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Det Talte Ord 30.
Dine Manifesterte Tanker.
Brian Kocourek.
12-06-2008.
Jer 7,24. Men de hørte ikke på Meg eller vendte sitt øre til, men de vandret etter
rådene og tanker i deres onde hjerte, og de gikk bakover og ikke framover.
1 Kor 4,5 Fell derfor ingen dom før tiden, før Herren kommer! Han skal føre
fram i lyset det som er skjult i mørket, og avsløre hjertets tanker. (Det er
hensikten og intensjonen, eller hjertets motiver.) Og da skal enhver få sin ros av
Gud.
Luk 6,45 Et godt menneske bærer fram det som godt er, fra sitt hjertes forråd
av godt, og et ondt menneske bærer fram det som ondt er, av det onde han har.
For det hjertet flyter over av, det taler munnen hans.
Matt 12,34 Ormeyngel! Hvordan kan dere si noe godt, dere som er onde? For
det hjertet flyter over av, det taler munnen.
Skriften forteller oss i Ordsp 23,7 For slik som han tenker i sin sjel, slik er han.
"Spis og drikk!" sier han til deg, men hans hjerte er ikke med deg.
51. Identifikasjon 16-02-64.
Da kom Gud ned. Og Guds karakter var Kristus. Han var utstrålingen. Han var
Gud som var gjort synlig. I begynnelsen var Gud. Han var ikke engang Gud den
gangen. Nei, Gud er en tilbedelses objekt. Det eneste Han var, var evinnelig, og
det fantes egenskaper i Ham, og disse egenskaper var tanker. Og disse tanker
ble uttrykt i ord, og ordet ble manifestert.
46. Hvem er denne Melkisedek? 21-02-65.
I begynnelsen oppholde Gud seg alleene med sine egenskaper slik som jeg talte
om i dag morgens. Det er Hans tanker. Det fantes ingenting, kun Gud alleene.
Men Han hadde tanker. Han kunne akkurat slik som en stor arkitekt, sette seg
ned og tegne opp det som han hadde tenkt seg å bygge eller skape. Han kan ikke
skape, han kan ta noe som er skapt og lage noe ut av det i en annen form, fordi
Gud er den eneste Person som kan skape. Men han får det i Hans Sinn, det som
han skal gjøre, og det er hans tanker; det er hans ønske. Vel, det er en tanke, og
deretter uttaler han det, og det blir da til ord. Og en uttrykt tanke er et ord.
Men det må være en tanke først. Således er det Guds egenskaper, det blir en
tanke og deretter et ord.
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La oss be: ”Kjære Far vi kommer til deg denne formiddag, i Ditt Navn, den mest
underbare Navn som Du gav Din Sønn, og som Du har gitt til hele Din Familie,
Navnet Jesus Kristus. Og nå Far, ser vi at dagen nærmere seg hvor det ser ut til at
det finnes grov vannvidd blant folket og til og med blant de som er tilhengere av
dette budskapet, noen som Du aldri kalte ut og som Du aldri rettferdigjorde. Vi
ser at sinnet til menneskene på alle måter er vokst i ren mystisisme og urenhet. Vi
ser at de rett og slett ikke kan fatte det som Du er kommet for å gjøre i denne
time. Men allikevel Far, kom Du på den måten Du sa at Du skulle komme. Du
kom ned med et Røst, et budskap om å tilkjennegi Deg Selv, og Du er kommet
for Dine utvalgte barn. Da hjelp oss, vi ber ikke bare om å forstå hva det er som
Du er her for, men hjelp oss til å forstå Deg og Dine veier, Far. Fordi vi er Din
Sæd, Dine Barn som Du Selv har valgt, til og med før det fantes noe stjernetåke
som var skapt med Dine Mektige Ord. Ja Far, vi tror også på Dine Ord som
tilkjennegav at vi er en del av Deg, og som en del av Deg har vi også Ditt sinn,
fordi Du sa: ”La dette Sinnet som var i Kristus være i dere, og vi har, i denne
time, mottatt Dit store Doxa, Din store herlighet som er Selveste Din mening,
tydning og dom, og Kjære Far, vi sier Amen og Amen til dem.
Hjelp oss nå Far, mens vi går videre med vår granskning av Ditt Ord, og med
denne Store Tale av Bror Branham kalt, ”Det Talte Ord er det Originale Sæd.”
Vi ber om det i Jesus Kristi Navn, Amen!”
Vær så god, sitt.
