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Det Talte Ord #90.
Vanne Sæd tankene i Ditt Sinn.
Pastor Brian Kocourek.
Lørdag 25. april 2009.
Jes 58,11 Herren skal alltid lede deg. På tørre steder skal Han mette din sjel, og
Han skal styrke dine bein. Du skal bli som en vannrik hage, som et kildevell, der
vannet aldri svikter.
Jer 31,12 Derfor skal de komme og juble på Sions høyde, de skal stråle på grunn
av Herrens godhet, over hvete, most og olje, over de unge blant småfeet og
storfeet. Deres sjel skal være som en vannrik hage, og de skal ikke lenger lide
noen nød.
Derfor er alt det du er, til og med din karakter, kommer fram fra Hagens tanker
som er i ditt hjerte, og det gjør deg til det du virkelig er. Og Hagen av dine tanker
påvirker alt som er allerede i deg, de påvirker ikke bare din karakter og former
din karakter men påvirker til og med de omstendigheter som dere møter daglig,
og den måten du angriper disse omstendigheter. Og Gud bruker disse
omstendigheter for å danne din karakter til dets slutt produkt som Han har
forutbestemt for deg.
Dette er grunnen til at alle prøvelser som du må gjennom, alle tester som Gud
tester deg med, kommer som et resultat av disse Sæd Tanker som ligger inn i
ditt hjerte. Dette er grunnen til at alle disse sædtanker som blir sådd, eller som
vi tillater å falle i dette fruktbare jord i vårt sinn og lar dem slå rot der,
produserer seg selv om igjen etter sin egen skikkelse eller natur.
Alle sædtanker som vi har sådd i våre hjerter er nødt til å stå i blomst en dag og
blir manifestert i våre liv som et tiltak eller gjerning. Og ethvert tiltak eller
gjerning avler sine egne frukter når det gjelder muligheter eller omstendigheter.
Når Skriften forteller oss at gode tanker bærer gode frukter og dårlige tanker
bærer dårlige frukter.
Derfor; Kjærlige tanker skaper en atmosfære av hjelp og tillit, som fører til
faste vaner av Nåde, vennlighet og medmenneskelighet, som skaper videre
omstendigheter av vennlighet og oppmuntrende menneskekjærlighet, og har en
vekselvirkning på de som er mottakere av dine kjærlige tanker.
Paulus talte om kjærlighet som er vår utvendige manifestering av vår åpenbaring,
noe som reflekterer din innvendige karakter.
Wuest oversettelse av 1. Tess. 1:4 Husk nå at; dine gjerninger produserer uten
opphold og blir uten opphold karakterisert av Troen som er din, og ditt slit som
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er motivert og karakterisert ved din guddommelige og selv oppofrende
Kjærlighet, og ditt tålmod holder ut under prøvelsene og finner sin kilde i din
håp som hviler i vår Herre Jesus Kristus i Nærværet til Gud, vår Far.
Ser dere hvordan vår Tro, vår åpenbaring, virker i oss en utvortes tilkjennegivelse
om bringer ære tilbake til vår Far? Og Paulus taler også om den første menighet i
Efesos som hadde denne utvortes kjærlighet mot alle brødre i Efesos: Ef 1,15-18
Derfor, etter at jeg fikk høre om deres tro på Herren Jesus og om deres
kjærlighet til alle de hellige, 16 holder heller ikke jeg opp med å takke for dere
og å nevne dere i mine bønner. 17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud,
herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd i erkjennelse av* Ham,
18 og at deres forstands* øyne blir opplyst, slik at dere kan forstå hvilket håp
dere fikk ved Hans kall og hvor rik på herlighet Hans arv er blant de hellige,
Kol 3,12 Som Guds utvalgte, hellige og elskede, må dere da ikle dere inderlig
barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og langmodighet,

1. DERE hustruer skal på samme måte være underordnet deres egne ektemenn,
for at de, selv om noen ikke adlyder ordet, kan bli vunnet uten ord ved
hustruenes livsførsel,
2 når de ser deres ærbare ferd ledsaget av frykt.
