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Spørsmål og Svar #36.
Kristi Holdning.
Pastor: Brian Kocoureck.
28 november 2007.
Vi fortsetter med denne studie angående Jesu Kristi innstilling. Dette blir no. 2 i
vår mini serie.
Jeg ønsker å fokusere vår oppmerksomhet på poeng no. 3 av disse fem poeng
med hensyn til holdningen som Kristus hadde. Vi begynte sist søndag med å
undersøke poeng no. 1 & 2., hvor bror Branham sa: ”Den rette mentale
innstilling mot et hvilken som helst Guddommelige løfte skal frambringe det.”
Da så vi på definisjonen om hva en holdning virkelig er. Vi oppdaget at en
holdning ikke er noe mentalt, men heller kroppens avspeiling til hva som foregår
i sjelen.
Å vekke Jesus. 17-01-63. P:34. Det er sant, Ser du? Den mentale holdning som
du inntar mot det skal frambringe … Vel, sinnet kommer ikke til å gjøre det, men
dersom du gir denne holdning til noe som har liv i det, da kommer dette livet
ned og gjør det. Ikke din mentale holdning, dette fører deg inntil Hans Nærvær.
Det er dette du gjør. Ditt sinn … De fem sanser er OK så lenge de ikke fornekter
Gud. Men når de fornekter Gud, da må du la dem være. Gud kontrollerer dem.
Websters Nye Verdens Ordbok: definerer holdning (attitude), som en evne,
(aptness)*, eller lyst/tendens (inclination)** og går videre med å si, posisjon
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.
*Ordet ”aptnes” betyr anlegg, talent, evne, begavelse, egnethet.
**Ordet ”inclination” betyr lyst, hug, tilbøyelighet, forkjærlighet, skråning.
Det er grunnen til at en holdning er et uttrykket av den naturlike tendens.
Webster definerer holdning også som: stillingen eller posisjonen som kroppen
inntar i forbindelse med en posisjon eller stilling antatt av vårt legeme i
forbindelse med en handling, følelse eller sinnsstemning, etc. Og også måten en
handler på, føler eller tenker som viser ens legning eller mening. Altså alle
definisjoner som vi har lest om ordet holdning har å gjøre med å vise på utsiden
det som foregår på innsiden. Sådan blir sæden på innsiden av vårt sinn til kjøtt.
Vi gjorde dere oppmerksom på i vår siste tale i denne mini series at det finnes
fem punkter med hensyn til denne holdning, som vi ønsker å undersøke
nærmere, spesielt holdningen til de Kristne med hensyn til Guds Ord.
1. Vi undersøkte hva en holdning er og hva den rette mentale holdning er. Vi
oppdaget at det finnes kun en rett holdning og det er hva Gud tenker om
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det. Og Hans handlinger mot holdningens formål. Vi oppdaget at Jesus
Kristus kom til verden for å vise verden Guds holdning mot verden,
synderen og Guds Sæd. Deretter utforsket vi det andre punktet som vi
skulle forstå med hensyn til vår holdning mot Guds Ord.
2. Vi oppdaget at den rette mentale holdning kommer til å produsere det som
det er ment til å produsere. Vi undersøkte Skriften, og vi tok en håndfull
mennesker fra Skriften og undersøkte deres reaksjon til Gud og Hans Ord,
fordi Han er Ordet. Vi viste ved mange ufeilbarlig Skriftturlige bevis at
den rette mentale holdning mot enhver Guddommelig løfte skal bringe det
fram.
Jeg er oppstandelsen og livet. 10-08-52. P.61 Det er din holdning mot det.
Forstår dere? 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 de 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.
Vi undersøkte Hebreerne 11: og vi leste om mange mannlige og kvinnelige
forebilder som viste den rette mentale holdning mot Guds ord og vi så hvordan
de mottok de ting som Gud hadde lovet dem.
Og dette fører oss til punkt tre.
3) HVORFOR MÅ VI HA DEN RETTE MENTALE HOLDNING.
Det finnes mange forskjellige grunner hvorfor vi trenger å vise den rette
holdning mot Guds Ord.
1. Vår holdning skal produsere et resultat, som er avhengig av den holdning
vi viser.
2. Vår holdning skaper ikke en atmosfære, men uttrykker heller den
atmosfæren vi lever i.
3. Det er den uttrykk av naturen i din sjel og således skaper det en atmosfære
rund deg om hvem du er.
