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Hvordan vår holdning har innflytelse på andre.
Pastor Brian Kocourek.
16. desember 2007.

Før vi begynner med denne talen angående holdningen til Kristus, denne
formiddag ønsker jeg å si at jeg at jeg har kunnet glede meg veldig over denne
studie. Jeg har sett over de siste årene at vår evne til å se inn i Guds Levende Ord
er blitt mer klart enn noen sinne før. Bibelen sier oss å skjelne Sannhetens Ord på
rett vis, og det som jeg ser er mer og mer en trimming. Tingene blir mer og mer
klarere enn noen sinne før. Så snart den vantroende kommer med et spørsmål, da
har Ordet som lever i våre hjerter et svar på deres vantro. I Hebreerne 4 leser vi at
Guds Ord er sterkere en noe tveegget sverd og det trenger igjennom helt til det
kløver både sjel og ånd, ledd og marg, og er dommer over hjertets tanker og
motiver. Oss er det gitt et Ordets forstørrelses glass som setter oss i stand til å se
disse mikroskopiske ting i dette Ordet som andre har oversett gjennom århundre,
og de drømte aldri om å se det.
Men de som ikke er født på nytt har kun de fem sanser til legemet. Og med disse
fem sanser: høre, smake, føle, lukte og se, har de vært i stand til å komme
nærmere og nærmere inn i det usynlige, til og med så langt at de kan spalte
atomer. Paulus sa i Ef 5,13 Men alt som blir avslørt av lyset, blir åpenbart, alt
det som blir åpenbart, er lys.
Slik kan vi se at menneskets store framskritt i vitenskap bare er blitt mulig
gjennom hans mulighet til å bruke lys.
Nå er menneskeheten kommet til dette stedet, hvor de kan se med sine øyner
gjennom en elektronisk mikroskop i det som blir kalt det indre verdensrommet,
og mens de har perfeksjonert sin bruk av lys med disse mikroskoper, er de satt i
stand til å se klarere og klarere helt til de oppdaget at det finnes et større univers
inn i atomet enn det som finnes i, hva vi kaller for, universet der ute, der hvor vi
kan se solen, månen, stjerner og planeter. Et mye større univers ligger inn i det
som har vært usynlig i mange hundre år, og dette er nå gjort synlig ved Lys.
Menneskeheten er satt i stand, gjennom vitenskap og gjennom forståelsen om
hvordan å gjøre bruk av lysets naturlige prinsipper, til å se disse ting, som har
vært skult gjennom tidene, klarere og klarere. Og gjennom lys utnytter de det
som det er gitt dem i den naturlige vitenskap å se det usynlige med instrumenter
som blir kraftigere og kraftigere etter årene går. Og tenk på det at de ser kun det
med det naturlige øye. De gjør dette med bare de fem ytre sanser. Hva da med oss
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som er gitt en slik belysning som går forbi alle disse ytre sanser når vi har fått
tilgang ved Lyset av Hans Vidunderlige Nærvær og er blitt gitt evne til å vite og
forstå disse fem indre sanser, så som innbilning, samvittighet, hukommelse,
resonering og hengivenhet (åndens sans), og da den indre sans som er kalt Tro.
For ved Tro kan vi se i det usynlige.
Og tenk på det at med bare disse fem ytre sanser, som er gitt menneskeheten for a
ta kontakt med vårt jordiske hjem, har vi vært i stand til å bevege oss nærmere og
nærmere inn i det usynlige ved å granske nøye atomene, og nå er de kommet til
det de kaller det indre verdensrom, og de har oppdaget at det finnes et mye mer
betydningsfullt univers på innsiden av atomene enn det finnes i hele dette
univers som vi kan se gjennom et teleskop.
Hva da med oss? Det er vi som står i selve nærværet til Skaperen til dette univers.
Han er den Suverene Lysets Lys. Hva slags syn skulle vi har hatt når vi vokser i
visdom og åpenbaring fra vår Herre Jesus Kristus? Hvor mye mer skulle vi da
ikke se av Guds saker og ting, som Han gav oss gjennom en stadfestet profet og
ved Hans personlige nærvær med oss i form av Ildstøtten. Saker og ting blir
klarere og klarere etter hvert vi kommer nærmere og nærmere til selve Lysets
Kilde som er den Vidunderlige Nærvær av Jesus Kristus. Hvor mye skulle vi har
vært i stand til å se ting som ingen andre mennesker noen sinne har sett før.
Fordi Skriften sier oss i Joh 1,4-5:
4. I Ham var liv, og livet var menneskenes lys. 5 Og lyset skinner i mørket, og
mørket forstod det ikke.
Vi vet at når lyset faller på de mørke områder da blir dette område opplyst.
Og apostel Peter forteller oss at når dette Lyset faller, da blir de mørke områder
opplyst og de skylte hemmeligheter skulle bli åpenbart.
2 Pet 1,19 Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å holde
fast på, som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen gryr, og
morgenstjernen går opp i deres hjerter,
Og allikevel fortsetter verden i mørke med hensyn til Skaperen som gav dem
naturlig lys, fordi de har avvist Lyset av Hans Vidunderlige Evangelium. Apostel
Paulus sa faktisk i; 2 Kor 4,3-4 Men selv om vårt evangelium er skjult, er det for
dem som går fortapt det er skjult,
4 de vantro, de som har fått sine sinn forblindet av denne tidsalders gud, for at
ikke lyset fra herlighetens evangelium om Kristus, som er Guds bilde, skal skinne
for dem.