3 La ikke deres skjønnhet være i det ytre - med flettet hår, ved at dere tar på
dere gull, eller tar på fine klær –
4 men la det heller være hjertets skjulte menneske, med den uforgjengelige
utsmykning som hører til den saktmodige og stille ånd, som er meget dyrebar i
Guds øyne:
5 For de hellige kvinner som satte sin lit til Gud, smykket seg også på denne
måten i gamle dager og underordnet seg sine egne ektemenn,
6 slik Sara adlød Abraham og kalte ham herre, og dere er hennes døtre så lenge
dere gjør det gode og ikke er redd for noen trussel.
7 Dere ektemenn, på samme måte skal dere leve sammen med dem med forstand,
ved at dere gir hustruene ære, som til det svakere kar, og som medarvinger til
livets nåde, så deres bønner ikke skal bli hindret.
8 Til slutt: Dere skal alle ha samme sinn, ved at dere har medlidenhet med
hverandre; elsk hverandre som brødre, vær ømhjertet og vennlige;
9 så dere ikke gjengjelder ondt med ondt eller skjellsord med skjellsord, men
heller velsignelser, da dere vet at det var dette dere ble kalt til, for at dere skal
arve en velsignelse.
10 For «den som vil elske livet og se gode dager, skal holde sin tunge fra ondt,
og sine lepper fra å tale falskhet.
11 Han skal vende seg bort fra det onde og gjøre det gode; han skal søke fred og
jage etter den.
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12 For HERRENS øyne er over de rettferdige, og Hans ører er åpne for deres
bønner; men HERRENS ansikt er imot dem
13 Og hvem er det som vil skade dere, hvis dere er etterfølgere av det gode?
14 Men selv om dere skulle lide for rettferdighetens skyld, er dere lykkelige.
«Men vær ikke redde for deres trusler, og vær heller ikke urolige.»
15 Men hellige Herren Gud i deres hjerter, og vær alltid rede til å gi et svar til
enhver som krever dere til regnskap for det håp som er i dere, men gjør det med
saktmodighet og frykt;
16 og sørg for å ha en god samvittighet, for at de som taler ondt om dere, som
om dere er ugjerningsmenn, kan bli skamfulle, når de på falskt grunnlag
anklager deres gode ferd i Kristus.
17 For hvis det er Guds vilje, er det bedre at dere lider fordi en gjør det gode
enn fordi dere gjør det onde.
Rene tanker skaper en atmosfære av hellighet og alvor, som fører til faste
vaner av hellighet og selv kontroll, som videre fører frem til faste former av
omstendigheter av fred og hvile.
1 Tess 5,23 Må fredens Gud Selv hellige dere fullstendig! Og må deres ånd, sjel
og legeme helt og fullt bli bevart ulastelig ved vår Herre Jesu Kristi gjenkomst!
Rom 6,17-19 Men Gud være takk! Selv om dere har vært treller under synden, er
dere nå av hjertet blitt lydige mot den lærdomsform som dere ble overgitt til. 18
Og etter at dere ble satt fri fra synden, ble dere tjenere for rettferdigheten. 19 Jeg
bruker menneskelige uttrykk på grunn av deres kjøds skrøpelighet. For på samme
måte som dere før stilte lemmene deres fram som tjenere for urenheten og for
lovløsheten, som bare førte til lovløshet, slik skal dere nå stille lemmene deres
fram som tjenere for rettferdigheten, til helliggjørelse.
2 Kor 7,1 Derfor, mine kjære, da vi har disse løftene, så la oss rense oss fra all
urenhet på kjød og ånd, og fullføre vår helliggjørelse i frykt for Gud.
Fil 4,8 For øvrig, brødre, de ting som er sanne, de ting som er sømmelige, de ting
som er rettferdige, de ting som er rene, de ting som er verd å elske, de ting som
det tales vel om, om det er et ærbart liv, og om det er noe som er verd å bli rost,
så legg dere alt dette på sinne!
