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Spørsmål og svar #35.
Kristi Holdning.
Pastor: Brian Kocoureck.
25 november 2007.
Rom 16,17-18 Men jeg formaner dere, brødre, å observere dem som utfører
splittelsene og anstøts-årsakene i motsetning til den undervisning som dere
samlet kunnskap om; og dere må vike bort fra dem! 18 For de som er slike
personer, er ikke slaver for vår Herre Jesus Kristus, men derimot for sin egen
mage, og gjennom vennlighets-talen og god-taling bedrar de de harmløses
hjerter.
Jeg ønsker å nærmere Skriften fra denne vinklingen som omtaler holdning, og om
hvordan vi kan ta en inventar om vår egen holdning for å være sikker på at vi
aldri skal være en av disse som forårsaker strid og forbrytelse
Til å begynne med må vi forstå at Kristus er Læren som Paulus taler om. Det er
grunnen til at jeg ikke kan forstå hvordan mennesker kan bli så opprørt om disse
som forkynner Budskapets Lære som om Læren er et fy ord. Læren er Kristus.
2 Joh 1,9 Hver den som faller tilsiden og som ikke forblir i Kristi undervisning,
har ikke Gud. Den som forblir i Kristi undervisning, denne har både Faderen og
Sønnen.
Hebr 6,1 Idet vi nå lar den mer grunnleggende læren om Kristus ligge, skal vi gå
videre til det fullkomne og ikke igjen legge grunnvollen med omvendelse fra døde
gjerninger og tro på Gud,
Vi snakker ikke om Buddhas lære, eller Mohammed, heller snakker vi ikke om
Baptist læren, eller metodist læren, heller ikke snakker vi om den katolske læren,
eller Pinse læren. Paulus og Johannes kalte det for Kristi Lære. De sa begge to:
”Kristi Lære.” Da er Kristus Læren.
Ja, Han er Læren. For å kunne forkynne Budskaps - Læren er du nødt til å
forkynne Kristus. Men allikevel er brødrene overalt blitt avskåret fra de ledende
menighetene for den enkle grunn at de forkynner Budskaps - Læren, som er
åpenbaringen om Jesus Kristus og på samme måten som Br. Branham underviste
det. Og han ble stadfestet av Gud for rett Lære.
GUDDOMMEN FORKLART 25-04-61 34-3. En man kom fram her i
Chatauqua her for ikke så lenge siden og sa: ”Bror Branham er en profet.” Jeg
påstår ikke at jeg er en profet. Ser du? Men han sa: ”Bror Branham er en profet
når han er under Åndens salvelse,” sa han: ”Men Lære er gift; vær forsiktig med
det.” Jeg trodde ikke at en utdannet menneske kunne si noe slik. Hva betyr
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”profet?” ”En Guddommelig tolker av Ordet.” Guds Ord kommer til profeten.
Ser dere?
Og i budskapet; FEM GJENKJENNELSER TIL MENIGHETEN AV DEN
LEVENDE GUD. PP45. Her sier Br. Branham: Menigheten som sier at
Kristus er hennes Mann, og hennes Lære er i motsetning til Hans Lære er en
hore.
Og jeg ønsker å tilføye, når dette skjer da må du se på motivet og hvorfor de
lærer i motsetning til Hans Lære.
1 Tim 6,3-5 Hvis noen underviser annerledes og ikke holder seg til de sunne ord,
vår Herre Jesu Kristi ord og den lære som stemmer med gudsfrykt,
4 da er han stolt og forstår ingenting. Men han har sykelig trang til stridigheter
og diskusjoner om ord, og fra dette kommer misunnelse, strid, spott, onde
mistanker,
5 unyttigkrangel mellom mennesker som har fordervede sinn og som er blitt
frarøvet sannheten. De tror at gudsfrykten er et middel til vinning. Slike skal du
trekke deg unna.
Nå, for å være en Bibel troende må du tro at Gud er Ordet og det er grunnen til at
Gud er i Hans Ord, og om Han er Ordet og Han er i Ordet, da er Gud nødt til å
bakke opp Hans Ord. Det er grunnen til at den holdning vi inntar til Guds Ord og
Guds løfter finner vi i Hans Ord. Den holdning vi inntar mot disse løftene, er den
samme som vi har overfor Gud Selv.
Det er grunnen til at jeg ønsker å tale om vår holdning mot Gud og Hans Ord, og
å gjøre det. Jeg ønsker å dele opp disse tanker i fem deler.
1.
2.
3.
4.

Jeg ønsker å vise hva den rette mentale holdning er.
Jeg ønsker å vise hva den rette mentale holdning kommer til å produsere.
Jeg ønsker å vise hvorfor vi må ha den rette mentale holdning.
Jeg ønsker å vise hvordan vår mentale holdning har innflytelse på de som
er rund omkring oss.
5. Jeg ønsker å vise hvordan en feil holdning kan sette vår vandring ut av
spill, og den vandring for de som vi har innflytelse over.

