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Det Talte Ord 146. 
Å bruke motgift for å seire.  

Pastor Brian Kocourek 
21. Februar 2010. 

 
Jeg ønsker å fortsette denne formiddag fra bror Branhams tale: 
Det Talte Ord Er Den opprinnelige Sæd.  
P 154. Gud sa til Moses: "Ta av skoene dine, Moses." Hva om Moses hadde sagt: "Du vet, 
jeg knyttet dem litt hardt i morges, Herre, jeg vil heller være litt høfligere, jeg vil ta av 
min hatt." Dette ville ikke ha virket. Han sa ikke: hatt, men Han sa: skoene! Det er på 
denne måten djevelen prover å kalke over Det (Ordet) - på samme måten som han gjorde 
det med moder Eva. Ethvert Ord er Sannhet, det er nøyaktig slik som Gud har fått det 
skrevet. Det er på denne måten jeg tror det. Men bare fortsett, dere. Hvis dere vil si: "Men 
vi har sannheten" - vel, bare fortsett videre da. Det er i orden. Hvis du er sa blind, bare 
fortsett å snuble i mørket. Men det er Ordet som kommer til å dømme deg, broder, ikke 
din trosbekjennelse. Å, det ser nok bra ut. Jo da, det ser bra ut. 
 

Vi tar Markus 7:17-30 for vår tekst. 
Mark 7,17-30 Da Han var kommet inn i et hus og var borte fra folkemengden, kom 
disiplene Hans og spurte Ham om lignelsen. 18 Så sa Han til dem: «Er også dere like 
uforstandige? Skjønner dere ikke at alt det som kommer inn i et menneske utenfra, ikke kan 
gjøre ham uren? 19 For det kommer ikke inn i hans hjerte, men går ned i hans mage, og 
det blir borte. Slik blir all mat renset.» 20 Og Han sa: «Det som kommer ut av mennesket, 
er det som gjør mennesket urent. 21 For innenfra, ut fra menneskenes hjerte, kommer 
onde tanker, ekteskapsbrudd, hor, mord, 22 tyverier, griskhet, ondskap, svik, utukt, 
misunnelse, bespottelse, stolthet og dårskap. 23 All denne ondskapen kommer innenfra 
og gjør mennesket urent.» 24 Så drog Han derfra til områdene ved Tyrus og Sidon. Og 
Han gikk inn i et hus. Han ønsket ikke at noen skulle vite det, men Han kunne ikke holdes 
skjult. 25 En kvinne med en ung datter som var besatt av en uren ånd, hørte om Ham, og 
hun kom og falt ned for føttene Hans. 26 Kvinnen var greker, syro-fønikisk av fødsel, og 
hun bad Ham om å drive demonen ut av hennes datter. 27 Men Jesus sa til henne: «La 
først barna bli mette, for det er ikke fint å ta barnas brød og kaste det til de små hundene.» 
28 Men hun svarte og sa til Ham: «Ja, Herre, men selv de små hundene under bordet 
spiser av barnas smuler.» 29 Da sa Han til henne: «Siden du svarte slik, gå du bare av 
sted! Demonen har forlatt datteren din.» 30 Og da hun var kommet til sitt hus, fant hun ut 
at demonen var borte, og at datteren hennes lå på sengen. 
 

Legg nå merke til hva Jesus sa, på grunn av det du har sagt, vi ser da at denne responsen på 
det som Jesus sa var ikke av en typisk fornærmet person som følte seg hånet, men det var 
heller slik at hun trodde Jesus og hun brydde seg ikke om hva Jesus mente om henne, hun 
trengte virkelig hjelp og hun var klar over at Han var mannen som kunne gjøre noe med 
hennes datters tilstand, derfor sa hun til Jesus det som var rett, da hun ble irettesatt ved å 
fortelle hvem og hva hun var.    
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Dette blir også omtalt i Matteus 15. Her får vi enda en detail om hva Jesus så i denne 
kvinne, da han svarte henne i vers 28. Her står: Matt 15,28 Da svarte Jesus og sa til 
henne: "Kvinne, stor er din tro! La det bli som du vil!" Og hennes datter var helbredet fra 
samme time. 
 