Denne formiddag ønsker jeg å fortsette med vår granskning av Bror Branhams
tale: ”Det Talte Ord er det Originale Sæd.” Og igjen skal vi lese fra paragraf:
23. Guds Ord går kontinuerlig videre. Jeg ble fortalt; om vi kunne ta et
instrument som var i stand til å motta, jeg mener en stemme, min stemme, den
stemme jeg taler med i dag, da kunne den fortsatt bli tatt opp om titusen år fra i
dag. Det kan sammenlignes med en stein som blir kasten i midten av en tjern. Og
disse små bølger fortsetter med å gå videre til bredden til og med når de ikke
lengre kan bli sett av det blotte øye. Og luft bølgene som våre stemmer lager,
fortsetter med å gå rund verden, og det er grunnen til at vår stemme, det som vi
sier blir vår dom. Vårt egen vitnesbyrd kommer til å stå oss imot. Ved Guds
Domstol kommer våre egne stemmer tilbake til våre ører som et ekko. Hans store
redskap fanger opp ethvert stemme som har talt, ethvert ord som ble mumlet.
24. Det finnes kun en måte å stoppe denne feile røsten, og det er å omvende
seg. Kun Gud alleene kan stoppe det. Om det ikke blir gjort, da går den videre
og du kommer til å møte den i evigheten. Og derfor, siden Guds Ord er perfekt
og Hans Røst evinnelig, da må Hans Egen Røst ta det igjen. De er grunnen til
at hans avgjørelser må være perfekt på alle måter. Når Han engang sier noe,
da må det gå hele veien fram til domstolen
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Som dere er klar over har vi sett på ordene som vi taler, og allikevel har de
allerede fått et eget liv i seg i vårt sinn, eller bedre sagt, i våre hjerter, før vi
uttaler dem. Og alt som er blitt plantet i vårt sinn og hjerte som en sæd, har
allerede liv i det, men det er nødvendig med lys og vann for å være i stand til å
manifestere alle denne sæden. Slik er loven om reproduksjon. 1 Mos 1,11 Så sa
Gud: "Jorden skal bære fram gress, planter som setter frø, og frukttrær som gir
frukt etter sitt slag, og som har frø i seg, på jorden." Og det ble slik.
Og vi har allerede fastslått for dere at ord er sæd. Guds Ord er en Sæd og bærer
et vis Liv, Gud-Liv. Og Peter sa at vi må bli født igjen: 1 Pet 1,23 I som er
gjenfødt, ikke av forgjengelig, men uforgjengelig sæd, ved Guds ord, som lever
og blir!
Han sa også at vi ikke må bli født på nytt av forgjengelig sæd, som er et
forgjengelig ord. Dersom det uforgjengelige sæd er et Ord, Guds Ord; da er det
forgjengelige sæd også et ord, men ikke Guds Ord.
Hør dere Ham 19-05-57.
E-15. Det er noe med det å lese Guds Ord som er evig. Alle kristne skulle
daglig lese Ordet, dette fordi Jesus sa: ”Menneske skal ikke leve av brød alleene,
men ved hvert eneste Ord som kommer ut av Guds Munn.” Og jeg ønsker også å
stadfeste; og husk at ethvert ord i denne Bibelen er god, og det holder mål, og
Gud er nødt til å holde alle Hans løfter dersom du tar den rette mentale holdning
mot det, da kommer det til å skje. Dersom du kan ta den rette mentale holdning
til alle Guddommelige løfter i Guds Ord, da kommer Gud til å skaffe dem til
veien. Tenk på det. Fordi det er en Sæd som såmannen sådde. Og Det er Liv.
Bror Branham sa i:
Hva mener dere om Kristus?
E-7. Da sår du det i hagen, og det bare fortsetter å vokse. Men du kan lovprise
Gud så snart du har fått eikenøtten. Stemmer det? Fordi du har fått treet
allerede. Stemmer det? Da Gud sa: ”Jeg er Herren som helbredet dere.” Bare
begynn å lovprise Herren. Du har det allerede, da har det rett der. Du kan si:
”Jeg ser ingen resultater, men det gjør ingen forskjell, du har det uansett.
Skjønner? Dette fordi Guds Ord er en Sæd. Stemmer det? Vi ble sådd med Guds
uforgjengelige Sæd. Skjønner? Det kan ikke forgå, det er uforgjengelig. Her er en
kunngjøring som jeg vanligvis kommer med i helbredelses møter: ”Den rette
mentale holdning mot en hvilken som helst Guddommelig Løfte fører den med
seg.” Skjønner? Fordi Det er en Sæd.
Og vi har anerkjent at et hvilket som helst ord som vi planter i våre hjerter og
sinn er en tanke først, som er et ord i sæd form. Og disse sæd blir manifestert når
lyset treffer dem. Fordi Paulus sa i: Ef 5,13 Men blir det avslørt, da blir det alt
sammen åpenbart av lyset. Lyset er nødvendig for å bringe fram liv i sæden. Og
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vann er nødvendig for å få fram den fulle manifestasjon om hva slags liv som
finnes i sæden.
