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Spørsmål og Svar #37.
Kristi Holdning. #3.
Pastor: Brian Kocoureck.
2. desember 2007.
Vi skal fortsette vår utforskning angående vår holdning til Kristus denne
formiddag. Dette blir nummer tre i vår serie.
Jeg ønsker å fokusere vår oppmerksomhet på punkt no. fire av disse fem punkter
med hensyn til Kristi holdning. Så langt som vi har undersøkt holdningen til
Kristus, har vi sett at holdningen ikke er en mental oppfattning, eller noe som
bare ligger i vårt sinn. Den aktuelle definisjon av ordet holdning antyder meget
sterkt at det har å gjøre med kroppen og en utvendig uttrykk av våre tanker,
følelser, etc. som blir vist fram ved å bruke kroppen eller kroppsspråket.
Åndelig hukommelses tap. 11-04-64. P:29.
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 henne. 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.
Gnageren, vrimleren, slikkeren, ødeleggeren. 12-06-53. P:26.
Den måten jeg behandler deg på er den holdning som du har overfor Gud.
Demonlære 1 fysisk. 08-06-53- P:23.
Jeg tar det til meg selv, og for Gud som min dommer, jeg overlater det til dette
Evangelium der borte, slik at jeg vet at på den dagen da jeg må avlegge regnskap
for min tjeneste, at det blir avlagt på rett vis. Det er helt rett, fordi jeg er klar
over dette at den måten du behandler folket på er den samme måten du behandler
Gud. Den holdning jeg har overfor deg er den holdning jeg har overfor Gud. Min
holdning overfor deg er den samme holdning du har overfor Gud. (Det er riktig.)
Med hensyn til Kristi Holdning har vi behandlet tre punkter så langt, eller vi
skulle kanskje si, den Kristi holdning som vi skulle ha, og ved å gjøre slik, har vi
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sett hva en holdning er og hva den rette mentale holdning er. Vi oppdaget at det
finnes kun en rett holdning og den er hva Gud mener om det, og Hans
handlemåten mot hensikten av holdningen. Vi oppdaget at Jesus Kristus kom til
verden for å vise verden Guds holdning mot verden, synderen og Guds Sæd. Vi
oppdaget at den rette mentale holdning skal produsere det, det er ment til å
produsere.
Vi utforsket Skriften, og tok en handfull av mennesker i Skriften og gransket
deres reaksjon til Guds Ord. Deres reaksjon mot Guds løfter var deres holdning
mot Gud og Hans Ord, fordi Han er Ordet. Vi viste ved mange ufeilbare bevis i
Skriften at den rette mentale holdning imot enhver løfte fra Gud skal bringe dem
fram.
Vi undersøkte også Hebreerne 11, og vi leste om mange forbilder fra men og
kvinner som viste den rette mentale holdning mot Guds Ord og vi så hvordan de
mottok de ting som Gud hadde lovet dem.
Jesabels malte ansikt. 05-10-56. P:12.
Bibelen sier at de i Hebreerne 11 var forbilder. Og videre i kapittel 12:1 står det:
Hebr. 12,1-2 Derfor skal også vi, siden vi er omgitt av en så stor sky av vitner,
legge av enhver byrde og synden som så lett fanger oss, og løpe med utholdenhet
i den kampen som er lagt foran oss,
2 mens vi ser på Jesus, troens opphavsmann og fullender. På grunn av den
gleden som var lagt foran Ham, utholdt Han korset, aktet ikke på skammen og
har nå satt seg ved høyre side av Guds trone.
Om vi nå ser hva Gud gjorde med disse mennesker der tilbake i tiden, når de kom
til Gud med en vis holdning, om vi nå inntar den samme holdning som de hadde,
da får vi den samme belønning som de fikk. Du kan bare i møte se, fordi Gud
forandrer seg aldri. Han er den samme. Hans velsignelser er det samme, og Hans
straff er det samme. Gud er den samme i går i dag og i alle evigheter.