Vi ser da at vår holdning eller innstilling utgjør hele forskjellen om vi får noe eller ei. Se nå 
hvordan Jesus behandlet denne kvinne. De fleste ville ha reist med engang når de så i de 
grader ble fornærmet, og mest sannsynlig hadde de sagt noe til ham, men hun gjorde ikke 
det. Hun skjønte at Han var hennes eneste håp, derfor tok hun i mot alle skjellsord for å få 
hennes datter helbredet, og dette er tro. Gud tester vår tro, vi snakket om det for ikke så 
lenge siden, og det er sikkert og vis at Han tester dere også, dette gjør Han for å forsikre 
Seg om at det som din Tro er ut etter, er det du virkelig ønsker.  
 

Fra hans tale: Elias og hans mel offer. 10.03.60. 
P: 24. Dere vet at Gud har en måte å besvare bønn på. Denne kvinne hadde levd et rett liv. 
Hun giftet seg ikke om igjen, hun forble enke for å møte hennes man i herligheten. Hun var 
en ærbar kvinne. Og allerede i ukevis minsket melet i fatet, hun var i konstant bønn, og 
fortsatt så det ut til om det ikke fantes noe håp. Vi kunne ta en lekse ut av dette, om dere 
har vært i bønn og har gjort alt som Gud forlanger av deg, og Han er fortsatt taus, Han 
sier ingen ting, og du har gjort alt Gud forlanger av deg, hva skjer da? Når du er klar over 
at du har gjort alt det som Gud forlanger, alt du vet om, som Gud krever av deg, da rokker 
ikke troen seg, det bare venter og tenker positiv. Troen tar tak i Gud og flytter seg ikke. 
Denne store karen kalt tro … Jeg har ofte sagt: ”Troen har hår på brystet.” Når troen har 
talt tier alle. Når Troen sier: ”Hold munnen.” Da stopper alle opp, fordi han er sjefen.    
25. Hun hadde oppfylt alle kravene. Hun hadde levd ren; hun hadde levd anstendig, hun 
hadde levd et hederlig liv. Og hun hadde oppfylt alle Guds krav. Men det så ut som om 
Han tier. Noen ganger gjør Gud det for å teste deg, for å se hva dine reaksjoner kommer til 
å bli. Ikke glem det. Når du kommer på plattformen ber vi for deg, hendene blir lagt på 
deg, og det ser ut som om ingenting skjer, dette stopper ikke troen, ikke et sekund, du har 
oppfylt Guds krav. Om du holder noe tilbake for Gud, da vet du at ditt hjerter fordømmer 
deg. Og vi vet; om våre hjerter ikke fordømmer oss, da har vi … men når våre hjerter 
fordømmer oss, da er det ingen vits i å komme på plattformen, det er ingen vits i å be Gud 
om noe, fordi du ikke har tro nokk til å få det. Men når du har oppfylt alt det som Gud 
krever av deg, da kommer troen fram og sier: ”Gud er Gud. Jeg har oppfylt alle kravene.”   
26. Skriften sier: ”Men de som venter på Herren, får ny kraft. De løfter vingene som ørner, 
de løper og blir ikke utslitt, de går og blir ikke trette.” Slik som Salmen sier: ”Lær meg 
Herre, å, lær meg Herre, å vente.” La min sjel bli vasket i Golgatas Blod, oppfyll alle 
kravene, brenn alle broer bak deg og si: ”Nå Herre, jeg kommer til deg med ingenting, 
bare med åpne armer, for å klynge meg fast til Ditt Kors. Du lovet meg det Herre.” Dette 
er grunnen til at folk tror at jeg er en isolasjonist. Men i rommet, eller den tilstand du må 
være inn, før du kan stå bak denne talestolen, er å finne på den andre siden av ørkenen. 