Det er grunnen til at Gud i 1. Moseb. 1:3 for første gang sa: ”La det være lys …”
Dette fordi om Han skulle bringe fram Liv, måtte det finnes Lys først. Og da Han
talte den andre gangen i 1. Mose. 1:6-7, skilte Han vannet som var oppe, fra
vannet som var under. Slik ble Lys og vannet dannet og formet før Han skapte
sæd, samt loven om reproduksjon i 1. Mose. 1:11.
Før fiskene kunne få en halefinne for å kunne svømme med, måtte det være et
hav å svømme i, fordi der hvor det finnes et dyp som kaller, finnes det et dyp som
kan svare. Slik ser vi at Gud forbereder en atmosfære som kan opprettholde liv,
før Han skapte liv i form av en sæd.
Og således forteller apostel Paulus oss at alt som blir manifestert, blir manifestert
av Lys. Og derfor vokser alt sæd, som ligger i dypet av ditt sinn, inn i en
manifestasjon, når lyset treffer det. Det er grunnen til at jeg og mange av dere har
sett, at det ser ut til som om menneskene begynner å manifestere seg selv når Gud
virkelig bryter dette Ord av Liv til oss. Og før du aner det forsvinner de, eller de
vokser mer og mer i Jesu Kristi bilde.
Og Johannes sa selvfølgelig i: 1 Joh 2,19 De gikk ut fra oss, men de var ikke av
oss. For om de hadde vært av oss, ville de ha fortsatt sammen med oss. Men de
gikk ut, for at det kunne bli åpenbart at ingen av dem var av oss.
Med andre ord, om sæden som var i dem var av samme slag som var i oss, da blir
det som er i oss manifestert. Om de frambringer noe annet enn det som er i oss er
det på grunn av at de ikke er av oss. Vi lever altså i Nærværet og de forlater
Nærværet, og slik ser vi at de ikke har samme sæd som oss. De nekter å vandre i
Lyset sammen med oss og det beviser at de ikke er av oss.
Således ser vi etter en sæd liv, det er de tankene som er plantet i vårt sinn eller
våre hjerter. Og husk det som Jesus sa i: Luk 6,45 Et godt menneske bærer fram
det som godt er, fra sitt hjertes forråd av godt, og et ondt menneske bærer fram
det som ondt er, av det onde han har. For det hjertet flyter over av, det taler
munnen hans.
Det som kommer fra våre lepper er det, som allerede var i sæd form, der dypt
nede i våre hjerter eller sjel.
Bror Branham sier i talen: Jehova Jireh. 29-04-56.
P-18. Sjelen ligger i hjerte og ikke i sinnet. Det er helt korrekt. Slik ser vi at
Gud hadde rett, (da Han sa: ”Som et menneske tenker i sitt hjerte, slik er Han.”)
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Ikke; slik som hans intellekt introduserer ham, men slik som hans sjel forteller
ham. Det kan ikke slå feil der.

Andre komme. 20-02-55.
P-28. Vel, du kan ha en intellektuell tro ved at du hører Ordet og innser det i ditt
sinn og akseptere det på dette grunnlaget, som er intellektuell tro. Men den troen
som Jesus snakker om i Joh 5,24: ”Den som hører mitt ord og tror ham som har
sendt meg, han har evig liv.”
Dette kommer ikke fra en intellektuell tro; dette kommer fra den erfaring man får
når man blir født på nytt. Når et menneske tenker i sitt hjerte, da er han født på
nytt. Da kommer hans tanker fra sin sjel, ikke fra hans sinn, men fra hans sjel,
noe som forteller ham at dette er feil eller motsatt. Amen. Jeg håper at dere får
tak i det. Dere kjenner uansett til det. Å nei, ikke det som doktoren sier, hva
evangelisten sier, du vet det hver gang i din sjel. Og når dette som er inn i deg er
født på nytt … Det er den glade evangeliet til meg …
Jeg liker denne forskjellen som Bror Branham gjør her, og det er klokt av oss å
notere oss det som han sier her. Han sier ikke at enhver tanke som kommer opp i
ditt sinn er det som du er, men det som er i ditt hjerte eller sjel er det som du er,
og det er det som kommer ut av din munn og uttrykker seg selv for alle og
enhver, slik at de kan forstå hva du er.
Bror Branham sier i hans tale:
Bak forhenget. 21-01-56.
Det finnes en intellektuell tro. Og det finnes en tro som kommer fra hjerte. Den
gamle vantroende sa for mange år siden, da Bibelen sa: ”Slik som et menneske
tenker i sitt hjerte slik er han.” det er vanvidd, det finnes ingen mentale
ferdigheter i hjerte. Du tenker med ditt sinn. Det finnes ingen mentale ferdigheter
i hjerte.” Men i fjor oppdaget de at det var feil. Gud hadde rett. Rett nede i
hjerte, inn i hjertets senter, fant de en liten rom, hvori det ikke engang fantes et
blod celle. Dette finnes ikke i et dyrs hjerte, bare i de menneskelige hjerter. Og de
sier at det er sjelen som befinner seg der inne. Sjelen lever i hjerte. Da hadde
Gud rett allikevel, da Han sa: ”Slik som et menneske tror i sitt hjerte.”