Vi viste dere også sist søndag hvorfor vi må ha den rette holdning. Det er fordi
det er holdningen som kommer med resultater. Om du ikke kommer med den
rette holdning får du aldri noe fra Gud, utenom en irettesettelse og besvær. Og
slikt er det med oss alle. Alle dere som oppdrar barn. Dette er en av de første ting
dere lærer barn, og det er og har den rette holdning mot andre og har respekt for
far og mor og autoriteter. Og slik er det med Gud også.
Således innser dere viktigheten av din holdning og den atmosfære som det
skaper. Vi skaper en atmosfære ved den holdning vi uttrykker med vår
kroppsspråk, og ved vår tonefall, og ved vår utseende, og ved den kroppsstilling
vi har. Kroppsspråk betyr noe for folk, og det betyr også noe for Gud. Det
uttrykker vår holdning.
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Jeg ønsker å tale om punkt no. 4 og det er:
4) Hvordan vår holdning har innflytelse på de som er rund omkring oss.
Hebreerne kapittel 7 del 1. 15-09-57. P:86.
Din holdning mot Kristus skal lage et stort inntrykk på hva dine barn skal bli.
Ditt liv som du lever foran ditt hjem skal lage et stort inntrykk på hva dine barn
skal bli. Fordi Bibelen sa det Han besøker urettferdigheten til foreldrene på
barna til den tredje og fjerde generasjon. Bare noen få minutter før vi avslutter.
Heber 7,11 Hvis det da virkelig var en fullending gjennom det levittiske
prestedømmet -, for folket hadde tatt imot en lov basert på det -, hvorfor var det
fortsatt et behov [for] en annen prest å stå opp i samsvar med Melkisedeks
ordning, og ikke å bli erklært i samsvar med Arons ordning?
Se på Lots holdning og se på den effekt hans vitnesbyrd hadde på hans
svigersønner. Bibelen sa at han ba dem om å forlate, det hørtes ut for dem om han
gjorde narr. Med andre ord:
1 Mos 19,14-16 Så gikk Lot ut og talte med svigersønnene sine, de som skulle
gifte seg med hans døtre, og han sa: "Stå opp og dra ut fra dette stedet! For
Herren vil ødelegge byen." Men for svigersønnene virket det som om han spøkte.
Det var måten han sa det på at svigersønnene tvilte på hans oppriktighet, de
trodde at han gjorde narr av dem, og det kostet dem livet.
15 Da morgenen grydde, fikk englene Lot til å skynde seg, og de sa: "Bryt opp og
ta med deg din hustru og dine to døtre som er her, for at du ikke skal bli utslettet
av straffen som rammer byen."
16 Da han nølte, tok mennene ham og hans hustru og hans to døtre i hånden, for
Herren hadde barmhjertighet med ham. Så førte de ham ut og satte ham utenfor
byen.
Å skjelne ånder. 08-03-60. P:1.
Vår himmelske far, Jeg ønsker å gi uttrykk for denne formiddag om det er mulig,
hvordan jeg føler det i mitt hjerte mot Den Ene, den aller helligste som kommer
ned til jorden og forløser en synder som meg. Og jeg er sikkert på at disse
pastorer som er tilstede nå kan føle det på samme måte, at det var ved Din Nåde
at vi er blitt pastorer for denne Pakten som Du har gitt til Adams syndige slekt.
Og vi er samlet her denne formiddag, Far for ingen annen grunn enn å forstå og
studere for å kunne forstå, eller rettere sagt å vite Guds Vilje og hva vi må gjøre
for å framstille den reelle Kristus for denne generasjon av mennesker. Vi er
sannelig klar over at vi blir stilt ansikt til ansikt med denne generasjon på
dommens dag. Fordi vi er pastorer skal vi bli dømt. Og til de mennesker som vi
har talt til og deres holdning til Ordet som vi har talt til dem, bestemmer deres
evigvarende bestemmelsessted. Det er grunnen til at vi kommer til å være en
dommer for den generasjon vi taler til.