Vi må først og fremst forstå hva en rett mental holdning er for noe, og for å være
i stand til å forstå hva en mental holdning er, må vi først forstå hva en holdning
er.
1)

Hva det er å ha den rette mentale holdning.

Br. Branham kom mange ganger med en uttalelse om at den rette mentale
holdning mot en guddommelig løfte får den til å gå i oppfyllelse.
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La meg si det først at den rette holdning vi skulle ha, måtte være den som Jesus
Kristus hadde, fordi denne holdning som Han hadde mot Guds Ord, betalte prisen
for din og min frelse. Det brola veien til forløsning for våre legemer. Dette gav
oss Den Hellige Ånd tilbake for å bosette seg i de troende. Om vi bare kunne få
denne holdningen som Jesus Selv gav uttrykk for til Guds løfter, da skulle vår
Enhet med Gud være komplett.
Vi ser derfor på vår holdning her og hva vår holdning avspeiler. Derfor er den
innstilling som vi har mot Guds Ord livsviktig for hva vi mottar fra Gud. Det er
grunnen til at det er så viktig at vi har den rette holdning. Og kunne vi har en
bedre holdning enn den som Kristus selv hadde?
Websters Nye Verdens Ordbok: definerer holdning som en evne, eller
lyst/tendens og går videre med å si, posisjonen eller stilling antatt av vårt
legeme i forbindelse med en handling, følelse eller sinnsstemning, etc. Ordet
holdning er også definert som en måte å handle på, følelse eller tenkning som
viser ens lyne eller mening.
Om du nå har fått tak i de viktigste poengene i hver av disse definisjoner, da ser
du at den første erklæring om holdning er den posisjonen eller stilling som
kroppen inntar i forhold eller forbindelse med en handling, følelse eller
sinnsstemning og den andre er handlingen eller tanker som viser din mening, lyne
eller tankemønster.
Således ser vi på posisjonen eller kroppsholdning til legemet, og disse
kjennetegninger som viser hva du tenker, føler eller det som uttrykker din
sinnsstemning. Det er grunnen til at din holdning ikke bare er noe som du gjør
mentalt, men det er noe som vises på utsiden om det som foregår i ditt sinn. Dette
er ikke en mental erkjennelse, eller mental forståelse, eller en mental tendens,
men holdningen er heller en utvendig uttrykk angående vår tilbøyelighet, dette
er en utvendig uttrykk av våre følelser, det er en utvendig uttrykk av våre tanker,
det er en forbindelse av vårt legeme til disse tanker, og hvordan legemet uttrykker
disse tanker. Det er dette vår holdning er for noe.
Nøkkelen er at det VISES hvordan vi føler, det viser akkurat hva vi tenker om
noe, etc. Bibelen forteller oss at Gud sendte en engel for å merke de som sukket
og gråt om all disse vederstyggeligheter som foregikk i byen. Sukkingen og
gråtingen er legemets svar på hva som foregikk i byen, og dette er en utvendig
uttrykk om hva som var deres holdning på innsiden av deres sjel.
Din holdning vises utvendig om det som du tenker innvendig. Du kan ikke skjule
en holdning, det vises, det manifesteres. Du kan muligens skjule dine tanker men
en holdning går forbi dine indre tanker. Holdningen taler om uttrykket av din
tilbøyelighet. Måten du viser det på er i ditt kroppsspråk, i dine øyer, i ditt
ansiktsuttrykk, i ditt stemme leie og i din kroppsstilling.
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Det er grunnen til at en holdning er et uttrykk av din mening, og din tilbøyelighet.
Det engelske ord brukt her er ”disposition,” og dette ord er sammensatt av to ord;
”dis” og ”position.” Til sammen betyr de om å sette ting på plass og referer til de
normale aspekter av ens natur. Det er grunnen til at det vi ser i en holdning er
tilbøyeligheten, eller om å sette det på sin plass eller den utvendige refleksjon av
ens sanne natur.
Dette fører oss til punkt nummer en.
1)

Hva er den rette mentale holdning. Vel, for å kunne innta den rette
holdning, må du først få de rette tanker om de tingene dine tanker dreier
seg om. Dette betyr at du må ha den rette mening, og det finnes en rett
mening og det er Guds mening. Hva Gud tenker om det, fordi Hans
tanker ikke er våre tanker, fordi Hans tanker er høyre enn våre tanker,
og dersom vi skal få de rette tanker om noe, må de være det som Gud
tenker om saken. Og for å være i stand til å vite hva Guds tanker er om
den saken, da må det komme gjennom Hans Ord, fordi det hjertet flyter
over av, det taler munnen.

1 Kor 2,6-16 Men vi taler en visdom blant de fullkomne, men en visdom som ikke
er av denne tidsalderen, heller ikke av denne tidsalderens regjeringsledere, de
som gjøres inaktive.