Dette fordi satan kommer stadig vekk og slipper løs noen smådjevler for å forsøke å 
forstyrre meg. Og du er nødt til å holde deg fast til korset, ved ikke å stole på vår egn 
dyktighet, dine egne tanker, bare støtter deg til de alltid tilstede værende armer. Ikke gjør 
krav på din egen intelligens, ikke gjør krav på ditt sinn, bare åpen deg selv og la Den 
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hellige Ånd tale. Gud ønsker Hans Menighet til å være i denne tilstanden. Kom deg i 
denne tilstand. 
28. Gud tester deg. Enhver sønn som kommer til Gud må først bli testet, tuktet, for å se om 
han tåler tukt. Om vi kommer opp på plattformen og sier: ”Jeg tror at Jesus Kristus er 
Guds Sønn, at Han dødde for mine synder og reiste seg opp på den tredje dag. Han ble 
såret for mine overtredelser, knust for mine synder. Straffen for min fred var på Ham, og 
ved Hans sår ble jeg helbredet.” Når du sier dette med en bekjennelse – alle dine synder 
og din ondskap og all din dugelighet og alt det du har, ligger på alteret … Og mens du er 
der og har ingenting med deg, da kommer Satan til å skyte alle piler han kan mot deg. 
Men om du da snur deg og sier: ”Jeg er muligens ikke frelst; jeg ble kanskje ikke 
helbredet,” går da tilbake, Bibelen sier at du er en uekte barn, du er ikke et Guds barn.            
29. Gud tester alle Abrahams sønner på samme måte som Han testet Abraham, dette fordi 
vi er av Abrahams sæd. Ved å være død i Kristus er vi av Abrahams sæd og er arvinger til 
løftet. Abrahams sæd. Abrahams sæd, det er den ånd som Abraham hadde. Til Han ble 
løftet gitt. Og om vår far stolte på Gud og tok imot et løfte som var helt umulig og holdte 
fast ved det i fem og tjuve år, før det i det hele tatt ble manifestert. Han ble stadig sterkere i 
troen, og hans sæd er helt lik farens. Uansett hva som skjer, saken er avgjort når man er 
blitt bet for. Når vi har fått alle ting ut av veien, har oppfylt alle betingelser, fått alt ut av 
veien, spør så Gud, og blir stående der, mens du er klar over det fakta at du kommer til å 
få det.   
29. Gud testet Job på denne måten. Da Job ba om nåde, ofret han et offer for hans barn, 
det eneste som profeten hadde var et brennoffer, men det var alt Gud forlangte. Gud 
forlanger ingen utdannelse og en masse tull. Han forlanger et hjerte som er overgitt til 
Hans Vilje. Han ber deg ikke å kle deg i visse klær, eller går til bestemte ting, eller til å gå 
til visse skoler, eller tar grader. Han forlanger et ydmyk, angrende, brutt ånd og et villig 
hjerte som ønsker å motta Ham. Han testet Job for å se hva slags reaksjon han kom 
med. Men da Han tok hans får, hans okser, hans kameler og tok hans barn; ”Jeg skal se nå 
hva Job sier nå.” Og Job sa: ”Herren har gitt, og Herren tar, velsignet være Herrens 
Navn.” Han fant i Job det som Han hadde fortalt Satan. ”Ingen er som han på jorden.” 
Da begynte det å lyne og tordne. Ånden kom på profeten, og han skrek: ”Jeg vet at min 
Gjenløser lever, og i de siste dager skal Han stå på jorden. Skjønt makk kommer til å 
ødelegge dette legemet, skal jeg allikevel i mit kjøtt se Gud; Ham skal jeg se med mine 
egne øyer og ikke gjennom en annen person.”  
 