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Legg nå merke til den holdning de tar mot Evangeliet som jeg taler, den
bestemmer deres evigvarende bestemmelsessted. Da burde vi behandle Guds Ord
på en slik måte om å aldri med vilje og viten å provosere de som hører på oss,
ved at de snur seg vekk, på grunn av vår egen holdning mot dem, fra det vi lærer.
Du kan predike Sannheten med et sverd og en hammer eller du kan predike det
med oppriktighet og ydmykhet og muligens ved den måten du prediker det på,
noen kan muligens høre som ellers ikke ville har gjort det. Og vi må realisere at
liv og døden ligger i våre hender når vi underviser Evangeliet.

Hvor oppriktig burde vi være, og hvor innviedd til sannheten burde vi være, ved å
vite at den holdning menneskene tar når de hører denne store Gledens Budskap
om læren til Kristus, og om vi skulle predike det med en holdning som fører til at
andre tar avstand fra det, hvordan de kan ende opp ved at de i alle evigheter har
beseglet sin dom. Da skulle det bli gjort med kjærlighet og oppriktighet og
barmhjertighet med all underdanighet for Gud.
Demonlære 1 fysisk. 08-06-53- P:23.
Jeg tar det til meg selv, og for Gud som min dommer, jeg overlater det til dette
Evangelium der borte, slik at jeg vet at på den dagen da jeg må avlegge
regnskap for min tjeneste, at det blir avlagt på rett vis. Det er helt rett, fordi jeg
er klar over dette at den måten du behandler folket på er den samme måten du
behandler Gud. Den holdning jeg har overfor deg er den holdning jeg har
overfor Gud. Min holdning overfor deg er den samme holdning du har overfor
Gud. (Det er riktig.)
Engler og de tre drag. 14-04-51.
Nå folkets holdning … Noen mennesker kommer til møte med den holdning at de
skal finne noe som de kan kritisere. Vel satan skal absolutt vise deg det. Om du
kommer målbevisst, da finner du bestemt noe god, Gud viser deg det. Det er din
holdning, kjære Kristne legg merke til det.
Gud i Hans Folk. 27-02-50. P:3.
Og når jeg kommer med Kristus til dere, da er det deres ansvar. Og dere må stå
til ansvar for den holdning dere hadde mot Det, Om dere avviste det, eller om
dere aksepterte det. Gud vill at dere svarer for din holdning i dette møtet, således
må dere være klar over at det er et meget hellig sak.
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
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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 kommer også ut av
kirkesamfunnene. Men de legger det til rette 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 hvor du står hen. Gud velsign dem når
de går. De går for og dør i seg selv. De gir sitt liv. De går til Golgata. De
kommer til å bli korsfestet for de ting fra denne verden og til skikk og bruk av
denne glamorøse dag vi lever i her. De dør til Jesus Kristus og Hans Nærvær er
rett her nå. De dør til seg selv og blir født på nytt til Jesus Kristus.
Ser dere hvordan din holdning identifiserer hvem du er og hva din standpunkt
er? Se på Bileam og hans holdning mot Israels barn. Fordi han var for mye
fokusert på penger, ble hans holdning forblindet for den virkelighet angående
Ildstøtten i Israels leir.
Blinde Bartimeus. 07-04-56. E-65.