Igjen ønsker jeg at dere forstår at det finnes en forskjell mellom din mentale tro
og denne troen som finnes i din sjel. Din mentale tro kan kun si hva det
intellektuelt sett kjenner til. Men det finnes en tro i din sjel som bare sier det som
Gud allerede sa. Det er kun tilfelle når du er en av Hans utvalgte. Om du ikke er
en av Hans barn, da blir den tro som du har i din sjel benektet av den fakta at du
ikke har Gud-Liv i deg, hvordan kan du da si det som Gud allerede har sagt.
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Å Se På Det Usynlige. 10-04-59.
E-6. For cirka fire år siden, leste jeg i Chicago et stort oppslag i en avis. Den
medisinske vitenskapen hadde funnet en liten rom i hjertet til et menneske, dette
rommet var helt tomt. Dette var ikke funnet i et dyrs hjerte, bare i det
menneskelige legemet, det menneskelige hjerte. Og de sa: ”Dette må være
bostedet til sjelen.” Således tenker mennesker med sitt hjerte. Du ser med dine
øyer, men du forstår med ditt hjerte.
Vi ser på hjertet og sjelen, og sjelen er hvor man virkelig tenker.
Ordet Ble Til Kjøtt India Tur. 03-10-54
P:91. Hans tanker ble forandret. Det er noen som gjør det for ham. Halleluja.
”Slik som et menneske tenker i sitt hjerte.” Skjønner? Kristus, Skaperen kom til
ham på en rolig måte og skapte. Hans Egen Ånd tok mannens natur, kjærligheten
til å danse, og de andre verdslige ting, borte. Og fra den tid av la Han ham tilside
og var sulten etter Gud. Og hele tiden var Gud i ham. Det var Gud fra
begynnelse av. Skjønner? Her har du det. Amen. ”Som et menneske tenker …”
Det må være en tanke før det kan bli til ord. Og et uttrykt ord materialiserer
seg. Jeg tror i mitt hjerte at jeg er en Kristen, fordi jeg har akseptert Herren
Jesus Kristus; om jeg ikke gråter, om jeg ikke beveger meg, om jeg ikke gjør en
ting. Jeg tror først i mitt hjerte at Kristus døde for meg, i mitt sted. Amen. Jeg
aksepterer det som en Kristen; jeg tror det som Kristen; da er det i mitt hjerte.
Da uttrykker jeg det i ord. ”Jeg er en Kristen.” Halleluja. Deretter begynner jeg
å vandre som en Kristen, leve som en Kristen, å være som en kristen. Verden
kjenner meg igjen som Kristen ved mine frukter. Halleluja.
Han sa som dere så: Det må være en tanke først, før det kan bli et ord. Og et
uttrykt ord blir materialisert. Akkurat på lik linje med alt annet sæd vil det vise
seg hva slags liv som finnes på innsiden av det.
Vi ser i Sal 14,1 Dåren har sagt i sitt hjerte: «Det er ingen Gud.» Hvorfor det?
Fordi det ikke finnes Gud-Liv i dem. Om han ikke var i Kristus før verdens
grunnvoll ble lagt, da har han ingen representasjon, det er grunnen til han ikke
har det nå heller.
Se nå på kontrasten til de rettferdige i: Sal 15,2 Den som vandrer ulastelig, som
gjør rettferdighet og taler sannhet i sitt hjerte.
Og husk at Skriften lærer oss i: 1 Joh 3,7 Dere barn! La ingen føre dere vill! Den
som gjør rettferdigheten, er rettferdig, likesom Han er rettferdig.
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I 1. Joh. 2:29 ser vi det igjen at vi er rettferdig. Vi ble født av den rettferdige
Dommer Selv. 29. Når dere vet at han er rettferdig, så skjønner dere også at hver
den som gjør rettferdighet, er født av ham.
Sal 11,7 For Herren er rettferdig; Han elsker rettferdighet. Hans åsyn skuer over
de oppriktige.
Det som jeg forsøker å få fram gjennom disse studier er, at vi har tanker som er
blitt plantet i vår sjel av Gud Selv, men det tar visdom og forståelse for å dyrke
disse fram til manifestering. Ordsp 20,5 Et råd i mannens hjerte er som dypt
vann, men en forstandig mann vil øse av det.
Og det som vi er nødt til å lære først, er å slippe oss selv og la Gud overta. Paulus
sier i 2 Kor 10,5: ”idet vi omstyrter tankebygninger og enhver høyde som reiser
sig mot kunnskapen om Gud,” Ordsp 19,21 Det er mange tanker i en manns
hjerte, men Herrens råd skal få fremgang. Dine planer eller tanker skal aldri
holde stand på din egen fortreffelighet. Hvorfor da å streve med å holde deg selv
til dine egne tanker. Lær å stole på Gud i alle ting i ditt liv.