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Og slik har Lyset fra Dette Vidunderlige Evangeliet vist seg i våre hjerter, som
har opplyst Guds Ord som ligger inn i vårt hjerte og åpenbarer de dype Guds
hemmeligheter som har vært skult siden verdens grunnleggelse men er blitt
åpenbart til oss i denne time ved Nærværet av Det Store Lyset, Ildstøtten som er i
vårt midte.
Bror Branham sa i hans budskap; HAR TRO I GUD 00 09 54.
E 13. Hva er i veien med oss Kristne? Vi har lagt ned vårt arbeid. Det stemmer.
Vitenskapen har ført menneskeheten videre med sine fem sanser enn prester har
tatt dem med hans sjel, og hans ånd, som er vitenskapen overlegen. Jeg ønsker
bare å stille dere et spørsmål. Mange av dere brødre her inne kan gå tilbake med
meg til den gamle T-Model tidsalder. Vitenskapen kunne bare … Hør etter nå,
rett før jeg avslutter; her er en kommentar som jeg ønsker at dere skal huske.
Vitenskapen er ikke bedre enn det kan registrere/bedømme. Så nær som
vitenskapen kan ta mål av seg, så sterke blir de. Og så grundig Menigheten kan
måle (Guds Ord) så kraftfullt blir Menigheten.
14. For ca. 35 år siden kunne vitenskapen kun måle til en ti tusende del av
en tomme; slik at de kunne bygge en T-Ford modell, som hadde en stempel ring
med en nøyaktighet av en ti tusende del av en tomme og som derfor kunne komme
opp i en forferdelig fart av 40 km. time. På toppen av det satt en tennplugg, men
det tapte så mye trykk siden trykket kunne komme ut gjennom den åpening som
oppstod av denne ti tusende del av en tomme. Og du kunne bare kjøre så fort. Når
du hadde en T-Ford som kunne gå 50 km. time, da var den særdeles god. Stoppet
de der? Å, nei. Nå kan de komme ned til et hundre tusende del av en tomme. De
forandrer sine normer tilstadighet, de måler stadig kortere avstander. Nå kan du
ta den samme stempel fra den samme Ford i en jet motor og kjører nesten i en
fart av 960 km. time med den samme tennplugg. Hvordan kan det være slik? De
kan stadig måle bedre og bedre slik at ingenting lekker ut. Trykket var der men
de klarte ikke å måle bedre. De kan til og med ta denne et hundre tusende del av
en tomme og spalte et atom. Stopper de der? Nei de går videre, men vi, åh, vel, vi
er tilfreds med det som Moody sa, det som Finny sa. Disse karene var i orden. De
var Kristne brødre som er i herligheten.
15. Første gangen rettesnoren noen sinne ble lagt på Guds Ord …
Hvordan måler du det i dag? Hva slags verdi har Guds Ord for deg? Kristne, se
nå her. Martin Luther kom seg ut og la rettesnoren over den katolske tro og han
sa: ”den rettferdige skal leve ved tro.” Han etterlot seg et stort tomrom der, og
mye klarte å komme seg igjennom. Men han trodde at den rettferdige skulle leve
ved tro og han gikk videre med det fordi Guds Ord sa så. Han porsjonerte ut
Guds Ord til menneskeheten: ”Den rettferdige, ved tro skal han leve.” Senere
kom en liten kar fra England ved navn John Wesley; han målte mer nøyaktig for
menneskeheten. Han målte bedre for folket. Han etterlot seg et mindre tomrom,
kunne måle bedre: rettferdiggjørelse kalte de det på den tiden, den andre delen
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av nådens gjerning. Se hva han gjorde; han introduserte helliggjørelse til
Menigheten.
16. Sener kom Pinsevennen og målte helt opp til de Hellige Ånds Gaver.
De talte i tunger og hadde gaver. Men vi etterlater fortsatt et stort gap. La oss i
dag måle med Guds måleinstrument og ta mål av hele Guds Ord. Den samme
Hellige Ånd som tente blandingen der i fortiden og fikk stempelet til å gå der i
begynnelse og som førte dem ut i tro, rettferdiggjørelse, og Den Samme gav oss
helliggjørelse, Den Samme gav oss Dåpen Med Den Hellige Ånd, denne samme
kraften, den samme Hellige Ånd kan føre Menigheten til fullkommengjørelse, og
Det kommer til å gjøre det; og oppfulle alle løfter som Gud har lovet i Hans Ord.
Gud skal gjøre det. Problemet er … La oss kaste ut verden. La oss måle Guds
Ord og dens Sannhet. ”Har Tro i Gud,” sa Jesus. Om du sier til dette fjellet til å
flytte på seg og ikke tviler, da kommer fjellet til å flytte på seg. Er ikke det
underbart? La oss måle det. Jeg bryr meg ikke. Lutheranere, de er i orden.