Og fra hans tale: Vær sikker på Gud. 25.01.59. 
P: 21. Dere skjønner at Han elsker å teste oss. Han elsker å se reaksjonen på vår tro. Var 
dere klar over det? Gud elsker å se hvordan dere reagerer. Når du sier: “Herre jeg tror, 
Du er min Frelser. Jeg tror det. Du er min Helbreder, jeg tror det, Du er Den Personen 
som gir Den Hellige Ånd, og de ting som jeg trenger, Du er den Gud Som gir dette.” Og 
når du så har bekjent alle dine synder og lover Gud det du vill gjøre om du blir helbredet, 
og når du da, fordi dette ikke blir oppfylt, løper av sted som en feiging, da kan Gud ikke 
bruke deg, fordi Han svarer kun ved tro. Du forsvinner plutselig og da kan Han ikke svare 
deg. Men sann tro står og er seg bevist at Gud er til.  Vær deg bevist at Gud er til. Og om 
så Gud spør deg om disse ting, å bekjenne alle dine synder og så videre, og du har gjort 
det, da sier troen at Han er; det er sikkert at det kommer til å skje.  Din bønn må bli 
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innvilget. Å, du og du, jeg håper ikke at dere går glipp av det. Om du er sikker på Gud, da 
er Gud sikker på Hans Ord. Han venter på resultatet av testen.       
 

Fra en annen tale med same tittel: Vær sikker på Gud. 
P: 20. Det hendte en formiddag at noen Hebreer barn skulle brennes. Og de var klar over 
at de hadde gjort Guds vilje. Og de sa: ”Vi er ikke redd for Kongens befalinger. Vår Gud 
er i stand til å befri oss fra denne brennende ovn. Vi bøyer oss uansett ikke for dette 
bildet.” Det var Gud som gav dem en test for å se hva deres reaksjon på dette ville bli.  
Og Han lot dem gå rett opp til den brennende ovn før Han grep inn. Men da alle Guds 
krav var oppfylt, og du stoler fult ut på Gud at Gud gjør det, stå da stille og Gud kommer 
til å gjøre det. Når dere sitter i disse møtene, og dere ser Herren som beveger seg utover 
forsamlingen og helbreder de syke og anfektede, og allikevel ser det ut som om dere 
fortsatt har deres sykdommer … Og når jeg ber dem å legge hendene på hverandre og du 
har gjort opp med Gud det som var galt; du har mottatt Ham, og du er blitt døpt i den 
Kristne Tro, og ditt hjerte er ren for Ham, da kan det hente at Gud utsetter Hans svar, 
Han ønsker å se din reaksjon. Vær sikker på at du tror at det er Gud og hold da fast ved 
det. Ikke går fra det.    
 

Vi ser mange ganger på vårt liv at noe skjer slik at vi blir prøvd, dette for å se om vi tar det 
som en Kristen eller bare som en vannlig dødelig menneske. I spørsmål og svar 23.12.59 
P:22 forteller bror Branham oss at vi ikke skulle se på mennesker slik som vi ønsker de 
skulle være, eller de som ikke opptrer slik som vi ønsker det. Og således talte han om den 
mann i Oregon som var fult med demonisk kraft, og han gikk opp på plattformen og 
forsøkte å drepe ham. Bror Branham sa; om han skulle ha reagert annerledes da ville 
sluttresultatet ikke har vært det samme. Men han sa: “Det er ikke mannen. Når du ser en 
slik person, ikke tror et øyeblikk at det er mannen; det er djevelen i mannen. Denne 
sinnssyke mannen på plattformen der oppe i Oregon den kveld skulle drepe meg … Da 
denne mannen kom opp til meg, spyttet meg i ansiktet og kalte meg en slange i gresset 
foran øyene av tusenvis av mennesker; vel det var ikke mannen. Han er et menneske som 
eter, drikker og sover, muligens sammen med en familie han elsker, og er akkurat slik som 
jeg er eller dere er. Men det var den djevel i ham som gjorde dette. Skjønner dere?     
 