Du skjønner at Gud ønsker å plassere Sine Egne Tanker i enhver generasjon av
Sine etterkommere. Han ønsker at alle Sine Barn får Hans Sinn. Vi leser i Salme
33,11 Herrens råd står fast til evig tid, Hans hjertes planer gjelder fra slekt til
slekt. Og oss ble fortalt i Salme 37,31 Han har sin Guds lov i sitt hjerte, ingen av
hans skritt skal være ustøe. Du kommer ikke til å bli en frafallen dersom dine
tanker er Guds Tanker, derfor, søk først Guds Rike og alle disse ting skal dere få i
tillegg.
Problemet nå er, at ikke alle som hører dette budskapet er bestemt til det. Men de
som er bestemt til det har evner til å høre det og forstå det. Vi ser i Johannes
1,12 Men så mange som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn,
dem som tror på Hans navn, 13 de er født, ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje,
heller ikke av manns vilje, men av Gud.
Dette betyr ikke at Gud gav deg kraft til å skifte art, fordi all sæd skal bære fram
etter sin egen art.
Faktisk er vi allerede sønner, det er dette som Johannes forteller oss i 1 Joh 3,2
Elskede, nå er vi Guds barn. Og det er ennå ikke blitt åpenbart hva vi skal bli,
men vi vet at når Han blir åpenbart, skal vi bli lik Ham, for vi skal se Ham som
Han er.
Denne kraften for å bli sønner er den kraft som er nødvendig for å synliggjøre det
som vi allerede er. Og ordet kraft er det greske ord ”exusia” som betyr den evne
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til å gjøre den rette beslutning. Det har altså å gjøre med sinnet, eller hjerte der
hvor du tenker i ditt hjerte
Det er grunnen til at vi ble fortalt av Jesus i Matt 13,19 Hver den som hører
ordet om Riket og ikke forstår det, til ham kommer den onde og røver det som er
sådd i hjertet. Dette er den som ble sådd ved veien.
Folk som ikke har noen oppgave i livet blir lett offer for angst, fobi og livets
sorger, og det leder til selv medlidenhet, og alt dette peker på svakheter, og dette
leder, like sikkert som planlagt synd, til fiasko, sørgmodighet og tap. Dette fordi
svakheter ikke kan stå imot verden, hvor djevelen går rund som en brølende løve
og søker etter de som han kan fortære. Slik er det også i naturen hvor en flok med
ulver stort sett ser etter det svakeste dyr, eller den som er borte fra flokken, og
slik gjør djevelen også, ser etter den svakeste i flokken for å fortære den.
Det er grunnen til at du må ha et mål i ditt hjerte, og du skulle sette inn dine
krefter for å oppnå dette mål. Du skulle sette ditt mål i senteret. Og ditt mål skulle
reflektere tidsalderen du lever i. Til og med Gud har et mål som ledesnor og som
dirigerer summen av Hans egne tanker. Fordi våre tanker glir avsted uten mål.
Når du har et mål som leder dine tanker, da har du en kontroll tårn for dine
tanker, og dette kontrollerer dine handlinger og også din tale.
Jes 14,24 Hærskarenes Herre har sverget og sagt: Sannelig, som Jeg har tenkt,
slik skal det skje, som Jeg har besluttet, skal det stå fast:
Og igjen ser vi det i: Jes 55,7-11 Den ugudelige må forlate sin vei, og den
urettferdige mann sine tanker. La ham vende om til Herren, og Han skal
forbarme Seg over ham, og til vår Gud, for Han tilgir rikelig. 8 For Mine tanker
er ikke deres tanker, og deres veier er ikke Mine veier, sier Herren. 9 For som
himmelen er høyere enn jorden, slik er Mine veier høyere enn deres veier, og
Mine tanker høyere enn deres tanker. 10 For som regnet kommer ned og snøen
kommer fra himmelen og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden og får den til
å spire og skyte knopp, så den gir såkorn til såmannen og brød til den som spiser,
11 slik skal Mitt ord være, det som går ut fra Min munn. Det vender ikke tomt
tilbake til Meg, men utfører det Jeg har velbehag i, og det skal lykkes i det Jeg
sendte det til.
Slik ser vi at Guds Ord bringer fram på lik linje som med en sæd, det som sæden
er ment til å bringe fram. En bonde sår ikke ugress og håper at han kan innhøste
poteter. Han sår det som han ønsker å høste inn.