Baptistene, de er i orden. Metodistene, de er bra. Pinsevenner er utmerket. Alle
disse forskjellige grupper er i orden. Men la oss se det i øyene og si at hvert
eneste Guds Ord er sant. Alt det som Gud har sagt er perfekt, og dersom Han sa:
”Hva du enn ønsker deg; når du ber så tro og du skal få det …” Jeg tror at det er
sannheten. La meg legge mitt måleinstrument ned på min sjel Gud og legg det
over Guds Ord og si: ”Gud det er sannheten; send Den Hellige Ånds salvelse og
tenn (tennpluggen på toppen av) sylindrene. Jeg tror hele Guds Ord.” Og du ser
at noe skjer. Tror dere det?
1 Joh 2,1-12 Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og
hvis noen synder, har vi en Talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den
rettferdige.
2 Og Han er Selv soningen for våre synder, og det ikke bare for våre, men også
for hele verdens.
3 På dette vet vi at vi har lært Ham å kjenne, om vi holder Hans bud.
4 Den som sier: "Jeg har lært Ham å kjenne," og ikke holder Hans bud, er en
løgner, og sannheten er ikke i ham.
5 Men den som holder Hans ord, i ham er i sannhet Guds kjærlighet blitt gjort
fullkommen. Ved dette vet vi at vi er i Ham.
6 Den som sier at han blir i Ham, han skylder også selv å vandre slik som Han
vandret.
7 Brødre, det er ikke noe nytt bud jeg skriver til dere, men et gammelt bud, et som
dere har hatt fra begynnelsen av. Det gamle budet er det ordet som dere fikk høre
fra begynnelsen.
8 Likevel skriver jeg et nytt bud til dere, som er sant i Ham og i dere, fordi
mørket blir borte og det sanne lyset skinner allerede.
9 Den som sier at han er i lyset og som hater sin bror, er i mørke inntil nå.
10 Den som elsker sin bror, blir i lyset, og det er ikke noe som fører til anstøt i
ham.
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11 Men den som hater sin bror, er i mørket og vandrer i mørket. Og han vet ikke
hvor han går, for mørket har forblindet hans øyne.
12 Jeg skriver til dere, barn, fordi syndene er dere tilgitt for Hans navns skyld.
Denne formiddagen ønsker jeg å avslutte vårt studium angående Kristi holdning.
Dette blir nummer fire i vår serie. Jeg ønsker å fokusere vår oppmerksomhet
denne formiddag på den femte punkt med hensyn til Kristi holdning som er:
”Hvordan en feil holdning kan lamme vår vandring, og vandringen av de som
vi har innflytelse på.”
Vi har sett, så langt vi har studert Kristi holdning, at holdningen alleene ikke er
en mental oppfattning. Heller ikke noe som bare holder seg til i sinnet. Ordet
holdning referer ikke til sinnet men heller til legemets ytre tilkjennegivelse av
dine tanker, følelser og sinnsbevegelser og som blir demonstrert ved å bruke
kroppets språk.
Husk fra Bror Branhams studium angående legemet vet vi at vi er et trefoldig
vesen. Vi har et legeme som har fem sanser, se, smake, føle, lukte og hørselen.
Med disse sanser kontakter vi vårt jordiske hjem.
Åndelig hukommelsestap. 11-04-64. P:29.
Du må bli identifisert. På en eller annet sted må det vise seg, 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 noen ting som heter: et ”fullt menneske som er
edru.” Eller et svart fugl som er hvit. Således er du enten frelst eller ikke. Du er
en helgen eller en synder, en av delene. Og din åndelige holdning mot Guds
Ord identifiserer deg nøyaktig hvor du står hen.
Det jeg ønsker at dere forstår denne formiddag er dette, at vår holdning bare er en
refleksjon av sjelens tilstand. Og de handlinger som vi gjør er bare en refleksjon
av denne tilstanden. Faktisk sa bror Branham fra budskapet …
Forklare, helbrede og Jairus. 16-02-54.
E-37 Det som du er her er en refleksjon av noe som du er et annet sted. ”De
som Han kalte, rettferdiggjorde Han.” I Faderens Nærvær har vi allerede et
herliggjort legeme. Å, du og du! Var ikke den dypt? OK. Vi finner ut av det om
det er sant eller ei. ”Om denne jordiske tabernakel blir oppløst har vi allerede en
som venter på oss.” Stemmer det? Det stemmer. Altså, akkurat nå, og det som vi
er her, er en refleksjon. Det som vi er her, er en refleksjon av det som vi er et
annet sted. Om så dine gjerninger er onde, da vet du hvor det kommer fra. Da vet
du hvor ditt andre legeme venter på deg.
Nå kan vi se på menn i Bibelen og se hvordan deres holdning påvirket de som var
i nærheten av dem.

6

Vi ser på den første Eksodus, og her finner vi mennesker i Israels leir som, på
grunn av sine handlinger og på grunn av det de sa, hadde en negativ effekt på de
andre som var i leiren. Se nå på hvordan Datan og Korah kom til stadighet med
negative utfall, inntil det fikk en påvirkning på de som var rund omkring dem. Og
hva produserte det? De omkom alle sammen. Ja, deres egen holdning påvirket de
som var rund dem inntil de omkom alle sammen i ørken.
Inflyttelse. 12-01-63.