4. Du blir identifisert med den holdning som du uttrykker.
5. Du er dømt, og skal bli dømt for den holdning du viser til andre, og den
holdning som du viser til Gud.
6. Således har din holdning ikke bare en effekt på deg selv, men også på
andre.
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Bevise Sitt Ord. 26-04-65. P:12. Vi må få folk inn i denne holdning før vi ber
for de syke, Det er alltid holdningen som bringer resultater. Det er holdningen
som du tar mot Gud. Her er en kvinne som ble helbredet fra blodsott ved å røre
ved hans klesplagg. En soldat spyttet i Hans ansikt og satt en tornen krone på
Hans hode og følte ingenting. Det er måten du nærmere deg. Det er
holdningen som du inntar. Og slik er det i dag 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 bringer resultater. Mekanismen er her, også dynamikken. Om
du bare kunne starte, da gjør Gud resten.
Nå kan du spørre deg selv, hvorfor må vi ha den rette mentale innstilling, men
husk, det er holdningen som bringer resultater. Dersom du ikke kommer med
den rette holdning, får du aldri noe fra Gud, utenom en skarp irettesettelse og
besvær. Og slikt er det med oss alle i livet. Dere alle vet det gjennom barn
oppdragelse. Det er en av de første ting du lærer dine barn, det er å ha den rette
holdning mot andre og å respektere far, mor og øvrigheten. Og slik er det med
Gud. Et gammelt ordtak sier: ”Du får flere bier med honning en med eddik.”
Moralen med dette er at ordtaket gjenspeiler en sannhet.
Jeg kjenner ikke et menneske som heller ønsker og blitt behandlet som dritt enn
med respekt. Vis respekt og du får respekt tilbake. Vis ringeakt og du får
ringeakt tilbake. Du høster det du sår.
Når et menneske trenger hjelp og de spør meg høflig, da gjør jeg som regel det
jeg kan for å hjelpe vedkommende. Men så snart de blir arrogant og begynner å
forlange, det er da jeg avslutter saken og ønsker ikke å hjelpe dem videre. Jeg
har erfart det på misjons marken. Det fantes noen pastorer over ”dammen” som
vi med glede hjalp, men da noen av dem ble arrogante og begynte å forlange at
vi måtte hjelpe dem, og de fortalte oss at vi skyldte dem det, det førte til at vi
mistet alt medfølelse vi hadde for dem, og jeg ble tømt for medynk. Hvorfor
skulle jeg holde på med tre jobber for å støtte dem slik at de kan forakte den
hjelpen vi ga dem. Det er ikke alle, men jeg illustrerer hvordan en holdning kan
ha innflytelse på resultatet.
Når Guddommelig Kjærlighet blir prosjektert 26-01-57. P:19.
Når du blir en sønn eller en datter av Gud da forandrer du din holdning, alt
ditt, ditt syn på livet og mot andre forandrer seg. Det betyr ikke at du bare er
blitt et kirke medlem; det betyr at du er blitt gjenfødt. Du er blitt en ny skapning
i Jesus Kristus, at du har … det gamle er forsvunnet og Gud har talt til deg, og
du er blitt en ny skapning. Jeg ønsker at dette går langt ned til og med i
menighets medlemmer. Da, når du elsker å være i Guds Nærvær, og du blir en
del av Kristus, da elsker du å komme i Hans nærvær, fordi du er blitt en del av
Gud, sønn og datter av Gud. Har du noensinne opplevd folk som du elsker å
være i nærheten av. De har noe som stråler ut, der er noe som gjør at du elsker
å tale med dem. Og videre finnes det andre mennesker som er hyggelige
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mennesker (jeg sier det med respekt) men du klarer nesten ikke å være sammen
med dem. Det er p.g.a. atmosfæren som de skaper. Fordi du er en Guds sønn er
du en mini skaper, fordi du er en sønn av Gud. Og det er grunnen til at du kan
tro Bibelen og alt Det som står der, fordi det står skrevet at Ordet er Gud. Du
som er en del av Gud er enig med Ordet.
Vi alle har hørt om Akans forbannelse. Det var ikke denne ene personen som
hadde vært ulydig mot Gud og hadde gjemt unna noen verdifulle ting som han
hadde tatt fra de døde mennesker som de hadde erobret, men det var en
utfordring til det som Gud hadde sagt, og hele Israel måtte lide på grunn av
Akans holdning mot Guds Ord.