7 Men derimot taler vi en visdom fra Gud i en hemmelighet, den som har vært
bortgjemt, hvilken Gud på forhånd bestemte før tidsaldrene, til vår herlighet,
8 hvilken ingen av denne tidsalderens regjeringsledere har kjent til -, for hvis de
kjente til den, ville de ikke ha korsfestet herlighetens Herre -,
9 men derimot, likesom det har blitt skrevet: "Hvilke ting et øye ikke så, og et øre
ikke hørte, og som ikke steg opp i et menneskes hjerte, hvilke ting Gud gjorde
rede for dem som elsker Ham".
10 Men Gud avdekket disse ting for oss gjennom Sin Ånd; for Ånden utforsker
alle ting, også Guds dybder.
11 For hvem av mennesker har forstått de ting av mennesket, unntatt menneskets
ånd som er i ham? På denne måten har også ingen forstått de ting av Gud,
unntatt Guds Ånd.
12 Men vi tok ikke imot verdens ånd, men derimot Den Ånden som kom ut fra
Gud, forat vi skulle forstå de ting som ved nåde har blitt gitt til oss av Gud.
13 Hvilke ting vi også taler, ikke i ord opplært av menneskelig visdom, men
derimot i ord opplært av Den Hellige Ånd, idet vi sammenligner åndelige ord
med åndelige ord.
14 Men et sjelelig menneske aksepterer ikke de ting som er av Guds Ånd, for de
er en dumhet for ham; og han er ikke i stand til å forstå dem, fordi det bedømmes
åndelig;
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15 men den åndelige person bedømmer virkelig alle ting, men selv bedømmes
han ikke av noen.
16 For hvem kjente til Herrens sinn? Han som skal gi instruks til Ham? Men vi
har Kristi sinn!
For å kunne se det må vi først og fremst tenke slik som Gud tenker, og vi ser også
at ingen naturlig menneske kan tenke slik som Gud tenker. De kan faktisk ikke
engang forstå Hans tanker. Guds tanker kan et naturlig menneske ikke forstå. For
å være i stand til å forstå de ting som er av Gud, forteller Paulus oss, må vi har
Hans Ånd boende i oss. Derfor gir Gud oss av Hans Egen Ånd for å gi nytt liv til
våre sjeler for å være i stand til å forstå Hans Ord, som er Hans tanker.
Nå vi engang har Hans Ånd boende i oss, da gir oss det kraft eller muligheter til å
tenke de rette tanker. Hva mener vi med punkt nummer EN, at vi må ha den rette
holdning? Det betyr at vi må motta Selveste Guds Holdning. Og hvor finnes det
et eksempel om en mann som hadde Guds Holdning? Kristus Jesus, Guds Sønn.
STRIDE FOR TROEN 20-02-55 P:24.
Det første vi oppdager da Jesus ble født, og vi kjenner historien inntil det
kommer dit hen da Hans mirakuløse gjerninger begynner, eller da Han
begynner å undervise etter hans dåp. Og dersom vi betrakter det fra nær hold
da ser vi at Gud var i Kristus for å forsone verden med Seg Selv. Bibelen sier at
Gud Selv bodde i Kristus Jesus. Jesus sa: ”Faderen bor i Meg. Dersom du kan
finne ut hva Gud tenker om mennesker, da oppdager du også hva Jesus sa om
mennesker, og da vet du hva Faderen tenker om Meg.” Til og med Faderen
Selv sa på Forklaringens Fjell: ”Dette er Min elskede Sønn, hør Ham.” Ikke
hør på noe annet enn Han. Da oppdager vi hva Guds holdning er mot … Om vi
kan finne ut hva Guds holdning var til synderen gjennom Jesus Kristi Liv, til de
syke, til de prostituerte, til spekulantene, til tiggeren, da finner vi ut hva Guds
permanente holding er mot de samme saker i dag.
VI ØNSKER Å SE JESUS. 26-02-57. P:21.
Men nå, mens Han er her og arbeider med Hans Menighet i form av Den
Hellige Ånd … Om Hans Ånd er med oss, kommer Han til å oppføre Seg helt
nøyaktig lik enn da Han var her på jorden. Det tvinger deg til å oppføre deg
på samme måte, fordi det er ikke din ånd lengre; det er Hans Ånd i deg, Kristi
Ånd i deg. De ting som jeg gjør … Han som tror i Meg (Joh. 14:12) de
gjerninger som jeg gjør, skal dere også gjøre.” Ser dere? Vi gjør de samme
gjerninger. Tenker de samme tanker, lever samme type liv. Om Guds Ånd er i
dere, da tvinger Han deg til å leve som Kristus. Da blir du et skrevet epistel,
som kan leses av alle, Kristus i deg, som reflekterer Hans Lys ut ifra deg, slik
som Gud var i Kristus og forsonet verden med Seg Selv, og reflekterte Gud fra
Hans eget kropp. Ingen har noen sinne sett Gud, men Faderens først fødte har
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erklært Ham. Gud var i Kristus. Og det som var Kristi holdning, var Guds
holdning, fordi de to arbeidet sammen, Ånden og kjødet sammen forenet. Jeg
har en tale om det: ”Duen og Lammet.” Jeg kommer til det en kveld, en av de
første ukene.