Vel, brødrene, det er i orden. Vi elsker Herren Jesus. Det skjer i kveld, en man
begynner bønne køen i kveld. Vi er glad at denne mannen står her. Han kommer
for å tilkjennegi at han har tro i Gud. Han kommer ikke for dette, og da går han
denne veien, han er klar over at han tror meg, at jeg er Hans tjener. Hva om han
hadde stått der som en hykler, eller noe slik, og hadde skrevet det ned. Vet du hva
som hadde skjedd? Hva han hadde kommet for å si, hadde han tatt. Hvor mange
av dere vet at disse ting forekommer, de som har vært i mine møter? Å, jeg har
sett dem i mine bønne køer de måtte pakke dem ut. Jeg har sett at de falt ned på
plattformen hvor de var. Jeg har sett at epileptiske … Og løp rund omkring mens
de hylte, skrek, hoppet og kastet sine hender opp i luften og alt mulig annet. Jeg
har sett at de gikk her og falt død om. Det stemmer. Vi leker ikke menighet.
E-66. Husker dere den kvelden i Toronto, Canada, da den pastoren kom på
plattformen og som trodde at det var, mental tankeoverføring. Han sa: ”Hva om
personen selv skriver det på bønne kort,” innbild deg, å skrive sine egne synder
på et … OK. Sa: ”Da overfører Han det … Brukeren tok opp bønnekortet, holder
den og mediterer og gir den tilbake til dem.” Og han kom mede bønnekortet …
der borte og hadde skrevet på TB og en hel del andre sykdommer. Han kom og
jeg sa: ”Det er ingenting i veien med deg.” Han sa: ”Se på kortet mitt.” Jeg sa:
”Det har ingenting å gjøre med det. Du forsøker å finne ut av noe. Du tror at det
er telepati. Vel, de sykdommer som du har skrevet på bønne kortet er på ditt
legeme nå.” Det stemmer. Jeg fikk et brev fra ham for ca. to år siden. Han skrev:
”Bror Branham kom til meg.” Jeg sa: ”Ser du den mannen som sitter der på
balkongen, han med den røde slips og blå dress? Du og en annen satt der i går
kveld ved et bord som hadde en grønn duk. En kvinne satt der borte i et hjørne.
Du sa at du kunne bevise at det var mental tankeoverføring.” Den andre mannen
sa: ”Dette er den allmektige Guds Sannhet. Det stemmer. Det stemmer.” Og
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mannen grep boksen min og sa: ”Be for meg Bror Branham.” Jeg sa: ”Det er
mellom Gud og deg nå.” Det er ut av mine hender. Det var Han som talte det.
Det er nå opp til deg. Og mannen er sengeliggende helt til i dag. Hvordan står
det til her i New York? Der var en man her som forsøkte å hypnotisere meg, og
ville at jeg skulle bjeffe som en hund. De har vært her rund omkring med
hypnose. Den Hellige Ånd så Seg rund omkring og sa: ”Du djevelens sønn, du er
forbannet.” Han ble paralysert. Det stemmer. Du oppdager det en dag, skjønner
du? Hvor mange har lest denne boken om den sinnsyke gærning som kom til
plattformen. Spør politiet der oppe og se hva som skjedde. Skjønner Det er Gud.
Våkn opp. Tror.
Se hvordan Faraos hjerte ble hardere og hardere hver gang Mose kom med et
begjær om å sette folket fri. Se på hans arrogante holdning. Farao er kjent
gjennom hele historien for hans holdning og utvendige framvisning på grunn av
hans manglende respekt for Gud.
Legg også merke til hvordan Esau er blitt kjent for hans holdning mot
fødselsretten og hvordan han foraktet hans fødsels rett, og ga dem bort for et
måltid.
Kan Vi Se Jesus. 19-06-58. EHvor mange har vært i et møte og har sett at etterlignere har kommet opp på
plattformen, og ble paralysert og ramlet ned på plattformen, slik at de måtte
bære dem ut, og de er fortsatt paralysert. Noen har mistet sin forstand, og er blitt
fullstendig sinssyk, og er blitt kjørt til en institusjon for å dø. Ser du? Det er
avhengig av hva Den hellige Ånd Sier. Den forbannelse som Han legger på dem,
gjelder for all tid. Skjønner? Vær på vakt nå og finn ut av det om det er rett eller
galt.