Og når sæden engang er plantet, da må han ta bort alt annet sæd som han ikke
ønsker å høste. Når ugresset vokser opp, da må vi lukke det bort ellers kommer
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det til å overta vår hage. Dette må bli gjort ofte, om du tillater det, da vokser
ugresset og bruker næringsstoffene som er ment til de planter som du ønsker å
høste av, og således kveler det livet til disse planter, og det hindrer dem fra å
utvikle seg.
Mark 4,19 men jordisk bekymring, rikdommens bedrag og begjæret etter alt
annet (hva er begjær? De er sterke ønsker som blir plantet i ditt sinn) kommer inn
og kveler ordet, så det blir uten frukt.
Og den jordisk bekymring, rikdommens bedrag og begjæret etter alt annet
kommer inn (kommer inn i sinnet, hjerte, forståelsen. Og hva gjør de? DE) og
kveler ordet, (Hva? Ordet!) så det blir uten frukt.
Ønsker du å vite den beste måten å ødelegge Guds Arbeid med i en person? Bare
gi ham ting, og får fokus på ting. Og det som kommer til å skje er at de snur seg
bort fra Guds Ord. Og det er dette hele Laodikea dreier seg om. Etter å ha forsøkt
å ødelegge Guds Ord i folkets hjerte med prøvelser og trengsler i århundre, er
satan blitt klok og gav dem rikdom, og hva skjedde? Dette gav oss satans eden.
Matt 13,22-23 Den som ble sådd blant torner, det er den som hører ordet, men
jordisk bekymring og rikdommens bedrag kveler ordet, så det blir uten frukt. 23
Men den som ble sådd i god jord, det er den som hører ordet og forstår det. Han
bærer frukt, og en gir hundre, en seksti og en tretti foll.
Ordet må bli sådd i en hage som er blitt forbered til å motta det. Det er grunnen
til at Gud lar oss så ofte gå gjennom mange trengsler, fordi trengsler er lik en
plog som bearbeider marken i din hage. Det graver dypt og skjærer helt inn til
hjerte, men om du ikke velter jorden og bearbeider det, da faller Orden på
steinhard mark og det slår ikke rot.
Mark 4,2-20 Han lærte dem mangt i liknelser, og mens han lærte, sa han: 3 Hør!
Se, en såmann gikk ut for å så. 4 Mens han sådde, falt noe langs veien, og fuglene
kom og åt det opp. 5 Noe falt på steingrunn, der det ikke var mye jord, og det
skjøt straks opp, fordi det ikke hadde dyp jord. 6 Men da solen steg opp, ble det
svidd, og fordi det ikke hadde rot, visnet det. 7 Noe falt blant torner, og tornene
vokste opp og kvalte det, og det bar ikke frukt. 8 Men noe falt i god jord, og det
skjøt opp og vokste og bar frukt; noe bar tretti, noe seksti og noe hundre foll. 9
Og han sa: Den som har ører å høre med, han høre! 10 Og da han ble alene, kom
de tolv og de andre som var med ham, og spurte ham om liknelsene. 11 Og han
sa til dem: Til dere blir Guds rikes hemmeligheter gitt, men til dem som er
utenfor, blir alt sagt i liknelser, 12 for at de skal se og se, men ikke skjelne, høre
og høre, men ikke skjønne, så de ikke skal vende om og få tilgivelse. 13 Og han
sier til dem: Når dere ikke skjønner denne liknelsen, hvordan kan dere da i det
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hele forstå liknelser? 14 Såmannen sår ordet. 15 Dette er de langs veien, der
ordet ble sådd: hver gang de hører, kommer Satan straks og tar bort ordet som
var sådd i dem. 16 Og dette er de som ble sådd på steingrunn, de som straks tar
imot ordet med glede når de hører det. 17 Men de har ikke rot i seg og holder
ikke lenge ut. Når det kommer trengsel og forfølgelse for ordets skyld, faller de
straks fra. 18 Andre igjen ble sådd blant torner. Det er de som hører ordet, 19
men jordisk bekymring, rikdommens bedrag og begjæret etter alt annet kommer
inn og kveler ordet, så det blir uten frukt. 20 Og dette er de som ble sådd i god
jord, de som hører ordet og tar imot det. De bærer frukt: tretti, seksti og hundre
foll.
Du ser altså at åkeren må bli satt i stand, fordi det finnes mange forskjellig
grunner hvorfor sæden som er blitt sådd ikke klarer å skyte rot, om det ikke er
slik.
Og om du ikke lærer Guds tanker å kjenne, blir du ikke satt i stand til å stå imot
djevelens tanker, fordi han kommer til deg med Guds ord som bare er noe
forvrengt.
2 Kor 11,3 Men jeg er redd at liksom slangen med list narret Eva, så skal også
deres tanker bli fordervet og vendt bort fra den oppriktige og rene troskap mot
Kristus.