13. Dere vet at det finnes så mange av oss, og nesten alle av oss har
innvirkning på noen ved det som de gjør, og med den måten de lever, og de ting
vi sier. Vi påvirker noen. Noen observerer ditt liv. Og når vi da erkjenner at vi
er kristne, hva slags liv skulle vi da ikke leve, når noen overvåker oss? Og livet
som du lever reflekterer en innvirkning på en annen person som muligens kan
bli deres endelige bestemmelsessted, og det kan hvile på den måten du lever og
de ting som du gjør, fordi de betrakter deg. Og i vår tekst av i dag, som heter
”INNFLYTELSE,” oppdager vi at Kong Uzziah hadde stor innflytelse på Jesaja,
den unge profeten. Jesaja hadde blitt kalt til hans side, og ved å være velkjent, og
en stadfestet profet i sine dager, hadde han … Jeg tror på den måten Jesaja skrev
det, han, Uzziah, hadde stor innflytelse på Jesaja.
14. Vi ser at Ussia ble kalt til å være konge etter hans fars død, i en alder av
ca. seksten år. Hans far var en stor troende, og hans mor var også en fin kvinne.
Denne unge konge ble kronet i en ungdommelig alder, og han staket meget fort ut
den rette veien, på grunn av innflytelse fra hans gudsfryktige far og mor. Og jeg
tror at dette er en meget fint forbilde for oss foreldre i dag, og det er å sette et
eksempel for våre unger. Du lever ditt beste og ditt verste hjemme hos deg selv.
Skjønt barna ikke nødvendigvis oppfører seg slik som de har oppservert det, men
de oppserverer det. Ikke tror et øyenblikk at de ikke gjør det, fordi de iakttar deg.
Det er ikke bare naboene som iakttar, men også alle de som du har omgang
med. Menigheten din iakttar deg. Menneskene som du gjør forretning med på
torget, de iakttar deg etter din bekjennelse. Vi skulle alltid forsøke å reflektere
Kristus i alt vi gjør.
15
Jeg kjenner til en liten motto som jeg hadde hengendes hjemme for mange
år siden. Jeg fikk tak in det på Billy´s Tabernacle da jeg var på en av hans møter
der opp i Winona Innsjøen. Og jeg likte det så mye slik at jeg fik tak i det og
hengte det opp i mitt hjem. Og jeg behold det helt til det gikk i oppløsning. Det
gikk nærmest slik: ”Går ikke et sted hvor du ikke vill at Jesus skal finne deg når
Han kommer,” og, ”Si ikke en ting som du ikke ville har sagt dersom Jesus
skulle komme akkurat der og da.” Og slik gikk det videre med mange andre
ting… Bedre sagt, hva enn du gjør eller sier, eller hva du en holder på med,
ikke gjør det om du ikke ville at Jesus skal se det når Hans kommer. Om vi bare
klarte å gjøre det, er jeg sikkert på at det skulle ha en stor innflytelse på våre
medarbeidere.
16. Dere vet at det finnes to måter å gjøre en ting på, og det er å gjøre det rett
eller galt. Sønnen min Joseph satt på fanget mitt forleden dag, og jeg sa til ham
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… Han er åtte år gammel, og en eller annen gutt hadde trøkket ham på toen. Og
det endte opp i slagsmål. Så sa jeg: ”Joseph, ikke gjør det.” Han sa: ”Men
pappa han gjorde både ditt og datt.” Jeg svarte: ”Men det spiller ingen rolle hva
han har gjort, men husk på Joseph at … Elsker du din far?” Han sa: ”Ja,
pappa.” Jeg sa: ”Husk nå, siden du er en predikants sønn at folk kommer til å se
på deg og den måten du lever på. Og om du gjør noe galt kommer folk til å si:
”Tillater denne predikanten at hans sønn gjør noe slikt?” Vel, vi vet at de gjør
det uansett. Vi vet det. Som Kristne vet vi at vi forsøker å oppdra våre barn rett.
Men det er riktig å minne dem om det hele tiden, om å gjøre det som er rett. Tar
aldri del i den andre siden. Derfor sa jeg: ”Du skjønner, dette slår ikke bare
tilbake på deg, men det slår tilbake på din mor, på dine søstere, det slår tilbake
på din far, og på hele familiens anliggende, for det vi står for. Og det som vi står
for slår tilbake igjen på Jesus Kristus. Du ønsker ikke å gjøre det.” Jeg sa: ”Vår
Herre sa til oss, om noen slår oss på kinnet, da snur den andre til.” Til å begynne
med er det selvfølgelig meget tøff for en liten gutt fult med temperament, til å
tenke på slike ting. Men vis ham det uansett, (Skjønner?) at han ikke skulle gjøre
det.
17. Denne unge mannen Ussia hadde en slik trening fra begynnelsen av at da
han overtok tronen, gikk han verken til høyre eller til venstre til de ting som var
rette. Han stod fast ved dem. Han lot seg aldri, på noen som helst måte, beinflytte
av politikerne. Han var en man som var fast besluttet til å tjene Gud, uansett. Og
politikk gjorde ikke … Han ignorerte alle disse ting. En annen ting som jeg likte
ved Ussia var at han ignorerte popularitet eller de populære meninger. Uansett
hva alle andre trodde, eller hva den populære trenden fra den tiden var, så ville
han uansett tjene Gud. Å, du og du, vi trenger slike men i vår politiske verden i
dag. Vi trenger slike folk i det Hvite Hus. Vi trenger slike folk i
forretningsverden. Vi trenger slike menn bak prekestolen, men som ikke vil snu
seg etter populære meninger eller popularitet, men ønsker å stå rett ved Ordet,
og ikke viker til høyre eller venstre.
