet at dette er sant? Noer du dreper 
noe, om du arbeider i et begravelsesbyrå et menneskelig legeme … Når du dør, 
da minker du for mer eller mindre to og sytti timer. Og deretter begynner det å 
svelle, og det blir større en det noensinne var. Se på en liten hund som er blitt 
kjørt over på gaten. La ham ligge der i den varme solen for noen dager, da 
sveller han. Nå da pasienten … Når den urene ånden er borte, når han er blitt 
kastet ut ved Guddommelig helbredelse, ved Guds Kraft, når da den urene ånden 
er borte, da føler pasientene seg bedre og de gleder seg. Og mer eller mindre 
etter to og sytti timer, jeg varsler dere om disse ting, begynner de å føle seg 
dårlig, de blir syke. De blir nødt til det. De sier: ”dere vet at jeg følte meg så mye 
bedre, men jeg tror at jeg har mistet min helbredelse.” Dette er måten å miste 
det på. Det er riktig. Fordi Jesus sa: ”Når den urene er reist fra personen, da 
vandrer han i tørre steder og kommer tilbake med sju andre djevler.” Stemmer 
det? Om den gode mannen ikke er der for å beskytte huset … Og den gode 
mannen som beskytter ditt hjem er din tro, om det ikke er der for å slå ham 
tilbake, da kommer han inn, tvinger seg selv inn. Den samme troens kraft som tok 
djevelen ut av deg, blir da gjenopprettet igjen av din vantro. Sa ikke Jesus: ”Gå 
dere,” og hva mer? Kan ikke dere alle sammen si det? ”Gå dere,” og hva mer? 
[Forsamlingen sier: ”Synd ikke mer.”]      
E-13. Hva er nå synd? Å drikke whisky er ikke synd, å røke sigaretter og å drive 
hor er ikke synd. De er bare syndens attributter/egenskaper. Du gjør det fordi du 
er en synder. Det er frukten av ditt liv. Å røke … Akkurat som jeg sa her i kveld 
på utsiden. ”hvor fint dette er det hele er fint.” Og du er en synder fordi du ikke 
tror. ”Han som ikke tror er allerede dømt” Du er en synder fordi du ikke tror. Og 
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når … Det får deg til å gjøre disse ting, fordi du ikke tror og allikevel påstår du 
at du tror. Alle predikanter som prediker helliggjørelse skulle si: ”Amen.” En 
Kalvinist sier det. OK. Med uansett blir ditt liv gjort kjent ved de fruktene som 
du bærer. Og dersom du bare fortsetter med disse ting og tror at det ikke er noe 
fare ved det, da er det på grunna av at du ikke har det rett her nede enda. 
Skjønner? Du gjør det fordi du er en vantroende. Jeg ved at Baptistene ikke er 
enig i det. Men hør etter bror, man kjenner treet ved sine frukter. Jesus sa: ”du 
skal kjenne dem.”    
E-14. Om nå livet er her inne, da er det Guds tro, og det er Gud, og da kan det 
ikke produsere noe annet enn en Kristen liv. Det er det hele. Det går ikke an at 
epler vokser på torn busker. Hva en et tre er for noe, om det har platanlønn bark 
på seg og det ser ut som en platanlønn, men det bærer epler, da er det et eple tre, 
fordi livet der inne er et eple tre liv, og det produserer epler. Skjønner dere hva 
jeg mener? Det gjør ingenting forskjell om du er en Baptist, Metodist, 
Presbyterian, Ful Evangelium, pinsevenn, hva du en er, Nasareer, om du bærer 
Åndens frukten, da har du Liv i deg. Skjønner?     
E-15.  Livet blir kjent ved det som er på innsiden. Om nå denne urene ånden er 
borte, og livet som er der på innsiden er tro: ”Går da og synd ikke mer.” det 
betyr at man ikke skal være vantro lenger, ”eller noe som er verre …” Absolutt 
sju andre kommer med ham, og trenger seg in med makt og overtar. Skjønner hva 
jeg mener? Når du så kommer på plattformen, da kommer du med en hensikt. Om 
du ikke tror, om du ikke tror at dette er av Gud, da hold deg vekk fra plattformen. 
Hold deg vekk fra her. Skjønner? OK, og om du tror, da gjør som du blir fortalt å 
gjøre, går videre og tror, fordi det blir bakket opp av Guds Ord. Skjønner? Og du 
må motta det.      