Vi er ikke de eneste som lever på denne planeten, og de velsignelser som vi får
fra Gud har også innflytelse på de mennesker som vi er knyttet til. Den
atmosfæren fra velsignelsene vi lever under, hviler ikke alene på oss selv. Om
det ikke var for Guds velsignelsene på Bruden, ville hele verden rett nå ligge
under forbannelse. Således ser man hvordan alle kan bli beinflyttet av bare en.
Fordi på grunn av Adam måtte alle dø og ved Kristus ble alle gjort levende.
Holdningen av et menneske kan ha innflytelse på mange.
5. Mose bok snakker om velsignelsene og forbannelsene som vi kan forvente, alt
avhengig av vår holdning mot Gud og Hans Ord. Dersom vi mottar og
respekterer Gud og Hans Ord, blir vi velsignet, men dersom vi forkaster Gud og
Hans Ord blir vi forbannet.
5 Mos 28,1-2 Om du nøye lyder Herren din Guds røst og tar deg i vare så du
holder alle Hans bud som jeg befaler deg i dag, skal det skje: Herren skal sette
deg høyt over alle folkeslagene på jorden.
2 Og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg, hvis du lyder
Herren din Guds røst:
Legg nå merke til at det ble sagt at de kommer og vi ser ikke engang at de
kommer, inntil de er over oss og har innhentet oss. Du våkner bare opp en dag
og alt ser ut som det går din vei. Det er Guds velsignelse. Jeg har ikke tid til å
lese alle disse velsignelser, men åpen bare Bibelen din når du kommer hjem og
studer dette kapittel og ser at hvorledes alle Guds velsignelser i nesten alle
aspekter i ditt liv, er der for deg, om du bare hører nøye etter og lyder Hans bud.
Men det samme gjelder for de som ikke vil høre Guds Ord, det du blir velsignet
for blir en forbannelse for dem som ikke vil høre nøye etter.
5 Mos 28,15 Men dersom du ikke lyder Herren din Guds røst, så du tar deg i
vare og holder alle Hans bud og Hans lover som jeg befaler deg i dag, skal dette
skje: Alle disse forbannelsene skal komme over deg og nå deg:
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Dere ser at resultatet du får er avhengig av den holdning du viser mot Gud og
Hans Ord
Husk nå, din holdning skaper en atmosfære eller et miljø. Gud i Hans Folk 2702-50 P:20 Din holdning mot gaven skal bestemme din helbredelse.
Oppstandelsen til Lasarus 13-08-50 P:43. Derfor skjønte hun, om Gud var i
Elias, da var Han så absolutt i Hans Sønn. Halleluja. Det er riktig. Hun sa:
”Om jeg bare kan få tak i Ham, da finner jeg grunnen til at min bror døde.
Derfor fortsatte hun å presse seg gjennom den vantroende folkemassen. Da hun
kom dit Han var … Se nå her, ser ut som … (Hør god etter nå. Jeg skal avslutte
om noen minutter.) det høres ut som om hun hadde en rett til å bebreide Ham,
ikke sant? Hun sa: ”Hvorfor kom Du ikke til min bror?” Hun kjeftet på Ham.
”Hvorfor kom Du ikke til min bror?” Om hun hadde kommet med den holdning,
hadde hun aldri … Dette underet hadde aldri skjedd. Det er din holdning som
du kommer med, hvordan du nærmere deg noe. Om du kommer … Slik som
med denne gaven her, Du må nærmere deg gaven med den rette
fremgangsmåte. Du er absolutt nødt til å nærmere deg Gud på rett vis. Du kan
ikke komme og si: ”Herre se her nå. Jeg har vært en grei kar. Kan jeg få noen
god saker. Jeg kan fortelle deg; jeg vil at du tar meg i kveld og si … Nei, nei,
nei. Gud tar ikke imot på denne måten. Du må nærmere deg Gud på Hans tilveie
brakt vei, eller ikke kom i det hele tatt. Det er rett, det er sant.
Bryllups måltid. 06-01-56. P:35 Gud ønsker seg en Menighet som Han kan
legge hendene Sine på. Jeg bryr meg ikke hvor små den er. ”To eller tre som er
samlet i Mitt Navn, der skal Jeg være midt iblant dem.”Ikke bare snakk om det.
Da sier du: ”Vel, vi samler i Hans Navn.” Det å uttale Jesus Navn er ikke
akkurat det Han mente, men heller holdningen som dere er samlet i, miljøet
rund Navnet Jesus. ”Når dere samles i Mitt Navn, da ber om hva du vill.” Det
er motivet som dere kommer i, holdningen. Det er mer en holdning, istedenfor
å utrope et Navn. Syndere bruker Navnet på gaten, forbanner det og alt mulig
annet. Men det er miljøet du er i, holdningen som du kommer i, du kommer i
Jesus Navn.