18. Da gud innsatte Josva, sa Han: “ Denne Lovboken skal ikke vike fra din
munn, men du skal grunne på den dag og natt, så du tar deg i vare så du gjør
etter alt det som er skrevet i den. For da skal du ha framgang på din vei, og da
skal du ferdes viselig. (Jos 1,8.) Og ikke bare det, men du har også innflytelse på
andre til å gå den samme veien. Jeg setter pris på den standpunkt Ussia tok, til å
være bestemt … det første som han begynte med var og reparerer Herrens Hus
og bygge de steder som var blitt revet ned, og går deretter etter fienden, etter at
han hadde bevist for Gud at han var oppriktig. Og han tok den rette beslutning,
uansett hva folkene omkring ham, eller hans rådsherrer forsøkte å påvirke ham,
til den politisk side av saken. Han ønsket ikke å stå for det. Han ønsket å følge
Guds vilje og kun det.
19. Disse typer mennesker trenger vi, denne type mødre trenger vi, en kvinne,
en mor som ønsker å ta den rette stilling, og gjør det som er rett uansett hva
andre kvinner gjør, gjør det som er rett.
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For to uker siden, før jeg reiste til Syd Amerika for å holde møter i Venezuela,
Argentina, Chili og Peru, viste vi ut ifra Skriften hvordan Lots holdning, som
levde i by porten, var slik, at hans egne svigersønner trodde han bare spøkte da
han varslet dem om å forlate Sodoma, og da han gjorde det, trodde de at han bare
spøkte. Bibelen sa de trodde at han bare gjorde narr av dem. Og det forteller oss
at han hadde en respekt og ærbødighet som ikke akkurat var beundringsverdig.
Jeg har sett foreldre som ikke engang ønsket å komme på møtene, fordi det
syntes at de ikke hadde noe godt å si om noen. Disse samme mennesker ønsker å
rettferdiggjøre seg selv ved å si: ”Hvorfor skal jeg gå til møte når det finnes så
mange skinnhellige mennesker der?” Hvem er den skinnhellige forresten? Er det
han som i det minste forsøker å komme og høre fra Gud eller han som tenker at
han har rett og ikke trenger å høre fra Gud? Og om du iakttar denne familie lenge
nok da vill du oppdage at deres barn går rett ned til vanvidd og stor usedelighet.
Og deres holdning har påvirkning på disse barn inntil disse barn lærer å hate all
slags autoritet, og har ikke engang nok sosial vett til å respektere noen, og sletts
ikke Gud.
De blir for seg selv et isolert øy; og deres barn går fortapt på grunn av deres
holdning, akkurat som med Lots sønner som gikk fortapt på grunn av Lots
holdning.
Jeg har til og med sett denne holdning blant de som påstår å tro Jesu Kristi Lære.
Overalt hvor jeg kommer har jeg ved Guds Nåde forsøkt å fortelle brødrene til
ikke å tillate at denne Store Åpenbaring blir til en isolert øy for deg selv. Dersom
de forsøker å dra deg ut derfra inntil deres omgangs krets, forsøk da å dra dem
inn til deg. Ikke innfør deres holdning med den tro at jeg har alt sammen, for så
fort du gjør det, da forlater Herren deg, og du blir liggende etter.
Ethvert land som jeg besøkte i Syd Amerika, spurte meg det samme. Hvordan
må vi reagere på disse som forkaster oss, på grunn av denne åpenbaring. Jeg
fortalte å elske dem uansett, og dette er deres kors som dere må bære. Ja,
avvisning er vår kors som vi må bære, og skal bære det slik som vår Frelser
gjorde. Hans siste ord på korset var: ”Far tilgir dem, fordi de ikke vet hva de
gjør!” Paulus sa: ”Om de hadde visst hvem Herlighetens Herre var, hadde de
ikke korsfestet Herlighetens Herre.”
Hebreerne Kapittel 7 del 1. 15-09-57. P:86.
Din holdning mot Kristus skal gjøre en stor inntrykk på hva dine barn skal bli.
Ditt liv som du lever i ditt hjem kommer til å gjøre et inntrykk på hva dine barn
kommer til å bli. Fordi Bibelen sa at Han besøker foreldrenes synder på barna
helt til det tredje og fjerde slekt.
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For noen uker siden gikk vi nærmere inn på en del folk fra Bibelen. Vi så på både
de som uttrykte en positiv holdning mot Guds Ord og de som uttrykte en negativ
holdning mot Guds Ord. Men denne uke ønsker jeg å vise hvordan vår holdning
mot Guds Ord har en negativ påvirkning på andre. Og mer spesielt ønsker jeg å
vise dere hvordan en feil holdning faktisk kan lamslå en annen mans vandring
med Gud.
Som dere vet sa Bror Branham at vi er små Messiasser. Vi er små skapere og vi
skaper en atmosfære rund omkring oss, som enten tiltrekker seg mennesker rund
omkring oss, eller viser fra seg andre som ønsket å være med oss. Det er din
holdning som skaper denne atmosfæren. Og din holdning er ikke hva du tror,
eller sier, men er den måten du oppfører deg på og den måten ditt legeme sender
ut signaler til andre. Det er ikke nødvendig for noen å fortelle deg at du ikke er
ønsket velkommen. Deres holdning taler høyre enn deres ord. Som et gammelt
ordtak sier: ”Et bilde er vært tusen ord.”