E-16. En liten vitnesbyrd om en som er treg, og jeg håper ikke at jeg tar for mye 
av deres tid. Jeg var på en møte forleden dag. Jeg har fortalt det flere ganger. 
Jeg henviser alltid til dette, fordi det bare ser så god ut for meg, eller fint. Jeg ser 
denne kvinne, med mave trøbbel, som kommer til meg. Jeg snakket med henne, og 
Det sa, før jeg ante hva det sa … Og alle gråt; jeg undret hva det var. Og jeg fik 
tak i det fra lydbandet. Det sa … den hellige Ånd talte og sa: ”Så sier Herren, 
spiss det du ønsker, du er helbredet.” Og kvinnen gikk videre og frydet seg. Og 
samme kvelden kom en kvinne, som var litt lengre borte i køen, som hadde en 
klump i halsen, som stakk slik ut. Og Det sa det samme til henne: ”Så sier 
Herren, du er helbredet.” Og fortalte hva hun hadde gjort, et eller annet, og hun 
gjorde opp for dett hun hadde gjort. I alle fall ble hun helbredet.       
E-17. Men en kvinne gikk hjem for å forsøke å være lydig til hva Herrens Røst 
hadde sagt å spise. Og stakkars kvinne, hun forsøkte å spise, og hun kastet opp, 
og magen brente; hun forsøkte å presse det ned. Det bare … Uker passerte, og 
det vare like ille som det alltid hadde vært, om ikke verre. Hun bare fortsatte med 
å tro. Menneske i hennes nabolag begynte å spotte henne og sa: ”Denne 
predikanten gjør denne kvinne gal.” Det var ikke meg som hadde sagt det. Det 
var Ham.  Så, hun holdte fast ved det, og en morgen, da hennes familie var reist, 
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brente hennes mage og det gjorte forferdelig vond, og det var tre eller fire uker 
etterpå, og hun ble skikkelig sulten da hun vasket opp. Hun tok derfor et stykke 
toast og spiste det. Normalt ville hun har kastet opp med en gang. Hun begynte å 
spise, og det smakte god, og det kom ikke opp. Og noe som gjorde vond var 
havregrynsgrøt og et av barna hadde ikke spist opp alt, og hun sa til seg selv: 
”Jeg tar litt av dette.” Og dette gjorde ikke vond i det hele tatt, og hun drakk litt 
kaffe, det var så deilig. Hun ventet noen få minutter og sa: ”Den rareste følelse 
… ” Hun ble så glad, og hun gikk nedfor å fortelle det til hennes nabo nede i 
gaten, og hun var den dame som hadde denne klumpen i halsen og sa: ”Men hun 
var … bare hvordan hun følte seg.” Hun løp ned, og hun hørte en i huset som 
skrek, hun åpnet døren og løp inn, kvinnen ropte, og løp rund omkring. Klumpen 
hadde akkurat forlatt hennes hals.         
E-18. Og de kom begge til møte hvor vi var. Og hun spurte min bror om dette og 
hun skrev en notat til meg; hun ønsket å komme til oss, og kontorsjefen kom til 
meg og spurte meg. Vel, jeg sa: ”Du skjønner, når en velsignelse er kunngjort, 
akkurat slik som Guds Ord angående tusenårsrike, og alt annet, da må det skje. 
Skjønner? Hva skjedde … Gud svarte muligens ikke med en gang. Jeg tror at 
Daniel ba i cirka en og tjuve dager før Herrens Engel … Stemmer ikke det? En 
og tjuve dager senere kom Herrens Engel til ham? Men det var to eller tre uker 
senere da Herrens Engel hadde erklært dette, det var Ham som gikk gjennom 
nabolaget og stadfestet Ordet, som allerede var blitt talt av Gud. Skjønner? 
Akkurat … Hva om denne kvinne ikke ville ha fått i denne tiden … med alle denne 
kritikken og vantro som sier: ”Dere skjønner, det er bare tull.” Så mye vantro ble 
byget opp der borte. Skjønner dere hva jeg mener? Det er nødvendig med den 
samme tingen, som med alt annet i Guds Ord. Har tro i Gud. Herren velsigner 
dere. 