DOKTOR MOSES 140155 P:1. Gud er i Hans Ord. Om Gud er i Hans Ord,
da mottar du Gud dersom du mottar Ordet. Dette er nå Guds plan, Guds motiv,
Guds holdning, Guds kjærlighet, Guds frelse. Alt hviler i Hans trykte Ord. Og
om disse Ord bare er som korn eller frø som du kunne ta opp og svelge, da ville
ethvert korn frø produsere akkurat det som er sagt de skulle gjøre her. Men ved
tro mottar vi dem.
Derfor, om vi skal ha den rette holdning, da må vi har den holdning som var i
Jesus Kristus.
Apostel Paulus sa i Philip. 2: 5 La det samme sinn være i dere. Som var i
Kristus. Ordet sinn her er det samme greske ord ”phroneo” som er brukt for
ordet likesinnet. La dette sinn som var i Kristus være i dere. Dette er nøkkelen
som Paulus bringer til oss her, og det er en Guds gave som bare de som er
utvalgt av Gud kan få.
Legg merke til hva Paulus sier i: Rom 15,5 Men måtte utholdenhetens og
formaningens Gud levere til dere å tenke det samme blant hverandre i
overensstemmelse med Kristus Jesus,
(Legg nå merke til at det er i overensstemmelse med Jesus Kristus, den Salvede
Jesus. Vi ser således at Gud har gitt oss en gave til å være likesinnet, og ikke
bare å være likesinnet, men likesinnet mot hverandre og legg merke til at han
forteller oss; I OVERENSSTEMMELSE med Jesus Kristus. Den eneste måte å
være likesinnet, er når vi har det samme sinn. Han forteller oss her det samme i
Philip. 2: 5 La det samme sin være i dere. Som var i Kristus.
Og vi vet at dette bare kommer slik som Gud har bestemt det.
Joh 1,12 Men så mange som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli Guds
barn, dem som tror på Hans navn,
Men så mange som tok imot Ham: (Ordet mottar her er det greske ord
”lambano” som betyr; å ta til deg selv, ta tak i, ta i besittelse, dette betyr å legge
beslag på, f.e. få tak i, rekke ut etter, arbeide for å få tak i.)
dem gav Han rett til å bli: (dette ordet ”rett” kommer fra det greske ord
”exousia” som betyr; kraft til å velge. Vi ser da at Gud gir oss en gave, og denne
gave er kraften til å ta den rette valg eller kraften til å ta den rette beslutning. Og
denne beslutning er å bli en sønn, eller å oppføre deg som en sønn burde oppføre
seg.)
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dem gav Han rett til å bli Guds barn, (Ordet ”å bli” kommer fra det greske ord
”ginomai,” og det betyr ikke at du var en gris og nå har du kraft til å bli et lam.
Det betyr ikke at du var en sæd fra satan og nå har du fått kraft til å bli en sæd fra
Gud. Nei, det betyr å gå i oppfyllelse. Med andre ord, Gud gir deg kraft til å ta
den rette beslutning for å forbli det du allerede er.)

Apostel Johannes sa i: 1 Joh 3,2-3 elskede, nå er vi Guds barn, og det ble ennå
ikke synliggjort hva vi kommer til å være; men vi har forstått at når han
synliggjøres, kommer vi til å være lik med ham, fordi vi kommer til å se ham
likesom han er.
3 Og hver den som har dette håpet på ham, renser seg selv, likesom han er ren.
Og hvordan renser man seg selv? Du får deg selv ut av veien, og lar Guds Ord
oppholde* seg i ditt hjerte.
*(Her det engelske ord ”abide”* brukt, som også kan bety: å rette seg etter, altså,
man må rette seg etter Guds Ord: Petrus.)
Sal 119,9-16 Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg til Ditt
ord.
10 Av hele mitt hjerte har jeg søkt Deg. La meg ikke fare vill fra Dine bud!
11 I mitt hjerte har jeg gjemt Ditt ord for at jeg ikke skal synde mot Deg.
12 Lovet være Du, Herre! Lær meg Dine forskrifter!
13 Med mine lepper har jeg regnet opp alle Din munns dommer.
14 På Dine vitnesbyrds vei har Jeg frydet meg, ja, som over all rikdom.
15 Dine befalinger vil jeg grunne på, og jeg vil utforske Dine stier.
16 Ved Dine forskrifter vil jeg fryde meg. Jeg vil ikke glemme Ditt ord.
Det finnes 150 vers i denne salme som forteller oss om hvordan man renser seg,
og kommer seg selv ut av veien og hvert vers forteller oss; å la Guds Ord bo
rikelig i våre hjerter. Det er slik vi blir sønner. Det er slik vår rolle som sønner
blir fullbyrdet. Ved å komme seg selv ut av veien slik som Jesus Selv fikk seg
selv ut av veien, til hvor Han sa i Joh 5,19 Da svarte Jesus og sa til dem:
"Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Sønnen kan ikke gjøre noe av Seg Selv, men
bare det Han ser Faderen gjøre. For det Han gjør, gjør Sønnen likedan.