Jeg ønsker å skytte inn noe, at vi må se på denne holdning som bror Branham hadde. Han 
så ikke på denne mannen som en trussel for seg selv. Han så på ham som et menneske, en 
som muligens hadde en familie og noen som han var glad i, men han så også at denne 
dødelige mannen var fult med demoner som var besværlig for ham slik at han ville slåss og 
lage bråk og på denne måte overmanne de som stod ham imot. Det som jeg ønsker at dere 
kommer til å se denne formiddag er dette: om ikke bror Branham selv hadde hatt den rette 
mentale holdning, da kunne enden av denne historie vært annerledes.  
 

Bror Branham forteller oss videre: ”Du kan aldri kaste ut djevler med en feil holdning. 
Det er Kjærligheten som må til for å gjøre det. Og kjærligheten er den sterkeste kraft som 
finnes i verden. Leg nå merke til dette, en djevel er alltid hat. Hat kommer fra djevelen. 
Og når et menneske hater en person, da må du huske på at det er en forferdelig djevel 
som forakter eller mishager.   
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Jeg skal si dere med en gang at det er her at jeg har feilet selv. Jeg feiler på denne testen 
gang på gang. Dere ville tro at jeg skulle lære av dette, men det har jeg ikke enda. Et 
menneske sier noe feil til meg eller snakker vemmelig til meg, da er jeg alt for fort på 
trekkeren og gir ham en tilbake for at han skal smake sin egen medisin. Det er feil å gjøre 
slik. Vi må aldri gjøre det, fordi da kaster man bensin på bålet. Bror Branham sa at du 
klarer ikke å kaste ut en djevel med en feil holdning, det er kjærligheten som gjør det.    
 

Dere skjønner at da bror Branham fikk sitt oppdrag sa engelen til ham: 
 

Hvem er dette. 22.11.59. 
P. 4. ”Forbli ydmyk, hold deg bort fra penger og de verdslige ting. Forsøk aldri å bli stor, 
bare forbli ydmyk, og der er noe som er større.” 
 

Og han holdt seg til dette oppdrag og Gud velsignet ham så mye at da denne sinnssyke 
mannen forsøkte å spytte han i ansiktet og skjelte han ut, da gjorde han ingenting, men da 
denne mannen kom opp til ham for å brekke alle bein i kroppen hans, da grep Gud inn, 
Han tillot det ikke, og han falt plutselig på golvet og krøp som en slange. Han var ikke i 
stand til å løfte en finger mot Guds tjener. Slik skulle vi være, ikke høy på pæra eller 
hovmodig, men underdanig, ta forhånelsen og ber Gud å tilgi denne personen og ber Gud å 
utfri ham fra et liv i fornærmelse og heftig og bitter kritikk. 
 

Se på Moses. Hans første test var for å se hva han skulle gjøre for å hjelpe og redde hans 
folk, og han tok det i sine egne hender. Han så at en av hans brødre ble slått, og han blandet 
seg opp i det med sinne og drepte slavedriveren. Denne responsen ønsket ikke Gud fra Sin 
Budbærer. Og det er heller den respons som Gud ønsker fra deg heller.  
 

2 Mos 2,11-15 Det skjedde i de dager, etter at Moses var blitt voksen, at han gikk ut til 
sine brødre og så tvangsarbeidet deres. Han så en egypter som slo en hebreer, en av hans 
brødre. 12 Da snudde han seg til begge sider, og siden han ikke fikk øye på noen, slo han 
egypteren i hjel og gjemte ham i sanden. 13 Da han kom tilbake dagen etter, se, da var det 
slagsmål mellom to hebreere. Han sa da til den som hadde gjort urett: "Hvorfor slår du 
din neste?" 14 Da sa han: "Hvem har satt deg til fyrste og dommer over oss? Har du tenkt 
å drepe meg på samme måten som du drepte egypteren?" Da ble Moses redd og sa: 
"Sannelig, dette er blitt kjent!" 15 Da Farao fikk høre om det som hadde hendt, prøvde han 
å få drept Moses. Men Moses flyktet fra Farao og slo seg ned i landet Midjan. Der satte 
han seg ned ved en brønn. 
 