Hvorfor 09-03-60. Det liv som du nå lever blir reflektert i dine barn. Dere må
huske på det.
Din holdning identifiserer hvem du er, og hva du står for, og det forteller andre
hva du tenker på, til og med om du ikke forteller dem det med ord.
La oss se på dette eksempel som vi leste fra i Skriften forrige uke, om denne
fariseer som inviterte Jesus til middag og ikke hadde nok høflighet til å vaske
hans føtter som var trette etter reisen, heller ikke salvet han Jesus hode med olje,
men denne prostituerte ikke bare salvet Ham med olje, men vasket også Hans
føtter med hennes tårer, og tørket dem med hennes hår. Og Jesus brukte denne
scenen for å la Fariseerne Simon vite at hans handlinger talte høyre en hans ord.
LAMMET OG DUEN. 25-03-57.
E-13. Dersom du har ett oppfarende sinn, da spiller det ingen rolle hvor mye du
enn prediker, da er det ikke bra for deg når du prediker. Skjønner? Det spiller
ingen rolle hvor mye du går til menigheten og forsøker å etterligne, dersom du er
gretten og vemmelig med din nabo, da vinner du ham aldri for Kristus. Ikke sant?
Det er Åndens frukter. Som min hustru alltid sier: ”Oppførsel taler høyre enn
ord.” Det er helt riktig. Lev en tale istedenfor å predike en; det er et bra ting å
gjøre; lev meg en tale.
TROFASTE ABRAHAM. 15-04-59.
21. Jeg tror at Abraham Lincoln sa følgende engang: ”Du kan lure en del av
folket en stund, men ikke alle hele tiden.” Dine sinnsbevegelser og dine
handlinger beviser hva du er og hva du tror.
22. I Bibelen rettferdiggjør Jakob Abraham for hva han gjorde. Paulus
rettferdiggjorde ham ved tro. Men Paulus snakker om det som Gud så. Og Jakob
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snakker om det som menneskene så. Men måten du handler på beviser hva du
tror. Om du tror Gud, da handler du deretter. Sett det i bevegelse. Stå opp og få
tak i det. Det er forferdelig voldsomt / tøff, ikke sant? Men det er sannheten. Som
min hustru pleier å si: ”Opptreden taler høyre enn Ord.” Du kan hoppe opp og
ned og roper hele natten, og deretter klage over Guds løfter; det beviser hva du
tror.
Og hva med den Andre Utgangen. Se på den påvirkning disse fariseerne hadde,
som kalte seg selv brødre, til og med på en leder som Peter. Paul kalte dem falske
brødre, å se hvordan Peter handlet da de viste seg fram. Han hadde spist med en
fra Pauls menigheter. Han var fri og gledet seg i fellesskapet, men da disse
formalistiske brødre kom inn, trakk Peter seg unna.
Gal 2,4-14
4. men på grunn av de løgnbrødre som er kommet inn ved list, de som hemmelig
snek seg inn, for å utspionere vår frihet som vi har i Kristus Jesus, forat de skulle
føre oss ned i slaveri;
5 for hvilke vi ikke engang for et kort tidsrom gav etter i underordningen, forat
det gode budskaps sannhet skulle vedbli permanent hos dere.
6 Men fra dem som har anseelse for å være noe, hvilket slag de engang var,
utgjør ingen forskjell for meg: Gud tar ikke hensyn til et menneskes ytre ansikt;
for de som har anseelse tildelte meg ingenting;
7 men erimot, tvert om, da de så at jeg har blitt betrodd det gode budskap for
forhuden, likesom Peter for omskjærelsen,
8 - for Han som har virket aktivt i Peter til apostel-tjeneste for omskjærelsen,
virket også aktivt i meg til hedningefolkene -,
9 og da Jakob og Kefas og Johannes, de som har anseelse for å være pilarer,
oppfattet den nåde som har blitt gitt til meg, gav de meg og Barnabas de høyre
hender av deltagelse, forat vi skulle gå til hedningefolkene, men de skulle gå til
omskjærelsen.
10 Bare at vi skulle holde de fattige i minnet, hvilket, nettopp dette, jeg også
anstrengte meg for å gjøre.
11 Men da Peter kom til Antiokia, sto jeg ham imot ansikt til ansikt, fordi han var
kjent skyldig:
12 For, før det at det kom noen fra Jakob, pleide han å ete sammen med
hedningefolkene; men da de kom, begynte han å dra seg tilbake og adskille seg
selv, idet han fryktet dem som var ut fra omskjærelse, omskjærelsen;
13 og de resterende jøder hyklet også sammen med ham, slik at også Barnabas
ble revet med i deres hykleri.
14 Men da jeg så at de ikke vandret oppreist med hensyn til det gode budskaps
sannhet, sa jeg til Peter fremfor alle: "Hvis du som opprinnelig er en jøde lever
på hedensk vis, og ikke på jødisk vis, hvorfor tvinger du hedningefolkene til å leve
jødisk?
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HANS KOMMES BLINKENDE RØDE LYS.