Og i Joh 5,30 Jeg kan ikke gjøre noe ut fra Meg Selv. Etter det Jeg hører,
dømmer Jeg. Og Min dom er rettferdig, for Jeg søker ikke Min Egen vilje, men
Faderens vilje, Han som har sendt Meg.
Og igjen i Joh 14,10 Tror du ikke at Jeg er i Faderen og Faderen i Meg? De
ordene som Jeg taler til dere, taler Jeg ikke av Meg selv, men Faderen, som blir
i Meg, Han gjør gjerningene.
Og i Joh 12,49 For Jeg har ikke talt av Meg selv. Men Faderen som har sendt
Meg, gav Meg bud om hva Jeg skulle si og hva Jeg skulle tale.
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Og i Joh 7,16-18. Jesus svarte dem og sa: "Min lære er ikke Min Egen, men
tilhører Ham som har sendt Meg.
17 Om noen vil gjøre Hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller
om Jeg taler ut fra Meg Selv.
18 Den som taler ut fra seg selv, vil selv ta æren. Men Den som vil gi æren til
Ham som har sendt Ham, Han er sannferdig, og i Ham er det ingen
urettferdighet.
Joh 4,34 Jesus sier til dem: "Min mat (Det hva Jeg lever av og Det jeg lever for)
er å gjøre Hans vilje som sendte Meg, og å fullføre Hans gjerning.
Fil 2,1-5 Hvis det da er noen oppmuntring i Kristus, hvis noen trøst av
kjærlighet, hvis noe fellesskap av ånd, hvis noen indre deler og medlidenheter,
2 må dere oppfylle min fryd, forat dere kan tenke det samme, idet dere har den
samme kjærlighet, og er av samme sjel, mens dere tenker den ene ting.
3 Ingenting må dere gjøre ifølge egoisme eller tom forherligelse, men derimot,
idet dere i ydmykheten av deres sinn akter hverandre mens enhver av dere holder
hverandre over seg selv,
4 må dere ikke hver enkelt observere de ting som tilhører seg selv, men derimot
må hver enkelt også observere de ting som tilhører andre.
5 For enhver av dere må la dette sinn være i dere, som også er i Kristus Jesus;
I andre oversettelse er dette ord ”sinn” oversatt med holdning. Og før vi leser
dem, må vi huske på at det greske ord ”phroneo” ikke bare snakker om hva du
vet i ditt sinn, men også om det å uttrykke disse tanker. Med andre ord den
fullstendige uttrykk som vi har som et resultat av den holding vi besitter.
Den Nye International Framstilling sier i vers 5: Din holdning skulle være det
samme som den som var i Kristus Jesus.
Da skulle ikke bare tanker, men også våre handlinger og kropps holdning og vår
kroppsspråk være som Hans. Og det kan kun komme om våre tanker blir de
samme. Med andre ord, om dere har de samme tanker om Guds Ord som Jesus
hadde, da blir dere kvalm av de samme ting som Han ble kvalm av, og dere har
miskunn med de som trenger det, slik som Han hadde miskunn med dem.
Den utvidede oversettelse er noe mer detaljert: La den samme holdning og
hensikt og ydmyke sinn være i dere, den som var i Kristus Jesus, La Ham være
deres forebilde i underdanighet
Ny Amerikansk Standart: Har denne holdning i dere, den som også var i Kristus
Jesus.
Den Amerikanske ”Heritage Ordbok” forteller oss at holdning er: vår
tilbøyelighet, hang eller tendens. Og vår holdning reflekterer vår karakter eller
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vår forkjærlighet mot ordet. Det er grunnen til hvorfor Weymouth Oversettelsen
sier: La den samme holdning være i dere som også var i Kristus Jesus.
Hva er derfor den rette mentale holdning? Bror Branham sa i: Gud I Hans Ord.
23-03-57. P:35. Men dere er nødt til å ha den rette holdning. Det er holdningen
som bringer resultater. Om du sier: ”Ja, ja, jeg tror det men jeg vet ikke nå.” Det
er ikke den rette holdning. Den rette holdning er å motta det, og si: ”DET ER
SÅ SIER HERREN.” Da er det rett.
Den rette mentale holdning er å si det Gud sa om det. Dette er hva ”Så sier
herren,” betyr. Herren sier Så og Så om det. Bror Branham lærte oss at når Ord
blir bygget på Ord på Ord, da tar det tak i hele vår kropp. Hva vi da ser fra vår
holdning er en uttrykk i kroppen fra Ordet som bor i vårt sinn. Dette er Ordet som
blir kjøtt i deg.
Den andre tingen som jeg ønsker å komme med er: hva det betyr å ha den rette
mentale holdning.
2)

Hva er det å ha den rette mentale holdning.