Og hva med de Fariseerne som inviterte Jesus til kveldsmat? Hvorfor ble denne
historie skrevet ned i Bibelen? Dette viser oss sammenligningen mellom en rett
holdning og en feil holdning. Fariseerne hadde en feil holdning mot Kristus men
skjøgen som kom inn og vasket Hans føtter utrykte den rette holdning
Og hva med disse 20 studenter som ble besatt av demoner fordi de ikke ønsket å
bøye sine hoder, og de måtte bli båret ut fordi de hadde fått epilepsi?
Sykdommer og Smerter. 00-01-50. 158.
Du kan si at han har alt mikset opp, alle her vet … Hva vi forsøker å si er, dere
må være ærbødig. Vi ønsker ikke å være ansvarlig … Etter loven må jeg si det
hver kveld. Jeg er ikke ansvarlig for noen som helst kritikk som kommer fram i
møtene. Disse ting går fra den ene til den andre, spesielt epilepsi og slike
sykdommer. Jeg har sett at mennesker kommer helt normalt til møtene og jeg ser
en spastiker som sitter der, og den spastiker går helbredet ut av møte og
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kritikeren går ut lemlestet. Jeg har sett så mange som 28 på engang, som fikk
epileptisk anfall og falt på golvet. Disse demoniske krefter finner seg et bosted.
Venner, dette er Bibelsk. Hvor mange vet at dette er Bibelsk Lære? La meg se
deres hender. Dette er Den Nye testaments Menighet i aksjon, ikke Sant venner?
Den allmektige Guds Kraft til frigjøring.
Forventning. 08-05-58. E-13.
Noen ganger er folk kritisk. Det er fordi de ikke forstår. Om de ikke vet bedre da
er vi lei for det at de ikke vet bedre. Og det ville være forferdelig å tenke, ven …
Hva om du var en av disse mennesker som var kritisk mot Kristus og ikke trodde?
Om dere har fulgt med, med møtene og lagt merke til hva som har skjedd med
disse menneskene som er blitt sinssyk, døde med kreft, blitt paralysert, etter
møtene var over … Dette er ikke bare mine ord, dette er autentisk, på lydbånd,
signerte erklæringer og dokumenter.
E-14. Jeg har sett folk som ble paralysert under møtene og måtte bæres ut fra
sammenkomsten. De kom inn med latter og kritikk. Jeg har sett folk som mistet
sin forstand, og to dager senere ble de funnet ut på gaten av byens myndigheter
fra Phoenix, Arizona. De var fullstendig sinssyk og døde på samme vis, mens de
skrek etter nåde og ba at noen kunne komme og ber for dem. Vi leker ikke
menighet. Vi er ferdig med det. Vi lever i Menigheten til den levende Gud. La oss
derfor være ærbødig og har respekt for Gud som vi tilber.
Jesus holder alle sine avtaler. 18-04-64. P:52.
Om Han kunne finne på noe smart, eller gjøre et slags mirakel … Som Han
gjorde for Pilatus … Dette var den eneste sjanse han noensinne fikk, og han
spurte Ham; han ønsket at noe kunne gjøres, ønsket å … ”Vis oss et tegn.” Han
skulle ha omvend seg. Det er hva denne vrede verden på helvetes vei skulle
gjøre i kveld, det er å omvende seg fra sine synder. Det er hva disse menighets
medlemmer skulle gjøre; omvende seg fra sine synder. Det er hva disse
kirkemedlemmer skulle gjøre; omvende seg fra sin vantro, og ta et standpunkt
for Ham. Han er den samme i går i dag og i alle evigheter. Og Han
identifiserer Seg Selv akkurat slik Han gjorde det den gangen. Og
menneskene i dag tar den samme holdning som de Fariseerne tok, samme
holdning: de lot Ham sitte etter og ha invitert Ham. De ønsker Ham ikke
allikevel; de gjør det for syns skyld. Han vet om det. Vi har gjort med Ham i
dag det samme som de Fariseerne gjorde, istedenfor å vaske Hans føtter, vaske
bort Hans vanære, istedenfor å stå opp og si: ”Du tar feil. Det er Guds Ord
manifestert. Det er det Han lovet. Han sa at Han skulle utgytte Hans Ånd i de
siste dager. Vi lever i de siste dager.” Istedenfor å gjøre det, sitter vi på gjerde.