Gud ønsker ikke at vi slår tilbake med samme mynt. Han ønsker ikke at vi tar saken i egen 
hånd og til å gjøre det med våre naboer det de gjør mot oss. Det tilhører ikke vår 
barneoppdragelse. Gud ønsker at vi forblir ydmyk og lydig og at vi ikke irriterer oss når vi 
blir slått. Han vil ikke at vi blir stor kjeftet når vi blir rakket ned på. Han ønsker at vi er 
ydmyk og holder fred.  Det er faktisk her vår velsignelse kommer fra; fra å være i stand til 
å holde fred og ikke ved å ta opp hansken. 
 

Matt 5,11-12 Salige er dere når de håner og forfølger dere og for Min skyld sier all slags 
ondt om dere på falskt grunnlag. 12 Fryd dere og juble i glede, for stor er deres lønn i 
himmelen. For slik forfulgte de profetene som var før dere. 
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Matt 5,38-48 Dere har hørt at det er sagt: «Øye for øye, tann for tann.» 39 Men Jeg sier 
dere: Stå ikke imot et ondt menneske! Men den som slår deg på det høyre kinnet, ham skal 
du også vende det andre til. 40 Og den som vil saksøke deg og ta fra deg kjortelen din, ham 
skal du la få kappen din også. 41 Og den som tvinger deg til å gå én mil, med ham skal du 
gå to. 42 Den som ber deg, skal du gi, og den som ønsker å låne av deg, skal du ikke vende 
ryggen til. 43 Dere har hørt at det er sagt: «Du skal elske din neste og hate din fiende.» 44 
Men Jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem 
som hater dere, og be for dem som ondskapsfullt utnytter dere og forfølger dere. 45 Slik 
skal dere være som barn av deres Far i himmelen. For Han lar Sin sol gå opp over onde 
og gode, og Han lar det regne over rettferdige og urettferdige. 46 For dersom dere elsker 
dem som elsker dere, hvilken lønn har dere da? Gjør ikke til og med tollerne det samme? 
47 Og dersom dere bare hilser på deres brødre, hva mer enn andre gjør dere da? Gjør 
ikke til og med tollerne det samme? 48 Derfor skal dere være fullkomne, slik som deres Far 
i himmelen er fullkommen. 
 

Gud vår Far ønsker at vi er lik Ham, og ikke lik mennesker. Og om Han skal bruke deg, da 
ønsker Han ikke å bruke deg så lenge du er høyt på pæra i din egen innbilskhet. 
 

Fra hans tale: Spørsmål og svar. COD 28.06.59. 
P:42. Og er folk ikke blitt slik i dag? La Gud velsigne et menneske og begynner å stole på 
ham, og han blir en person som vet alt om alt. Han begynner å bygge opp en organisasjon, 
eller startet noe i en annen retning. ”Hvorfor falt du fra Himmelen Lucifer?” Det er 
vanskelig for Gud å finne en person som Han kan arbeide gjennom, som forblir ydmyk, 
saktmodig, og blir der Gud har satt ham inntil Gud kaller ham til å gjøre noe. Tror dere 
det? Et menneske som Gud kan velsigne og han må forbli et menneske i seg selv, ikke en 
engel eller gud. Så snart en mann blir velsignet og får en liten sak, da ønsker han å bli 
gud, han ønsker å bli en engel. Han ønsker å bli en stor person. ”Hva Jeg gjør, hva med 
Meg og meg og mine …” Og alt dette der. Det er en feil holdning. Gud søker en person 
som Han kan velsigne og utgyte Hans velsignelser over denne personen, og desto mer 
Han velsigner, desto mindre denne personen blir. Og du får ikke mer av Gud om ikke du 
blir til ingenting. Du må være lite i deg selv. Han som opphøyer seg selv, skal Gud 
fornedre. Han som ydmyker seg selv skal Gud opphøye. Du er nødt til å bli lite før du kan 
bli stor. Og du vil aldri bli stor i deg selv; du er bare så stor som Gud er stor i deg. 
Skjønner dere?   
 