På utsiden viser din holdning da hva to tenker på innsiden. Du klarer ikke å
skjule en holdning, det viser seg, det manifesterer seg. Du kan være i stand til å
skjule dine tanker, men en holdning går dypere enn dine indre tanker. Holdning
taler om å uttrykke din tendens. Den måten du viser det på er; i dine øyne, i din
ansikts uttrykk, i din stemme leie, og din kroppsstilling.
Legg merke til hva Paulus sier: ”Rom 15,5 Men måtte utholdenhetens og
formaningens Gud levere til dere å tenke det samme blant hverandre i
overensstemmelse med Kristus Jesus.
Og legg da merke til at det er i overensstemmelse med Jesus Kristus. Vi ser da
at Gud har gitt oss en gave til å bli likesinnet, og ikke bare likesinnet, men
likesinnet mot hverandre og legg merke til at han forteller oss, i
overensstemmelse med Kristus Jesus. Den eneste måten vi kan bli likesinnet på
er ved og har det samme sinnet. Han forteller oss her det samme som han
forteller oss i Fil 2,5 For enhver av dere må la dette sinn være i dere, som også
var i Kristus Jesus.
Og vi vet at det kan bare komme slik som Gud har bestemt det.
Nå, mens vi vet hva den rette mentale holdning er, at det er en uttrykk av Guds
mening som lever og uttrykker Seg Selv i ditt legeme.
Det neste som vi må se på er poeng no. 2 jeg ønsker å vise hva den rette
mentale holdning kommer til å produsere.
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#2) Hva kommer den rette mentale holdning til å produsere.
Fra talen; JEG ER OPPSTANDELSEN OG LIVET 10-08-52 P.61.
Her sier bror Branham: det er din holdning til det. Din holdning mot Guds
hellige gave, skal gi deg akkurat det du spør om. Forstår du? Åh, hvordan jeg
ønsket å stoppe her, Bror Boze, og slå disse tingene fast i ca. en halv time, men
jeg kan det ikke. Din holdning: Gud kan sende en gave, og uansett hva du …
Det er avhengig hvilken holdning du inntar imot det. Se på dem som slå Ham i
ansiktet, og alt annet, det fantes ingen dyd/fortrin der. Men en kvinne som
trodde Ordet rørte kanten av Hans klesplagg og ble helbredet. Stemmer det? I
orden. Det avhenger av hva du tror om det. Gud sender det. Det er din
holdning mot enhver Guddommelig gave som bestemmer hva du får ut av det.
Altså der …
Les hele Hebreerne 11. dette viser hvordan vår tro er en utstilling av vår
holdning mot Guds Ord.
Igjen fra talen. BEVISE HANS ORD. 26-04-65. P:12. Han sa: Vi må få
menneskene i denne holdning, før vi ber for de syke. Det er alltid holdningen
som bringer resultatene. Det er den holdning som du inntar mot Gud. Her er
en kvinne som rørte ved Hans klesplagg, hun ble helbredet fra hennes blod
sykdom. En soldat som spyttet i Hans ansikt og satt en torne krone på Hans
hode følte ingen effekt. Det er hvordan du nærmere deg. Det er holdningen
som gjør det. Og slik er det i kveld, kjære venn; det er holdningen som skal til.
Vi er, og vi tror at vi er i Jesus Kristi Nærvær, men det er din holdning som
fører fram til resultater. Mekanismen er her også dynamikken. Om du bare
klarer å starte, da gjør Gud resten.
TIMEN ER KOMMET. 15-04-51. P:17. Nå da, den rette mentale holdning …
Alle dere her, forstår dere hva jeg mener når jeg sier: ”Den rette mentale
holdning?” det er … Din rette mentale innstilling mot Guds Guddommelige
løfte skal frambringe en hvilken som helst løfte. Du tror det kanskje ikke. Du
kan si: ”Min tro er svak.” Jeg ville ikke bekjenne det. Ser du? La ikke satan få
tak i det. Si alltid: ”Jeg har god tro. Jeg tror Gud av hele mitt hjerte.”
Skjønner? Ikke avlegg et vitnesbyrd for satan. Og når du aksepterer Han som
helbreder, da må du aldri oppføre deg mer som om du er syk eller handikappet.
Tro at du er helbredet. Ta ham på Ordet. Da hviler alt sammen på Gud og ikke
på deg. Skjønner? Så lenge du tar Gud på Hans Ord, da produserer Ordet Det
som er lovet. Stemmer det? Har tro, tror Ham med hele ditt hjerte.
Husk 1 Kor 13,13 Men nå forblir tro, håp, kjærlighet; disse tre, men størst av
disse er kjærligheten.
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Tro er en åpenbaring, og håp er en målbevist forventning, og kjærlighet er en
utadvent uttrykk som du har angående din åpenbaring. Dine handlinger er et
uttrykk i legemet av den håp som ligger dypt inn i deg.
1 Kor 9,10 Eller sier Han det i det hele tatt på grunn av oss? For på grunn av
oss ble det skrevet, fordi den som pløyer skylder å pløye med en forventning, og
den som tresker med en forventning skylder å ta medeierskap av sin
forventning.