Vi er redde for å ta et standpunkt.
Abraham blir kalt for Troens far, og det var hans holdning; uansett hva
omstendighetene var, ville han tro Gud tross hva kjøtt og omstendighetene sa.
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Job, hva med han? Job er kjent for å ha den rette innstilling. Han sa i Job 19,26
”Etter at denne min hud er revet av, skal jeg ut fra mitt kjød skue Gud,” da hans
hustru fortalte ham å forbanne Gud og dø, sa han til henne at hun talte som en
tåpelig kvinne og sa: ”Se, selv om Han slår meg i hjel, vil jeg stole på Ham.
Enda vil jeg forsvare mine veier for Hans åsyn.”
David, hva med ham? Han var ikke kjent for å være et rettferdig menneske.
Heller ikke var han kjent for å være et freds elskende menneske. Men han hadde
den rette holdning mot Gud og hans Løfter. Og når han tok feil, innrømmet han
det, og bekjente sine synder, og Gud tilgav ham. Og Gud sa: ”Han er en mann
etter Mitt Eget Hjerte.” Se på hans holdning da noen av hans folk, på grunn av sin
store kjærlighet og beundring for David, kjempet sin vei gjennom mange
kilometer av kjøtt, og det bare for å gi ham noe å drikke, fordi han hadde tørst.
Og da de kom tilbake med vann, kunne han ikke drikke det fordi det var alt for
dyrebart for ham, fordi disse menneskene hadde risikert deres eget liv for det.
Derfor utgytte han det til Herren som en drikke offer, og ofret dermed sin eget
tørst in respekt for Gud.
Josef, hva med? Han utførte aldri et mirakel. Han helbredet aldri de syke. Han
holdt aldri en stor preken. Heller utførte han noensinne en bragd av stor styrke.
Han underla aldri fienden gjennom en militær overlegenhet, heller ikke holde han
fienden på avstand ved å kjempe med stokker, steiner eller til og med sverd. Han
viste aldri det mirakuløse på noen som helst måte, men heller det som Gud viste
oss i så mange vers i Skriften, og det er at Josef var en man som hadde den rette
innstilling mot Gud, uansett hva hans skjebne ble. Han hadde ikke noen annen
mening og holdning mot Gud da han var i fangenskap eller da han var nest etter
Farao. Hva en holdning, han kunne med sikkerhet har lurt sine brødre trill rund,
og om han hadde ønsker om det, kunne han har drept de. Men han hadde den
rette holdning, og han viste det mot sine brødre, og hans holdning var et avbilde
av Guds holdning mot oss. Han ikke bar tilgav hans brødre for å ha solgt ham til
slavearbeid, men han var klar over at Gud hadde tillat at han ble send til Egypt,
slik at han kunne bli brukt til å redde hele denne verden fra hungersnød.
Hvorfor tror dere at historien om den Sjunemittiske kvinnen ble skrevet i
Bibelen? Det er fordi en liten kvinne hadde den rette holdning mot en Guds
salvede.
Og hvorfor tror dere at Hattie Wrights navn er så vel kjent iblant de budskaps
troende i dag? Fordi hennes holding mot Gud og hans budbærer var korrekt. Og
se på den effekten denne kvinnen hadde på Elijah, Guds profet for den timen.