 
DEMONLÆRE 1. FYSISK. 08-06-53 
74. Merk dere at et hvilket som helst menneske som mener seg å være en hel-
breder, er litt av en skrønemaker. Tingen er at han ikke kan gjøre det, for 
Bibelen sa: "Jeg er Herren Som tilgir alle dine synder, og helbreder alle dine 
sykdommer." Oppe på værelset mitt, hvor noen av landets dyktigste doktorer har 
innfunnet seg, har jeg ofte vært i dype tanker. Venn, du kjenner ikke til livets 
baksider; å vite hva som har gått for seg, og ting ellers som jeg ikke forteller 
offentlig. I all hemmelighet innfinner seg mennesker der, og det finnes fremdeles 
en hel del Nikodemuser i denne verden, så vær du sikker på at der er på tusenvis 
av dem. De ser frem til å komme på møtene, og sitter der med T-skjorter på, 
eller noe lignende; med slike fine og dannede navn at du ville bli forbauset. 
Nettopp der, på møtene, sitter de. Etter noen dager kommer de ubemerket forbi 
for å oppsøke meg, og sender i all hemmelighet inn en eller annen for å be om 
en samtale. Og nettopp der sitter de og sier: "Bror Branham, jeg tror det er 
Sannheten." De er mennesker på samme vis som vi er. Uten tvil har de samme 
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ønsker som vi har. Og de ser på den andre siden av det mørke forhenget der 
borte som de en dag blir nødt til å gå igjennom.  
76. Men kreft og de tingene der er så avgjort onde ånder som formerer seg i et 
kjødelig legeme, og idet den rykker frem tar den livet ditt. Hvis jeg nå ville gjøre 
det på samme måte som doktoren, at jeg kunne skjære det vekk og legge den på 
marken--; eller la oss for eksempel si at du var en kreft selv på denne jorden. 
Nå, her er Guddommelig Helbredelse. Hvis jeg ønsket å bli kvitt deg på den 
måten doktorene gjør det ville jeg bare måtte radere legemet ditt eller noe annet 
inntil det alt sammen bare forsvant fra jorden. Der ville ikke være mer igjen av 
den; akkurat slik som doktoren tar sykdomsveksten bort fra deg. Men i form av 
Guddommelig Helbredelse, og om du var kreft, ville jeg bare befale livet ditt å 
gå ut av deg, og du ville gjøre det. Livet ditt ville forlate deg, men legemet ditt 
ville: være her, akkurat slik som det var'.  
78. Nå, det er nettopp her at konflikt og tid blir Guds verste fiende når det 
gjelder Guddommelig Helbredelse. Jeg vet ikke om Bror Baxter noen gang kom 
inn på disse tingene i noe møte. Jeg satt meg ned, og forklarte det opp igjen og 
opp igjen for ham og Bror Bosworth. Men her er hva som skjedde. Jeg tviler på 
om mange mennesker griper tak i det fordi man etter en kort tid får erfare at de 
kommer tilbake og sier: "Jeg var helbredet i 2 til 3 dager, Bror Branham, men 
på en slags måte forlot den meg." Jeg fant ut av det, og jeg tror det er fordi man 
ikke legger møtene riktig opp. Folket forstår ikke. Jeg fikk en mann til å komme 
frem til podiet. Han var helt blind av kreft, rettere sagt, av grå stær over øynene 
sine, og han leste i denne Bibelen etter å ha vært bedt for. Drog så hjem, men 
etter 3 til 4 dager var han like blind som da han kom første dagen. Hva var det 
som hadde skjedd? Enhver vet at så snart livet har gått ut av matkjøtt, vil det 
over en viss tid skrumpe inn. Er det riktig? 
79. Er der noen her som har vært med på å drepe en hjort, eller en ku, eller noe 
lignende? Det er der sikkert. Som har hørt om det? Ja visst er der noen med oss 
her i kveld. Dere jegere, vennene mine, sitter her i kveld. Når du har drept en 
hjort, og veier den, forteller du vennene dine hvor meget den veier. Vær på vakt 
nå. Neste dag er den blitt atskillige kilo lettere mot hva den var dagen før. Når 
et menneske dør, det første folkene fra begravelsesbyrået gjør er å ta bort 
kunstige tender, eventuelt et kunstig øye. Uten hensyn til hva det er, så tar de det 
bort fordi legemet skrumper inn, og de kunstige tingene skyves ut fordi det 
menneskelige legemet skrumper inn. Ethvert annet legeme skrumper inn også. 