Her sier Paulus til oss at en bonde pløyer med forventning om å kunne høste fra
sin innsats.
Og i Romerne 8:24-25 For vi ble reddet i håpet, men et håp som blir sett er
ikke et håp; for det som en ser, hvorfor håper en også det?
25 Men hvis vi håper det som vi ikke ser, venter vi tålmodig gjennom
utholdenhet.
Med andre ord, om du ser det, hvorfor håper du fortsatt på det, fordi når du har
sett det, da viser det seg at din håp er blitt manifestert.
FORHÅPNINGER 05-04-50. P:13. Bare for en liten tekst, om du kan kalle det
slik, ønsker jeg å tale et øyeblikk eller to over ordet ”Forventning.” Vi får
alltid det vi forventer. Nå, folk forventer noe, da får de som vannlig hva de leter
etter. Det er den mentale holdning som du har. Husk dette, og glem det aldri.
Den rette mentale holdning mot en hvem som helst Guds Løfte får det til å skje.
Det er ikke en gave for å helbrede de syke, enhver person her inne har en rett til
å møte satan hvor som helst, om du er en Kristen, og slår ham på en hvilken
som helst grunn som han står på. Da Jesus var her på denne jord, og i Ham
bodde Guds fylde legemlig, og hele Guds Kraft var i Hans Sønn, Kristus Jesus.
Fordi Skriften forteller oss at Gud var i Kristus om å forlike verden med Seg
Selv. Alt var overlevert til Ham, skjønt han ikke talte noe annet enn det Faderen
fortalte Ham. Han helbredet ingen andre enn de som Han så helbredet. Fordi
Han sa: ”Sannelig, sier Jeg til dere, Sønnen kan ikke gjøre noe av Seg Selv,
men det som Han ser som Faderen gjør.” Det var Joh 5:19.
I 1 Joh 3,1-3 Dere må se hvilken type kjærlighet Faderen har gitt til oss, at vi
skulle kalles Guds barn. På grunn av dette kjenner ikke verden oss, fordi den
ikke kjente Ham.
2 Dere elskede, nå er vi Guds barn, og det ble ennå ikke synliggjort hva vi
kommer til å være; men vi har forstått at når han synliggjøres, kommer vi til å
være lik med ham, fordi vi kommer til å se ham likesom han er.
3 Og hver den som har dette håpet på ham, renser seg selv, likesom han er ren.
Her blir det oss fortalt at vi er Guds sønner. Det er en ferdig sak, vi er allerede
sønner, men det er ikke kommet til syne for oss hva vi virkelig er. Vi ser det
ikke enda, men når Gud kommer og viser Seg, da blir vi lik Ham fordi vi skal se
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Ham hva Han virkelig er, og Gud er kommet til syne i denne time og brukte en
kropp for å vise oss hans holdning engang til mot menneskeheten, og derfor
forteller vers tre oss at alle som har denne håp i seg selv gjør noe med det. De
begynner å rense seg selv, de tømmer seg fra sin egen måte å tenke på for å
motta hans måte å tenke på.
Og i 1 Pet 1,3 Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Far, Han som etter sin
rike miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra
de døde,
Her blir oss fortalt at denne håp som vi har ble muliggjort ved Jesus Kristi
oppstandelse fra de døde. Og denne håp er en levende håp, fordi Han lever og vi
har sett den oppstandne Nærvær til Jesus Kristus som er iblant oss i denne time.
VI ØNSKER Å SE JESUS. 23-05-58. P:12.
Nå, dersom Mohammed var levende, da la ham tale. Dersom Jesus lever, la
Ham tale og du bestemmer. Vær aldri redd for å sette en hvilken som helst
Guds Løfte i aksjon. Og husk, glem aldri dette sitat: ”At den rette mentale
holdning mot enhver Guddommelig Løfte i denne Bibel skal frambringe det.”
Husk det. Den rette mentale holdning mot enhver Guddommelig Løfte som er
skrevet i Bibelen skal frambringe det. Husk på det. Om Gud har gitt en Løfte,
og du inntar den rette holdning mot denne løfte, da fullfører Gud alt Han har
lovet. Jeg vet at dette er sant. Jeg har sett en kreft svulst blitt helbredet med det,
fordi folk tror at det var Sannheten.
1 Tess 1,2-4 Vi takker alltid Gud for dere alle, og nevner dere i våre bønner.
3 Vi husker alltid deres gjerning i troen deres arbeid i kjærligheten og
tålmodighet i håpet på vår Herre Jesus Kristus framfor vår Gud og Far,
4. og vi vet, elskede brødre, at dere er utvalgt av Gud.
2 Tim 1,1-3 Paulus, en Jesu Kristi apostel, gjennom Guds vilje, i samsvar med
et løftesbudskap av det liv som er i Kristus Jesus,
2 til Timoteus, et elsket barn: Nåde, miskunnhet, fred fra Gud Far og fra
Kristus Jesus vår Herre.