Hadde det ikke vært for hennes besluttsomhet og hennes positive holdning mot
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Guds løfter, da ville Elijah aldri har blitt kjent for å be for denne unge mannen
om å komme tilbake til livet igjen.
Og hva med den store fargede kvinne i Memphis som bror Branham kalte
Jemima? Hele historien om henne fra da hun ventet på Elijah ved porten om å
komme og ber for hennes sønn, er tatt rett ut av Det Gamle testamentet da den
Sjunemittiske kvinne ropte etter Elijah om å komme. Og da hun ba, sa bror
Branham, jeg kunne høre at hun hadde ofte snakket med Faderen. Hele denne
historien taler om en kvinne som hadde den rette holdning mot Gud, uansett hva
slags prøvelser eller tragedier som syntes å komme over henne.
Og hva med Jesus? Hvilket stort holdning Han hadde. Han var villig å la sine
egne ideer fare for å få Faderens Sinn. Han sa, ikke min vilje men Din vilje skjer.
Han lot sine ønsker, tanker, taler og handlinger fare, og lot Gud dirigere ham i
alle ting, til og med sin egen død.
Investeringer. 14-03-64. P:20.
Bibelen forteller oss her at de var klar over at de var rik, og at de ikke manglet
noen ting. Denne unge mannen var rik, han trengte ingen ting. ”Vi har en fin
menighet. Vi har bygd store bygninger. Vi har broderskap. Vi har alt dette der,
og mer til. Vi har hatt våre trosbekjennelser i mange hundre år. Vi trenger ingen
ting. Ikke si noe slikt til oss. Vel dette er en mer arrogant holdning enn denne
unge mannen hadde. Han kom ikke med en slik holdning. Bibelen sier at Jesus så
på ham og elsket ham. Man forsøker i dag å holde på vår Kristen tros erklæring,
midt i blant all forvirring og verdslighet, og da lurer jeg på, om ikke det er Guds
kjærlighet som innskrenker tjenesten om å stå på misjonsmarken. Jeg lurer på
om det ikke er den samme sak når vi ser ham her, når Han banker på døren, og
forsøker å komme inn. Det har vært slik opp gjennom alle tidsaldrene.

Vitnesbyrd 02-09-53. P:9.
Jeg fortalte henne det som jeg akkurat så. Jeg sa: ”Jeg stod her og fordømte deg,
og tenkte at Gud burde komme inn og ødelegge alt sammen, når slike ting
foregår. Men jeg har forandret mening. Gud tilgir meg. Og jeg ønsker at Han
tilgir deg.” Og akkurat da ledet jeg henne til Kristus mens hun satt på den stolen.
Amen. Skjønner? Det er din holdning mot saken. Ikke fordøm andre. Om de
gjør feil, vær da god mot dem uansett. Overser disse ting, fordi Gud måtte
overse en hel masse for deg og meg. Det stemmer. Gud hjelpe oss ved alltid å ha
denne holdning i våre hjerter. Dere må be for meg at jeg aldri mer ser ned på
folk slik som jeg gjorde da. Uansett hva de gjør. At jeg alltid ser på dem som
Guds skapninger. At Gud sendte Sin Sønn for å innta deres sted. Og jeg som en
pastor er takknemlig for at Han tilga meg. Og jeg ønsker at Han tilgir dem også.
Det er måten vi skulle gjøre det på.
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Tal til dette fjellet. 23-11-59.
E-30. Herrens hånd kom på meg og jeg begynte å riste. Og Det sa, Herrens Ånd
sa: ”De har lagt en felle for deg, og vær forsiktig med det du sier.” Og da vi kom
til møte den kvelden sa jeg til publikum: ”Husk, SÅ SIER HERREN, de har lagt
en felle for meg. Og ber dere alle, at jeg skal vite og gjøre det rette når dette
skjer.”