Paulus forteller oss at vi skulle kjenne til satans veier om ikke utnytter han vår
uvitenhet. 2 Kor 2,11 for at vi ikke skal bli lurt av Satan. For hva han har i
sinne, det er vi ikke uvitende om.
Men noen mennesker kan aldri forstå sannheten, fordi de ikke er forutbestemt til
det. 2 Kor 3,14 Men deres sinn ble forherdet. (Deres sinn ble forherdet eller
forblindet. Ikke deres hjerter, det fantes ingenting i deres hjerter som var fra
Gud, ingen representasjon, de måtte derfor stole på deres sinn, og deres sinn ble
forblindet på grunn av sannheten som de så.) For helt til denne dag blir det
samme dekke liggende når de leser den gamle pakt; det blir ikke tatt bort, fordi
det er i Kristus det blir fjernet.
Og dette forhenget er tradisjon og trosbekjennelser, disse mennesker er derfor
religiøs men uten åpenbaring. Og det som de påstår er åpenbaring, er ingen
åpenbaring i det hele tatt, fordi åpenbaring har noe å gjøre med noe som er blitt
gjort kjent for deg eller tydelig blitt vist for deg, og det som de tror er blitt
åpenbart for dem, lever ikke opp til Guds Ord, derfor er det ingen åpenbaring,
men heller noe som de har resonert seg fram til.
Problemet er at de ikke skjønner forskjellen. Ordsp 16,25 Det kan ligge en vei
framfor mannen, en vei som synes å være rett, men enden på den er dødens vei.
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Det tror med sin forstand at det er rett, men Gud har ikke åpenbart det til dem,
de bare innbilder seg det med sin egen resonering.
10-3 Den usynlige forening av Bruden. 65. Johannes første Kapittel sier: Joh
1,1 I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
Og dette ble kjøtt og bodde iblant oss. Kristus var det levende Ord. Han har
alltid vært Ordet; Han er fortsatt Ordet; Han skal alltid være Ordet. Han var
bare Faderens manifestering eller ytring, fordi Han var Guds Sønn, og enhver
sønn er en egenskap/attributt av sin far. Og slik som du var i din fars gener, i
din fars legeme da han var en ung man … Du var i ham, men ennå kunne han
ikke har felleskap med deg, fordi han ikke kjente deg. Men gjennom livmoren til
en mor kom du til verden og du vokste opp i din fars bilde, og deretter kunne
han ha felleskap med deg. Således var dere sønner og døtre av Gud, til og med
før det fantes en stjerne eller et molekyl, var dere allerede sønner og døtre av
Gud. Fordi dere er bare den fysiske manifestering av de egenskapene som var
i Gud fra begynnelsen av. Det finnes kun en form for Evig Liv, og det var du
før … Du aner ingenting om dette, du ante heller ikke at du var i din jordiske
far. Men du er blitt manifestert i Hans bilde; du er skapt i Guds bilde, og du ble
manifestert til Guds Ære og for Guds Felleskap. Så sant som dine gener måtte
være i din far, før du ble født, således måtte dine åndelige gener være i Gud,
fordi du er en tilkjennegivelse av Hans tankers egenskaper allerede før verden
ble til. Det stemmer helt, man kan ikke komme utenom det. Det er riktig.
Legg nå merke til hvem som blinder dem. 2 Kor 4,4 For denne verdens gud har
forblindet de vantros sinn, så de ikke kan se lyset fra evangeliet om Kristi
herlighet, han som er et bilde av Gud.
Deres sinn er forblindet. Ingenting er blitt sagt om sjelen. Og la oss se det i
øyene, deres sjeler er ikke blitt gitt nyt liv, det er grunnen til at de er døde mens
de fortsatt lever.
2 Kor. 10,5 og vi kaster ned tankebygninger og enhver høy ting som opphøyer
seg selv mot Guds kunnskap, og fører enhver tanke i fangenskap under lydighet
mot Kristus. ·
2 Kor 10,5 og vi kaster ned tankebygninger (Her står logismos, og det betyr at
det er ditt sinn, dine tanker.) og enhver høyde (enhver stor barriere, enhver
stolthet, alle tanker som ikke er rett, og som er blir underlagt Guds Ord.) som
opphøyer seg selv mot Guds kunnskap, og fører enhver tanke i fangenskap
under lydighet mot Kristus. ·
Å, du og du, hvordan jeg elsker dette. Hvordan jeg elsker det å bli vist ved Guds
velsignede og Hellige Ord, hvordan jeg blir den lydige Sønn som Han har
forutbestemt for meg å være.
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Fil 3,15 La oss altså, så mange som er fullkomne,(så mange som er
fullkommengjort i sin mentale og moral karakter), ha dette sinn. Og hvis dere
tenker annerledes i noe (om man er annerledes sinnet, da er du ikke
fullkommengjort, du er ikke perfeksjonert enda, du er ikke gjort ferdig enda i din
moralske og mentale karakter, og om dere ikke enda er det, da), skal Gud også
åpenbare dette for dere.