3 Jeg har en takk til Gud, for Hvem jeg utfører hellig tjeneste fra forfedre i en
ren medvitenhet, hvordan jeg har påminnelsen angående deg uten stans i mine
behovsbegjæringer om natten og om dagen
DEN ROMERSKE ADELSMANN. 21-06-55. P:3.
Jeg vil at dere legger merke til hans holdning. Han nærmete seg ikke med den
følelse at han var overlegen; da han nærmete seg sa han at han ikke var verdig.
Jeg vil at også dere tar denne holdning, at dere ikke kan komme med en
dominerende holdning og får noe som helst fra Gud. Dere må komme med
ærbødighet, ydmyk og da vil Gud handle med dere. Og da får dere det dere ber
om. Og det var denne holding denne Romer hadde tatt. Se hvordan han
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nærmete seg Herren Jesus. Han sa: ”Jeg er ikke verdig for at du kan komme
inn i mitt hus. Således sender jeg … Jeg følte at jeg selv ikke var verdig nok for
å komme til deg.” Han sa: ”Bare tal Ordet.” Han sa: ”Jeg er en man med
autoritet.” Han sa: ”Når jeg sier til denne mannen, gå og til den mannen kom,
da går han og kommer han.” Han sa: ”Bare tal Ordet og min tjener skal leve.”
Jeg ønsker at dere legger merke til det. Denne Romer kjente til autoritet, han
visste at alle de som var under ham måtte være ham lydig. Han vitnet med sin
utsagn at Jesus var over alt som heter sykdom. Sykdommen var Ham lydig, på
samme måte som hans soldater var ham lydig. Om en av hans soldater
mislyktes i å være lydig var det ensbetydende med dødsstraff. Og han gjenkjente
samme autoritet som Jesus hadde over onde ånder eller sykdom. Det er
grunnen til at han sa: ”Bare tal Ordet.”
ELIA 01-03-55 P:32 Hennes holdning mot Elisja skaffet henne seieren. Om
hun hadde gått opp to Elisja og hadde sagt: ”Hør her din hykler. Min pastor
hadde rett allikevel.” Ser du, om hun hadde reist med denne type holdning,
hadde hun aldri fått noe fra ham. Men hennes holdning mot Guds mann,
produserte nøyaktig det som hun fikk, hennes seier, fordi hun trodde. Det er den
eneste måten du noensinne kan gjøre det på. Om du tror at Jesus Kristus, et
eller annet mystisk saga, et eller annen Santa Klaus sak som de forteller barna,
eller noe lignede, da får du ingenting, helt inntil du virkelig tror i ditt hjerte at
Han er Guds Sønn, døde og stod opp igjen, og steg opp i Himmelen og lever
med oss rett her i kveld, og skal gjøre alt som Han har lovet oss i Bibelen. Når
du kommer ditt hen, da må noe skjer. Da tok hun opp babyen og bøyde for ham
og gjenkjente ham som en Guds tjener, bøyde hennes hode og reiste med hennes
hjerte fullt med kjærlighet. Hele denne store krisis … Hva om hun bare hadde
sittet stille og hadde sagt: ”Det finnes ingen mulighet igjen. Legen gikk akkurat
ut døren og sa at han kunne ikke gjøre noe mer. Nå er min baby død, så jeg
regner med at det er alt som kunne bli gjort.” Sa: ”Å sitte hjelpesløs.”
Historien ville aldri ha blitt fortalt. Om ingen tro hadde kommet i hennes hjerte,
da skulle det ha blitt slik. Men Gud i hans nåde plasserte noe i denne mors
hjerte, noe som hun fikk til å forstå at det fantes noe som kunne blitt gjort. Du
sitter kanskje slik i din familie på denne måten. Muligens er alt håp som du har
hatt om å bli frisk, ute, legen gjør deg motløs. Mannen har gjort alt som han
kan gjøre og sa: ”Det er passert den medisinske vitenskap. Ingenting kan gjøres
lengre.” Men om noe kan hende her nede i ditt hjerte som forteller deg: ”Ja det
er mulig, det er mulig.” Vik da ikke.
Rom 4,18 han som imot håp trodde basert på håp, til den hensikt at han skulle
bli en far for mange folkeslag, i samsvar med det som har blitt uttalt: "Slik skal
din ætt være!"
Tit 2,13 mens vi ivrig forventer det velsignede håp og tilsynekomsten av
herligheten av Den store Gud, og av vår redningsmann Jesus Kristus;
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1 Tess 2,19 for hva er vårt håp eller fryd eller seierskrans av ros? Eller er ikke
også dere fremfor vår Herre Jesus Kristus i hans tilstedeværelse?
Gal 5,5 For vi venter tålmodig på et håp av rettferdighet i ånd, ut fra tro.
Rom 5,5 men håpet gjør ikke til skamme, fordi Guds kjærlighet har blitt uttømt
i våre hjerter gjennom Den Hellige Ånd som har blitt levert til oss.