Alt annet kjøtt skrumper inn. Når livet har gått ut av cellen, begynner den å 
minske i størrelse. Den skrumper inn. Den vil gjøre det i ca 72 timer. Deretter 
vil den begynne å svulme opp. Ta f.eks. en overkjørt hund som ligger ved 
veikanten. La den ligge i solen i ca 3 dager og se hva som da har skjedd. Den er 
blitt til en enda større hund mot hva den noen gang hadde vært. Den svulmet 
opp. Er det riktig? 80. Det er akkurat det samme som skjer når en ond ånd er 
blitt kastet ut av en syk person. De første dagene kjennes alt bra ut, som: "Ah, 
jeg kjenner meg helt fin, fin!" Men så begynner han å si: "Jeg er jo blitt sykere 
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enn hva jeg noen sinne har vært. Jeg har mistet helbredelsen min." Så sikkert 
som at troen tok det onde bort, bringer vantroen det tilbake igjen. Etter som tro 
dreper den, kaller vantroen den tilbake til liv igjen. Når en uren ånd var gått ut 
av et menneske, sa Jesus at den vandrer om på tørre steder, og vender tilbake 
med syv andre onde ånder, og hvis husets gode mann ikke står og beskytter den 
døren, vil den komme rett tilbake igjen, og inn. Og den gode mannen i ditt hus er 
troen din. Si: "Hold deg vekk!" Det er tingen.  
81. Men gi nå akt på en pasient som er helbredet på vanlig vis hvis det ikke er et 
enestående mirakel. For, Guddommelig Helbredelse er en ting, et mirakel er noe 
annet. Hva med et vanlig forløp av en Guddommelig Helbredelse når den urene 
ånden, en kreftdjevel, er kastet ut; når den forlater et menneske? Å du og du! La 
oss nå heller ta noe du kan se er mere opp i dagen. La oss ta grå stær. Jeg vet 
ikke om vi har noen her ennå, men om du har lagt merke til en blind person, hva 
skjer så med det menneske som har grå stær? Jeg lar ham stå i noen minutter. 
Hvorfor? Innskrumpningen begynner å skje. Be dem om å komme tilbake, og gi 
oss et vitnesbyrd. Å du og du, de kan se; underbart. "Ah! Du store Gud! Tenk jeg 
kan se. Jeg kan se ting. Ja-, jeg... Hva er det som har skjedd? Livet er borte. Den 
grå stærens legeme skrumper inn. Godt. Den vil gjøre det over et par dagers tid, 
og de sier: "Å så skjønt. Jeg er blitt frisk."  
82. Men etter en kort tid begynner de å få hodepine. De føler seg ikke bra da. 
Når de står opp morgenen deretter så: "Jeg tror sannelig at jeg har begynt å 
miste synet igjen." Så vil der alltid være noen som sier: "Se så. Nei du, han var 
ikke mere enn kommet riktig i gang kan du skjønne. Den flokken der av svermere 
eller hellige gulvrullere fikk satt deg også riktig i gang." Du, tro ikke det der. 
Det er en djevelsk løgn. Hvis du tror på det der, skal du sannelig få vite at du 
blir blind igjen. Men hvis du bare vil stå fast i din tro, og si: "Nei, det der er ikke 
sant! Herre, jeg tror!" Hva skjer da? Cellelegemet svulmer opp over en bestemt 
tid, og dekker over synet en gang til. Kreften i legemet vil svulme opp. Det gjør 
ondt, og det smerter igjen. Deretter vil du bli forferdelig syk, skrekkelig syk. 
Hvorfor? Den store geveksten av dødt kjøtt inne i deg ligger der, død. Så går du 
tilbake til doktoren, og han sier: "Å nå, det der er bare tøv. Der sitter jo kreften, 
rett der! Jeg kan se den." Ja visst er den der, men den er død! Halleluja! 