149. Fortel det til en av dem, og vet du hva de sier? Endog så vidt at de sier:
”Ingen gammel Bibel skal hindre meg fra å ha noe moro.” Nøyaktig slik er det!
Du sier dem at det er skrevet i Bibelen. Kanskje de ikke bruker disse ord, men det
er hva de uttrykker. Har du noen gang hørt det gamle uttrykket: ”Handlingen
taler høyre enn ord?” Vel, gjør det så det? Handlingen taler høyre enn ord. Det
er det samme hva du sier, ditt liv taler så høyt at de ikke kan høre ditt
vitnesbyrd. Det er som jeg sa i dag morgens, bare hopp så høyt som du lever.
Skjønner? Handlingene dine taler høyre enn dine ord. Du kan like god si det,
det er det samme hva det er, dine handlinger taler hva du er. Om du taler noe
noe som er forskjellig fra hva du virkelig er, blir det hykleri. Jesus sa: ”I hyklere,
hvorledes kan dere si gode ting, for fra hjertet taler munnen?” ser dere? De sa
noe som de ikke mente.
Og hva med DEN TREDJE UTVANDRING? I dag lever vi i den. Skriften
advarer at det skal bli farefulle tider, og Den advarer oss også om den ugudelige
mennesker som ønsker å overta, og leder andre inn i skammen.
2 Tim 3,1-9
1. Men dette må du kjenne til, at: I ytterste dager vil vanskelige tider være
tilstede;
2 for menneskene kommer til å være selvkjære, pengekjære, storskrytere,
hovmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uhellige,
3 kjærlighetsløse, uforsonlige, baktalere, slike som mangler selvkontroll,
tøylesløse, slike som ikke elsker det gode,
4 forrædere, dumdristige, slike som har blitt oppblåste, slike som elsker lyster
mer enn de elsker Gud;
5 idet de har en ytre form av gudfryktighet, men som har frasagt seg kraften av
den; og disse må du snu deg bort fra.
6 For, ut av disse er de som holder på med å snike seg inn i husene og fører de
små kvinner inn i fangenskap som har blitt tynget ned med synder, idet de blir
drevet til mangfoldige begjæringer,
7 mens de alltid samler seg kunnskap og ikke noen gang er i stand til å komme
inn i nøyaktig kunnskap om sannhet.
8 Men på den måten som Jannes og Jambres gjorde motstand imot Moses, på
samme måte står disse imot sannheten; mennesker som har blitt fullstendig
forgjengelige i sinnet, de er udugelige når det gjelder troen.
9 Men de skal ikke gjøre fremskritt til det lengre, for deres vettløshet kommer til å
være helt åpenlys for alle, som den også ble for de andre.
2 Pet 2,1-2
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1. Men det stod også fram falske profeter blant folket, slik det også skal komme
falske lærere blant dere. I hemmelighet skal de føre inn falske lærdommer som
leder til fortapelse. De skal fornekte den Herre som kjøpte dem, og føre over seg
selv en brå fortapelse.
2 Og mange skal følge etter på deres veier til fortapelse, og på grunn av dem skal
sannhetens vei bli spottet.
Jud 1,4-13 For noen mennesker har sneket seg ubemerket inn, slike som for
lenge siden ble oppskrevet til denne dommen: De er ugudelige som forvender
Guds nåde til løsaktighet og fornekter den eneste Herre Gud og vår Herre Jesus
Kristus.
5 Men selv om dere en gang har fått vite om dette, vil jeg minne dere om at da
Herren hadde frelst folket ut av landet Egypt, utslettet Han etterpå dem som ikke
trodde.
6 Og de englene som ikke tok vare på sin myndighet, men forlot sin egen bolig,
dem har Han bundet i evige lenker under mørke til dommen på den store dag.
7 Slik var det med Sodoma og Gomorra og byene rundt dem. På samme måte gav
de seg over til seksuell umoral og la seg etter fremmed kjød. Disse er gitt som
eksempel, og de lider under straffen i evig ild.
8 Disse drømmerne besmitter også kjødet på samme måten, de forkaster
myndighet og spotter de høye makter.
9 Men ikke engang erkeengelen Mikael, da han stred med djevelen og trettet om
legemet til Moses, våget å bære fram en spottende anklage. Men han sa: "Herren
refse deg!"
10 Men disse spotter det de ikke kjenner. Og alt det de forstår på en naturlig
måte - som de ufornuftige dyr - det bruker de bare til å forderve seg selv.
11 Ve dem! For de har gått inn på Kains vei, grådig har de styrtet seg ut i
Bileams villfarelse for vinnings skyld, og de har gått til grunne ved Korahs
opprør.
12 Disse er skamflekker ved kjærlighetsfestene deres. Mens de fryktløst fester
sammen med dere, tjener de bare seg selv. De er skyer uten vann, som blir drevet
omkring av vindene, sene høsttrær uten frukt, to ganger døde, revet opp med
røttene.
13 De er som brusende bølger på havet, som skummer av sin egen skam, de er
som flakkende stjerner, som til evig tid bare har det dypeste mørke i vente.
IDENTIFISERING. 23-01-63.