E-31. Og det hente neste kveld. Satan sendte to mennesker, en ung gutt og en
jente, for å forstørre møte virksomhet. Og dette var – ikke New Hampshire, men
Vermont. Freddy du husker byens navn, det var hovedstaden til Vermont. Og vi
hadde møte rett ovenfor innsjøen Champlain. Og denne gutten, da møtte hadde
begynt … Jente så ut som hun kom fra Mongolia. Gutten hold henne ... Begge var
minst 25 år gammel. Men en slik umoralsk oppførsel i kirken … De satt omtrent
slik. Og da jeg begynte å tale, grep han tak i henne, og dyttet hennes hode
bakover, og satt seg opp på hennes fang og begynte å kysse, og så videre, de
oppførte seg forferdelig på møte. Dør vaktene var ikke i stand til å roe dem ned.
Og jeg sa til ham fra talerstolen: ”Unge man, ikke gjør det, du tiltrekker deg
oppmerksomhet mens jeg taler.” Han bare lo om meg. Jeg tenkte: ”ÅH, åh, her
har vi fellen.” Jeg fortsatte med talen som før. Og han ble så umoralsk med
henne, helt til jeg måtte stoppe opp igjen. Jeg sa: ”Ikke gjør det, vær så snill.”
Jeg sa: ”Om du ønsker å elske med denne unge dame, da må du forlate denne
bygningen, fordi dette er en religiøse møte.” Videre sa jeg: ”Du skulle ikke
oppføre deg slik. Ikke gjør det mens jeg taler.” Jeg fortsatte videre og han ble
verre.
E-32. Og da, mens jeg snudde meg sa jeg: ”Ikke gjør …” Og noe sa til meg: ”Si
det du vill og det skal skje.” Jeg stod der. Herr Mercier, han som tok seg av
opptaket, og de alle sammen stod der, Bror Fred, med mange andre som var til
stede, og svetten rant fra meg. Noen sa: ”Si” forblindelse” og de skal bli blinde.
Si ”død” og de skal bære dem ut. Si hva du enn ønsker.” Jeg kunne ikke tale. Jeg
kunne ikke bevege meg. Det bare forlot meg. Jeg tenkte: ”Gud hva må jeg
gjøre?” Jeg snudde meg, og han stod der, hans ansikt var kritt hvit, og han så på
meg. Jeg tenkte: ”Hva må jeg si?” Da snudde jeg rund igjen og så etter, før jeg
visste hva jeg skulle si, da sa jeg: ”Jeg tilgir deg din oppførsel.” Dette måtte ha
vært de rette ting å si. Det var Gud som forsøkte å få en reaksjon på en
opptreden. Den kvelden ble det åpenbart for meg at jeg hadde sagt de rette ord.
Jeg visste at alt skulle ende opp i noe, men hva var det? Hva skulle jeg
gjøre?Dere forstår at du må være på vakt med hva du gjør med en Guddommelig
gave. Husk hva Moses gjorde? Jeg må da ha sagt den rette ting. ”Jeg tilgir
dere.” Fordi dere vet hva den unge Johannes ville gjøre, å brenne ned Samaria,
fordi de ikke ønsket å mate dem. Jesus sa: ”Dere vet ikke hva slags ånd du har.
Menneske Sønnen kom for å redde liv, ikke for å ødelegge det.” Disse
Skriftsteder kom til meg hele natten. Jeg kunne ikke sove. Dette var en snare satt
opp av Satan, slik at satan skulle få meg ut av balanse, og for at jeg skulle si feil
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ting. Men den hellige Ånd var der og sa på forhånd til å være forsiktig med hva
jeg skulle si. Åh, Guds godhet, hvordan det var. Bare Hans nåde. ”Vær forsiktig
med hva du sier.” Og fra da av begynte det å lette. Jeg begynte å legge merke til
de forskjellige ting som jeg uttalte meg om uten å være klar over det, uten å vite
hva jeg sa, og det ville hende på dette vis. Jeg begynte å snakke om det.