Se på den romerske centurion og den holdning han hadde mot Kristus. Han
sendte sin tjener til Jesus og forklarte at han følte seg ikke verdig til å komme i
Hans nærvær. Muligens følte han seg ikke verdig nok, siden han var en kriger og
hadde drept folk og blodet av disse hadde han på seg, således var han ikke
verdig til å komme inn i nærværet til Guds Sønn. Siden han ikke følte seg
verdig, uttrykket hans holdning denne følelse av uverdighet. Og hans
tilnærmelse til Kristus slik, at han kjente til autoritet og sa, at Jesus behøvde bare
å tale og disse demoner som plaget hans tjener, måtte være lydig og forlate
tjeneren. Og Jesus bemerket hvor stor denne romerske centurions tro var. Og på
grunn av dette skulle han motta det han ba om.

6

Bror Branham sa i talen: Vi ønsker å fa se Jesus 27-06-62. P:15;
Og tenk bare, lille Santa Maria som bodde langs innsjøen, skulle være den som
hadde denne vekkelse. Vel, det er ikke bare sannsynlig, men det er mulig at det
kan skjer. Det er avhengig av den holdning vi tar. Vel, Gud sender alltid Hans
gaver og ting inn i generasjoner, inn i menighetene; og uansett resultatene de
får, avhenger av hva slags holdning mennesker inntar. Vi vet det. Gud presser
seg ikke på folk. Du må ønske Ham.
Og i talen; Gud i det ringe 17-03-63M 6-1 (30) han sa: ”Når en pastor kommer
inn i forsamling som ber under Åndens salvelse, da er du nødt til å høre fra
himmelen. Slik er det. Det er umulig å komme utenom det. Men når du kommer
inn i en forsamling som er i forvirring, da blir du forvirret selv og Ånden blir
bedrøvet.
Dere innser nå viktigheten av vår holdning og den atmosfæren det skaper. Vi
skaper en atmosfære, som jeg nevnte i går, ved den holdning vi uttrykker ved
vår kroppsspråk, og tonen i vår stemme, og vår utseende, og hvordan vår
kroppsstilling er. Kroppsspråk betyr noe for mennesker, og det har også
betydning for Gud. Det uttrykker den sanne sjelens natur.
Å Bevise Hans Ord. 26-04-65. P:12.
Vi må få folk i den rette holdning før vi ber for de syke. Det er holdningen som
alltid kommer med de rette resultater. Det er den holdning som du inntar
overfor Gud. Her er det en kvinne som rører Hans klesplagg; hun ble helbredet
fra et blod sykdom. En soldat spytter i ansiktet Hans, setter en tornekrone på
hans hode og følte ingen iboende kraft. Det er den måten du nærmere deg på.
Holdningen må til. Og slik er det i kveld kjære venn, vi må ha den rette
holdning. Vi er og vi tror at vi er i Nærværet til Jesus Kristus, men det er din
holdning som fører til resultater. Mekanikken er her og også dynamikken. Om
du bare kunne starte, da gjør Gud resten.
Hva mener han egentlig med; ”Om du bare kunne starte” Jeg tror han mener
dette: han sier ikke at du kan produsere noe, men om du gjør den rette ting og
sier den rette ting, da fører det til resultater. Du skjønner at Gud gjør det for deg,
dersom du har den rette innstilling. Man må ikke glemme at Gud er soveregn, og
Han behøver ikke gjøre noe for noen. Men om du går til Ham med den rette
innstilling, da ber om hva du vil og du skal få det. Jesus lovet det.
Joh 15,5-6 Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i Meg og Jeg i ham,
bærer mye frukt. For uten Meg kan dere slett ikke gjøre noe.
6 Hvis noen ikke blir i Meg, blir han kastet ut som grenen og visner. Og de
samler dem og kaster dem på ilden, og de brenner.
7 Hvis dere blir i Meg og Mine ord blir i dere, kan dere be om hva dere vil, og
det skal bli gjort for dere.
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Gud i Sitt folk. 27-02-50. P:3.