Spørsmål og svar. 30.08.64.  
P: 43. 389. Når en person blir klar over at han har en mindre verdighets kompleks eller 
noe i den duren, hvordan kan han bli helbredet? Ta nøyaktig det motsatte. Om du vil at alt 
skal gå din vei, og den lille skitt unge vill alltid har sin vilje, snur da rund og gi alt du har 
til den andre. Om du er egoistisk og du ønsker å beholde alt selv, begynn da å gi bort det 
du har. Gjør det motsatte av det du er. Det er måten å komme over det, det er motgiften.   
 

Det er ikke slik at når noen slår meg at jeg slår tilbake. Når hunden biter meg da må 
hunden skamme seg, men når hunden biter meg to ganger da må jeg skamme meg. 
Hvorfor? Fordi jeg ikke skulle har kommet opp i den situasjon hvor hunden kunne bite 
meg to ganger. Da har du ikke lært av dine prøvelser. Hvordan kan vi unngå en slik 
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situasjon? Det er ganske enkelt, holdt deg unna hunden, eller lær opp hunden til å elske 
deg. Det ene eller det andre. Fra Branhams tale: 
 

Blinde Bartimeus. 09.08.57.  
P 22.  Jeg tenker på fortellingen angående denne sjunamitt-kvinnen som har vært så snill 
mot denne Guds profet. Hun gjorde det ikke for å få noe tilbake, men du kan ikke noe 
for det, men du får en belønning når du er snill mot Guds barn. ”Sannelig, sannelig sier 
Jeg dere, om du gir et glas vann til en av Mine små, da mister du på ingen måte din 
belønning.” Så, vær snill med hverandre. Om mel krukken er tom i huset der borte, ta da 
noe mel med til dette hus. Vær snill. Om en enke trenger ved, kjøp da noe til henne. Gud 
velsigner deg for det.  
 

Fra Åndelig inspirasjon. 28.01.56.  
P 38. kvinnen ble klar over at Elijah var en Guds tjener. Og siden han kom forsøkte hun 
alltid å gjøre ham en tjeneste, forsøkte å være snill mot ham. Og hvis det finnes noe som vi 
skulle være er å være snill mot hverandre. Når du ser en bror eller søster som feiler, ikke 
sier det til noen. Holdt det for deg selv og ber for denne person. Vær snill med 
vedkommende. Og om Guds Ånd er inn i deg, da vill dere være snill mot hverandre. 
Jesus sa: ”Jeg er kommet for å gjøre Din vilje.” Og vi må skjøtte Mesterens forretning slik 
som Han skjøttet Farens Foretning. Den samme Ånden som Han hadde for å starte 
Faderens gjerninger og for å avslutte soningen for å lage en vei slik at vi kan bære fram 
budskapet, om denne Ånden er i dere, da har du samme holdning mot mennesker: 
forsøker å gjøre hva du kan for å hjelpe dem, uansett hvor de er eller hva de er. Du 
forsøker å hjelpe folk. Amen. Det er sterke saker men det er sant. Det stemmer. Det er 
heller slik venner at tiden er kommet hvor vi nærmere oss avslutningen, og noe må bli 
gjort.  
 