86.  Nå er blodet nødt til å rense legemet, og det tar med seg infeksjonen. Selv-
sagt vil det gjøre deg syk. Enn om du hadde et kjøttstykke hengende så lang som 
en orm og så tykk som en finger, inne i deg et eller annet sted, og det var dødt; 
så mye kjøtt hengende inn i deg, og det råtner? Selvsagt er blodet ditt nødt til å 
fortsette med å gjøre det rent i og med at det pumpes igjennom, men den tingen 
som henger der er et dødt legeme fordi livet er gått ut av det. Ved tro drev Gud 
's Kraft det ut! Det var en ond ånd, og den var nødt til å komme seg ut!  
87. Grunnen til at folk gir opp, at de trekker seg, er at de ikke er blitt gitt 
lærdom om tingene, og at den samme djevelen står der for å ta over igjen. Når 
Gud meddeler deg noe igjennom Sin Ånd fra dette podiet under Hans 
Inspirasjon, våg deg da ikke til å tvile på det ellers vil verre ting skje med deg, 
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sa Han. For Jesus sa: "Den siste tilstanden er syv ganger verre for det menneske 
enn hva den var fra først av." Er det riktig? Når den urene ånden gikk ut av et 
menneske, vandret den om på tørre steder, og kom tilbake med syv andre 
djevler. Så, vær ikke vantro. Stå fast på Ordet, tro Det ut ifra hjertet ditt. Si: 
"Nei, jeg vil ikke la meg rikke! Uansett hvor syk jeg er så har ikke det noe med 
det å gjøre." 
Det første du deretter vil merke er at du renses. Så vil alt komme i orden igjen. 
Du ser, det er dødt. Doktorens operasjon kunne ha tatt bort den samme livløse 
voksteren som ligger inne i deg.  
88. Sier du: "Liv i det der, Bror Branham? Vil det ta mitt liv?" Nei du. Det livet 
er et liv atskilt fra ditt. Jeg har nettopp vist deg at du er et liv, og ble til et 
menneske, og at det der andre er et liv, og ble til en levende ting. Du er av Gud, 
og dette andre er av djevelen. Ser du hva jeg mener? Demonlære. Nå burde du 
se hva den tingen ser ut som når du står og ser på den. Å du og du--, jeg 
beklager, men klokken er nesten halv fire. Jeg beklager. Hør her venner. Hva er 
det vel ikke denne verden trenger?  
90. I ca. 7 år reiste jeg Amerika på kryss og tvers og holdt helbredelsesmøter, og 
brakte lærdom. Jeg fikk en god forestilling om å begynne å reise over hele 
landet igjen, og undervise i bibellære og demonlære, for å få folket til å forstå 
hva de skal gjøre. Det er grunnen til at de går på disse møtene, mange ganger i 
samme tilstanden. Hvis man ikke forstår at folk kommer flere ganger, husk da på 
at den som sier at han har en Guddommelig helbredelsesgave, den Guddom-
melige Helbredelsesgaven var da inne i deg hvis du ble helbredet. Du er 
personen. Enhver gave settes i virksomhet ved tro; så uansett hvor mye 
Guddommelig Helbredelsesgave jeg fikk, og jeg tror det av hele mitt hjerte, så 
kunne du stå der, for, hvis du ikke har fått den samme slags tro, er der ingen 
hjelp i det. Jeg kunne be for deg i timevis, i uker og måneder. Det er ikke 
forkynneren med Guddommelig Helbredelse som er tingen, det er deg som har 
fått den Guddommelige Helbredelsen, du som tror på å bli helbredet fordi det er 
med tro. Bare med tro! Enhver iverksettelse av Gud skjer med tro.  
91. Hele Guds beskyttende panser virker ved tro. Vi har ikke en eneste ting som 
er av denne verden. Alt i den Kristne Menigheten skjer i en troens handling. Se 
på Guds beskyttende panser som er: Kjærlighet, Glede, Fred, Langmodighet, 
Godhet, Mildhet, Tålmodighet. Er det riktig? Alt er overnaturlig. 
Ingenting av det er i det naturlige. Derfor ser vi ikke på de naturlige tingene 
fordi vi ser det overnaturlige. Og det eneste vi kan basere det på er tro; å basere 
det på hva Gud sa er Sannheten, og ser derved det som ikke kan sees. Og vi ser 
de tingene som er som om de ikke er. Liksom Abraham gjorde det da han så de 
tingene som ikke var, aldeles som at de var, akkurat slik Gud gjorde det. Som 
100-år gammel mann var han ikke i vantroens tvil når det gjaldt Guds Løfter.  
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