Og deretter, når jeg fører Kristus til dere, da skal Han være på deres
samvittighet, og dere må svare for hva slags holdning dere tok imot det: om dere
snur ryggen til eller om dere aksepterer det. Gud vill at dere skal svare for den
holdning dere har om dette møte, dere må altså være klar over denne hellige
sak.
Gud Åpenbarer Seg Selv Til Hans Folk. 13-08-50. P:39.
Dette kan se merkelig ut. Samtlige må virkelig være ærbødig. Om dere kan få
personen … Akkurat det som jeg forsøkte å gjøre med denne kvinne, det var å få
henne i den rette mentale stilling, da hadde det ikke vært nødvendig å bli bed
for. Den rette mentale holdning mot enhver av Guds løfter skal få det til å skje.
Tror dere det? Ordet er en Sæd (Stemmer det?), som såmannen sådde i jorden.
Og enhver Sæd skal bringe fram etter sitt slag. Om dere trenger til frelse, er
Sæden der. Om dere trenger helbredelse da er Sæden her i Ordet. Guds Ord er
en Sæd. Legg det ned i ditt hjerte. Ikke grav det opp igjen hver morning for å se
om det er sprunget ut, leg det der inne og la det ligge der. Det er Guds sak å få
fram innhøstingen. La det bare ligge der; vann det med tro og pris Herren hver
dag ved å takke Gud for det. OK.
Og du får ikke bare alene det du forventer, men du blir også dømt for din
holdning. Det er den holdning som vi uttrykker, det er det vi er, og du blir dømt
for det. Og du tar din holdning med deg fordi din holdning er en tilkjennegivelse
av dit karakter. Det er en uttrykksmåte i ditt legeme om naturen av ditt indre
vesen. Og du blir dømt for det.
Jesus holder alle sine avtaler. 18-04-64. P:97
Ville du har tatt imot Jesus i dag? Du sier: ”Om jeg hadde vært der, og om jeg
hadde sett Ham på den måten, da ville jeg har gjort det.” Hva med det rett her
og nå? Den holdning som du har nå identifiserer det du ville har gjort den
gangen. Skjønner? Den holdning som du tar nå. Du føler at du er bra nok? Det
er i orden. Det er mellom deg og Gud. Jeg er ingen dommer. Jeg er kun
ansvarlig for Ordet. Ser du? Han er her i dette møte: De kom (Den gang, ovs.)
også ut av menigheten. Men de avklarer det nå. Det er det hele. De er rede.
Hvorfor ønsker dere å leve et halvt kristen Liv? Vær for Gud, eller vær imot
Ham, heis flagg slik at verden kan se hva du er.
Hvor mange husker historien angående den fariseer som inviterte Jesus til
middag hjemme hos seg. Se på den måten de behandlet Jesus på. De ønsket Ham
ikke engang velkommen på den tradisjonelle måten ved å vaske Hans føtter. Og
tilslutt kom der en prostituerte og hennes oppførsel viste at hennes holdning mot
Kristus var langt mer overlegen enn de til Fariseerne, og legg merke til det
resultat hun fikk.
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Luk 7,30-50 Men fariseerne og de lovlærde forkastet Guds råd for dem, og de
lot seg ikke døpe av ham. 31 Og Herren sa: ”Hva skal Jeg da sammenligne
menneskene i denne slekt med, og hva er de lik? 32 De ligner barn som sitter på
torget og roper til hverandre og sier: Vi spilte fløyte for dere, og dere danset
ikke. Vi sang sørgesanger for dere, og dere gråt ikke. 33 For døperen Johannes
er kommet, og han verken spiser brød eller drikker vin, og dere sier: Han er
besatt av en demon. 34 Menneskesønnen er kommet, og Han spiser og drikker,
og dere sier: Se, for en storeter og vindrikker, tolleres og synderes venn! 35 Men
visdommen er rettferdiggjort av alle sine barn.” 36 Deretter spurte en av
fariseerne om Jesus ville spise sammen med ham. Og Han gikk til fariseerens
hus og satte seg til bords. 37 Og se, det var en kvinne i byen, en synderinne. Da
hun fikk vite at Jesus satt til bords i fariseerens hus, kom hun med en
alabastkrukke med velduftende olje, 38 og hun stilte seg bak Ham ved føttene
Hans og gråt. Og hun begynte å vaske føttene Hans med tårene sine, og tørket
dem med håret sitt. Og hun kysset føttene Hans og salvet dem med den
velduftende oljen. 39 Da fariseeren som hadde innbudt Ham, så dette, sa han til