Bror Branham sa i hans tale: Antikristens segl. 11.03.55. 
P 54.  Gud holder meg ansvarlig dersom jeg ikke forteller sannheten. Dere skulle gå 
hjem og knel foran sengen deres eller samle dere sammen med mor og barna, alle sammen 
knel ned foran sengen og si: ”Mamma la os be her inntil Gud forandrer saker og ting 
her.” Dere pastorer dere skulle kalle sammen menigheten på førstkommende søndag 
formiddag og si: ”La oss begynne på nytt.” Dere må være snill med hverandre. 
Pinsepastorer, og andre menn, når dere noen ganger går til byen. Da ser dere dem på 
gaten en eller annen gang, de blander seg i trafikken og tar hensyn og tar hensyn til dine 
venner. Når du ser at en er i ferd med å få en mulkt, jeg bryr meg ikke om hvem han er, 
legg da noen kroner i automaten, la det ikke skje at han får en mulkt.  Alle disse ting blir 
en vane for deg. Forsøk å være snill med hverandre. Forsøk å hils på hverandre og 
oppfør dere vennlig. Riv ned murene som skiller dere, det er ondskap, og avviker, 
ugudelig, riv det ned. Fortsett med å gjøre god mot hverandre. Hver gang dere møter 
hverandre, oppfør dere god mot hverandre. Og det første som kommer til å skje er at det 
da begynner å vokse opp rund deg, helt til det blir en bunt med kjærlighet som oppsluker 
deg. Halleluja. Dette er Guds merke.   
 

Spørsmål og svar. COD 15.10.61. 
P. 121. Vi kommer alle til å snuble, husk det. Og når dere ser på hverandre, ser da ikke på 
personens feil. Ikke gjør det, fordi du gjør feil du også, husk på det. Ser på Kristus som 
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leder denne personen. Og om de trenger hjelp, da ber for dem. Det er måten vi må gå 
sammen, ber. Og husk når du ber for en annen person i en slik situasjon, da vil Gud 
honorere og helbrede deg, når du ber for en annen. Det er helt riktig. På dette er 
Kristendommen grunnfestet, å hjelpe hverandre, å være snill med hverandre, å forstå 
hverandre. Om du så ser naboens feil, når du ser hvor de har tatt feil, går da ikke samme 
vei men ber for dem. Fortsett å be for dem og Gud vill forstå det. Han vill sette alt på 
plass.  
 

Apostel Johannes sier i: 1 Joh 4,20 Hvis noen sier: «Jeg elsker Gud» og hater sin bror, 
da er han en løgner. For den som ikke elsker sin bror, som han har sett, hvordan kan han 
elske Gud, som han ikke har sett? 
 

Sæden arver ikke sammen med skolmen. 18.02.65.  
P. 82. Hvordan vill du forstå det, hvordan vill verden skjønne at du elsker Kristus? Når vi 
elsker hverandre. Det er på denne måten verden … Skjønner dere? Gud ser din tro men 
verden ser dine handlinger. Elsk hverandre nå, vær snill mot hverandre. Vær tålmodig 
med hverandre.    
 

Ord blir til kjøtt. India turen. 03.10.54.  
P. 115. Men å tro dette er sant, engang var disse menn slik som vi er her denne formiddag. 
De hadde sin mulighet og vi har vår. Hva kommer du til å gjøre med det? La hvert minutt 
telle for Herren Jesus. Har ingen tid til overs for verden. Legg bort alt som så lett opptar 
deg. La oss løpe denne kappkjøring med tålmodighet, som er forlangt av oss. La oss elske 
Herren Jesus. Vær snill mot hverandre. Vær snill mot din fiende. Elsk alle. Uansett hva 
de har gjort mot deg, elsk dem uansett. Og om dere ikke klarer det, bror, søster, da er 
dette tiden hvor du er nødt til å gå til alteret. Når du kan komme tilbake, skap da …P. 116 
Forleden dag kjente jeg på en egoistisk ånd som kom opp i meg og sa: “Denne mannen er 
feil. Jeg er nødt til å fortelle ham det.” Dette er feil. Det er Gud som må fortelle ham det.  
Jeg har ikke noe med det å gjøre. Min sak er å forkynne Evangeliet og å elske alle 
mennesker, og så fortsetter med å elske mine fiender, slik som Jesus elsket meg da jeg 
var Hans fiende. Slik er det. Da jeg var ubehagelig, elsket Han meg og tok meg til Hans 
bryst. Og la meg elske alle som er ubehagelig mot meg på samme måte. La den Ånd som 
var i Kristus være i meg. Amen. Jeg elsker Ham. Jeg elsker Ham. Å du og du. Ikke jag etter 
verdens rikdom. 
La oss be.  