39. Du skjønner, synd er vantro. Det finnes kun 2 kanaler som du kan leve
ved. En av dem er tro, den andre er vantro. ”Han som ikke tror er dømt
allerede.” Røking, drikking, hor, lyve, stjele, kjøttslige etterligninger; disse
tingene er vantroens egenskaper. Om du var en troende, ville du ikke har gjort
det. Nei, dere gjør det fordi du er en vantroende. ”Åh,” sier du: ”Jeg er en
troende.” Men ved deres frukter skal dere kjenne dem. Ser dere? Deres
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holdninger taler høyre enn det dere påstår at dere bekjenner. Ser dere? Når
dere ikke tror Guds Ord og mener at det ikke er for denne tid, eller tar et eller
annet bok istedenfor, og sier: ”Dette er like bra enn det andre der,” dette beviser
at dere er vantroende. Det er riktig. Dere er ikke. Og om dere var, da ville dere
tro Guds Ord og det ville … Han ville ha uttrykt Seg Selv gjennom Hans Ord.
Han var det uttrykte Guds Ord. Og Han sa: ”Om dere ikke kan tro Meg, da tror
de gjerninger som jeg gjør. Ransak Skriften, for i det har dere evig liv, tror dere.
Og disse Skrifter forteller Hvem Jeg Er.” ”Det er Den Ene som sier Hvem Jeg
Er. Skriften forteller Hvem Jeg Er.”
40. La meg gå litt dypere med det, vil dere? Skriften fortellere dere hva
dere er. Dette utrykker dere, og det utrykker meg. Skriften sier hva dere er. Det
er så kraftig slik at våre stemmer ikke engang kan bli hørt. Våre liv taler høyre
enn vår stemme. Ikke sant? Og dette er Guds måte å vise oss hva vi er. Jesus sa
det samme. Det er de som vitner om Meg. De beviser hva jeg er. Og hvem av dere
kan beskylde meg for synd? Hør etter, Jeg snakker om å se på dere selv.
”Dersom jeg ikke har identifisert meg selv til å være det som Ordet sier det som
jeg skulle være …”
41. Jeg lurer på om vi Kristne kunne tenke det i kveld. Jeg lurer på om vi
kan se med Guds briller for å se hva Guds krav er for å være en Kristen, og
identifiserer oss selv på dette vis. Jeg lurer på om vi kunne. Jeg lurer på om vi
kan identifisere oss med Joh, 3:16, og alle slags andre vers i Skriften: Markus 16.
kapittel, og alle andre steder, for det andre i Tessalonikerne, hvor vi finner
Åndens frukter og så videre. Lurer på om vi kan identifisere oss selv? Jesus sa:
”Hvem av dere kan beskylde Meg, for at jeg ikke har utført og gjort akkurat det
som Skriften sier at jeg skulle gjøre.” Ingen kunne si et ord, dette fordi Han i
sannheten hadde identifisert Seg Selv. Og de andre, slik som de alltid pleier å
gjøre, de etterlignere hadde identifisert Ham som Beelsebub, en vond ånd, da
Han gjorde seg Selv kjent ved å skjelne ånder, at Han var Messias. Da sa de:
”Det er en ond ånd i Ham som gjør disse ting.” Således ser dere, at Han var
riktig stadfestet. Det kunne ikke være noen feil.
42. Den lille dame ved brønnen gjorde ingen feil. Hun sa: ”Herre, vi vet at
når Messias kommer, skulle han gjøre disse ting, men Hvem er Du?” Han sa:
”Jeg er Ham. Og mannen som kunne gjøre en slik ting, skulle sikkerlig fortelle
sannheten. Guds sannhet var med Ham. Og de ble gitt fullmakt …
Innflytelse 30-11-63.
53. Vi oppdager at skjønt han var et bra menneske og velsignet av Gud; men når
Gud velsigner deg, da forblir i den kategori som Gud har kalt deg i. Om du er en
hustru, forblir en hustru. Om du er en forretnings man da blir der i den
forretning om å reflektere Gud. Og hva enn Gud har kalt deg til, bli der. Fordi
Han ønsker at du skal være en meget god hustru for å reflektere din innflytelse
over på en annen person som ønsker å være en god hustru. Om du er en god
forretnings mann, la ditt liv være slik at det reflekterer Jesus Kristus i din
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fortetning med hederlighet og ukrenkelighet, og med ting som virkelig har
mening. Det er fordi noen iakttar ditt liv. Du har innflytelse på noen. Gud må
ha en ekte hustru. Gud trenger å ha en ekte teenager i skolen. Gud må ha en
ekte pastor, en ekte forretnings mann, noen som kan reflektere Ham. Fordi de
ser Kristus i deg der. Det spiller ingen rolle hva resten av verden gjør, det har
ingen ting med deg eller meg å gjøre. Vi er ansvarlig overfor Gud for vår liv og
for vår erfaring med Kristus.
54. Nå oppdager vi at når han forsøker å innta en pastors plass, og når
noen forteller ham at det ikke er hans embete, og forteller ham at han ikke skulle
gjøre det, fordi han ikke er innsatt, da blir han sint. Han blir så sint til han blir
helt rød i fjeset. Dere skjønner at vi må kunne være i stand til tåle en korreksjon.
Noen gjør det ikke. Jeg har gått på møter og jeg har forelest i forelesningssaler,
og går opp. Noen mennesker kommer inn og setter seg ned for noen få minutter,
og dersom du sier et ord som de ikke er enig i, forsvinner de.

La oss be.