seg selv: ”Denne Mannen, hvis Han hadde vært en profet, ville Han visst hvem
og hva slags kvinne det er som rører ved Ham, at hun er en synderinne.” 40
Jesus svarte med å si til ham: ”Simon, Jeg har noe å si deg.” Så sa han:
”Mester, si det!” 41 ”Det var en pengeutlåner som hadde to skyldnere. Den ene
skyldte fem hundre denarer og den andre femti. 42 Og da de ikke hadde noe å
betale tilbake med, ettergav han begge to gjelden. Si Meg da, hvem av dem vil
elske ham mest?” 43 Simon svarte og sa: ”Jeg vil tro det må være den som han
ettergav mest.” Og Han sa til ham: ”Du har dømt rett.” 44 Så snudde Han seg
til kvinnen og sa til Simon: ”Ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i huset ditt. Du
gav Meg ikke vann til føttene Mine, men hun har vasket føttene Mine med tårene
sine og tørket dem med håret sitt. 45 Du gav Meg ikke noe kyss, men denne
kvinnen har ikke holdt opp med å kysse føttene Mine siden Jeg kom inn. 46 Du
salvet ikke hodet Mitt med olje, men denne kvinnen har salvet føttene Mine med
velduftende olje. 47 Jeg sier deg: Hennes synder, de som er så mange, er henne
tilgitt, derfor elsker hun så mye. Men den som har fått lite tilgitt, den elsker
lite.” 48 Så sa Han til henne: ”Dine synder er deg tilgitt.” 49 Og de som satt til
bords med Ham, begynte å si til seg selv: ”Hvem er Denne som til og med tilgir
synder?” 50 Så sa Han til kvinnen: ”Din tro har frelst deg. Gå bort i fred!”
Jesus holder alle sine avtaler. 18-04-64. P:52.
Og menneskene i dag inntar den samme holdning som fariseerne hadde, samme
type holdning: ignorerte Ham etter og har invitert Ham. De ønske Ham ikke,
men de gjør det allikevel for syns skyld. Han vet det. Vi har gjort det samme med
Ham i dag. Akkurat det samme som de gjorde, istedenfor å vaske Ham, vaske
bort vanæren, istedenfor å forsøke å reise seg og si: ”Dere tar feil. Det er Guds
Ord manifestert. Det er det Han lovet. Han sa Han skulle utgyte Hans Ånd i de
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siste dager. Vi lever i de siste dager.” Istedenfor dette, holder vi oss tilbake
akkurat som de gjorde. Vi er redde for å ta et standpunkt.
Vel, enda en grunn hvorfor vi må overveie denne holdning vi har overfor Gud
og Hans Ord er fordi vår holdning identifiserer akkurat hvor vi står.
Åndelig hukommelsestap. 11-04-64. Vi oppdager da, at når denne åndelige
hukommelsestap får tak i folk, da er de i en dårlig forfatning. Vi finner den
samme forfatning i dag. Dere må bli identifisert. Et sted må du vise at ditt liv
viser i kveld hvor du er identifisert. Du er enten identifisert i Kristus eller
utenfor Kristus. Du er ikke halvveis. Det finnes ikke noe slik som en full edru
person. Det finnes ikke en svart hvit fugl. Du er enten frelst eller fortapt. Du er
enten en hellig person eller en synder, det ene eller det andre. Og din åndelige
holdning mot Guds Ord identifiserer nøyaktig hvor du står hen. Guds Ord
forfekter og beviser at Den Hellige Ånds dåp er helt lik som den var på Pinsen
eller en hvilken som helst annen tid. Og Jesus Kristus er den samme i går i dag
og i alle evigheter. Og din holdning mot det identifiserer om du har åndelig
hukommelsestap eller ikke. Det stemmer. Det spiller ingen rolle om du er en
diakon, eller en pastor, det spiller ingen … De har fått dette også. Vi ser at dette
er smittsomt, og rammer alle.
1. Vår holdning produserer resultater, avhengig av den holdning vi viser.
2. Vår holdning skaper ikke en atmosfære, men heller uttrykker atmosfæren
hvori vi lever.
3. Vår holdning er et uttrykk av sjelens natur og således skaper det en
atmosfære rund omkring oss om hvem vi er.
4. Vi blir identifisert med den holdning som vi uttrykker.
5. Således blir vi dømt, og skal bli dømt for den holdning som vi viser til
andre, og den holdning som vi viser mot Gud.
6. Således berører vår holdning ikke bare oss selv, men det berører også
andre.