Vel, et sterkt menneske kan ikke hjelpe et svakere menneske om han ikke ønsker
hjelp. Og da må den svake bli sterk i seg selv, fordi han må, ved eget hjelp,
utvikle den styrke som han beundrer i andre. Det finnens ingen andre enn han
selv som kan forandre sin eget tilstand. Han kan kun reise seg, erobre og oppnå
ting ved å løfte sine egne tanker. Han forblir svak, ynkelig, bedrøvelig når han
utsetter å løfte opp sine tanker. Arnold Schwartzeneggar begynte som en lang
radmager svekling av en gutt, men han var fast bestemt å forandre dette forhold,
og han jobbet og jobbet helt til musklene begynte å vokse, musklene som de
fleste mennesker aldri hadde tenkt på at de eksisterte. Men han hadde en hensikt,
og hans hensikt falt sammen med hans tanker og dette fremkalte bildet av den
Amerikanske Helten, Jeg er sikker på at han ikke hadde noen ide at han skulle bo
i Amerika engang at han skulle bli denne superstjerne, og som til slutt skulle bli
Californias guvernør. Men omstendighetene som ble skapt ut av ren anstrengelse,
ble til det han er i dag.
For å klare dette måtte hans mål være dette som føyde hans tanker sammen med
hans energi og handlinger, og knuttet derfor hans legeme og sjel inn i ett styrket
vesen med et fokus.
2 Tim 1,12b. Av den grunn lider jeg også dette; likevel skammer jeg meg ikke,
for jeg vet hvem jeg er kommet til tro på, og jeg er overbevist om at Han er i
stand til å bevare det som jeg har overgitt til Ham, helt til den dagen.
Det er du som må gjøre den bindende avtale.
La meg lese bare noen sitater fra Bror Branham angående dette emne tilslutt.
Gud i Hans ORD. 23-03-57.
E-35. Dere har meg på lydband i kveld. Jeg har ingen unnskyldning for denne
oppmerkning som jeg nå kommer med. Jeg tror og kan bevise at den rette
mentale holdning mot enhver Guddommelig løfte fra Gud bringer det fram. Så
sant så sant. Den rette mentale holdning, men du er nødt til å ha den rette
holdning. Det er holdningen som kommer med resultater. Om du sier: ”Ja, ja,
jeg tror det, men jeg vet det ikke nå.” Dette er ikke den rette holdning. Den rette
holdning er å motta det og si: ”Så sier Herren.” Da er det rett.
Guds Pakt med Abraham. 23-02-56.
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E-52. Hva gjør du? Du sår hveten i jorden og overleverer det til Gud, og det er
Guds plikt å se etter at det vokser. Slik gjør du med Guds Sæd. Hør etter … Den
rette mentale holdning mot enhver Guddommelig løfte fra Gud for det til å skje.
Jeg bryr meg ikke hva det er, om du bare klarer å komme i den rette mentale
holdning mot Guds løfter. Fordi Hans løfter … Jesus sa: ”Ordet er en Sæd.” Og
i hvert eneste Sæd har en løfte i seg. Og om du bare kan få plassert disse Sæd inn
i ditt hjerte, uansett hva det er, da respekterer Gud det, og det frambringer
akkurat det, det har lovet. Å du og du.
Gud er Sin Egen Tolk. 05-02-64.
10 Det jeg mener er at ”egenskapene” var Hans tanker. Og et ord er en uttrykt
tanke. Og da var det i Hans tanker. Og da Han sa: ”La det være,” og det ble …
”La det være,” og det var der. Og husk nå, dere kristne var i Hans tanker før
det fantes en verden. Og dere er manifeteringen av Hans tanker. Før det til og
med fantes en verden, var dere i Kristus, i Gud i begynnelsen. (amen.)
En Paradoks. 06-02-64.
72 Om vi er Guds Sønner, egenskaper av Hans tanker fr før verden ble
grunnlagt, tenker vi det samme om Ham. Og husk brødre, Han er Ordet,
skjønner?
La oss be, Kjære Far vi takker deg for dette Ord og vi er takknemlig at Du har
valgt oss ut til Liv og for å fult ut manifestere Gud-Liv i denne time. Vær med
oss Far og vi vet at Du som gav oss Ordet er her for å fullføre det, og Du som
begynte arbeidet i oss skal også fullføre det. Men Du sa også: ”Jeg vet hvem jeg
har trodd på, og jeg er sikker på at han er i stand til å ta vare på alt det jeg har
gitt ham inntil han kommer igjen.” Vi gjør da vår bindende avtale med Deg i dag,
at vi ønsker Din vilje og hensikt i våre liv og vi ber Deg Far til å overta vår
eksistens for Din Herlighet, i Jesu Navn, amen.