1 Tim 1,5 Budets siktemål er kjærlighet som kommer av et rent hjerte, av en god
samvittighet og fra en oppriktig tro.
Hebr. 12,14 Jag etter fred med alle mennesker, og etter hellighet; uten den skal
ingen se Herren.
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Positive tanker sammen med modige tanker og besluttsomhet skaper inne i deg
en atmosfære av sikkerhet og urokkelighet som vill bringe fram omstendigheter
av suksess og frihet.
Ef 3,11-12 Dette skjedde etter den evige hensikt som Han nå har fullført i Kristus
Jesus, vår Herre. 12 I Ham har vi frimodighet og adgang i tillit ved troen på
Ham.
Hebr. 10,35-36 Kast derfor ikke bort frimodigheten deres, som har stor lønn. 36
For dere trenger utholdenhet, for at dere, etter at dere har gjort Guds vilje, kan
få del i løftet:
Hebr. 10,22-24 så la oss komme nær med et sannferdig hjerte i troens fulle
visshet, etter at vi har fått våre hjerter overstenket og på den måten blitt renset
fra en ond samvittighet, og også har fått våre legemer vasket med rent vann. 23
La oss uten å vakle holde fast ved bekjennelsen av vårt håp, for Han som gav
løftet, er trofast. 24 Og la oss se til hverandre for å tilskynde til kjærlighet og
gode gjerninger.
Milde og til givende tanker skaper en atmosfære av kjærlighet og tillit og som
fører til beskyttende og konserverende omstendigheter og fører fram til faste
omstendigheter som tillater dere å ute hjelp og tilgivelse til andre, som igjen
tillater de som er berørt å få adgang til å tre inn i en atmosfære av håp og
forsoning.
Ef 4,31-32 La all bitterhet, vrede, sinne, skrik og ond tale være langt fra dere,
sammen med all ondskap. 32 Og vær gode mot hverandre, vær barmhjertige og
tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus.
Kol 3,12-14 Som Guds utvalgte, hellige og elskede, må dere da ikle dere inderlig
barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og langmodighet, 13 så dere
bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis noen har en klage mot en
annen. Slik som Kristus tilgav dere, slik skal også dere gjøre. 14 Men framfor alt
dette: Dere må ikle dere kjærligheten, som er fullkommenhetens bånd.
Om dere fortsetter med å så samme type frø tanker, om det er god eller vond, da
skaper det om du vill eller ei en atmosfære rund dere som påvirker din karakter
og omstendigheter hvor i du lever.
Vel, en hage er et sted eller et stykke jord som du spesielt har avsatt for å dyrke
det du liker, om det er til mat eller skjønnhet bare for at det ser fint ut, slik som
roser og blomster etc. En hage er et sted hvor du sår frø/sæd og du kommer for å
vanne og kultivere deres hager. Andre frø som faller i vår hage vil konkurrere
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med de spesielle ting vi ønsker å høste av. Det er grunnen til at vi må bearbeide
vår hage og ta opp ugresset med rot.
Vel, vi gjør ikke alt dette arbeidet, slik som å grave om hele hagen og kaster ut
stein etc., for å ta vare på vår hage, bare for gøy og for fornøyelses skuld. Om vi
gjorde det, da ville det være gøy å sitte i fengsel. Vi må ha en hensikt.
Man må planlegge en hage og da må du ha en plan i ditt sinn om hvordan du
ønsket at hagen skal se ut. Om det ikke finnes en plan, da får du en forferdelig
jobb med å høste inn det du har sådd. Kan du tenke deg en hage hvor du kastet en
håndfull med gulrot frø ut over åkeren, uten egentlig å bry deg om hvor det
lander. Da tar du en håndfull med mais frø og kaster dem ut over åkeren. Gjør
samme tingen med vannmelon frø, bønner, erter, ja hva du enn ønsker å høste.
Jeg kan god forstå at selve såing er enkelt, men når innhøstings tid kommer, da
får du virkelig vanskeligheter med å sortere det du har sådd.
Og allikevel er det måten mange av oss har det daglig, spesielt vårt åndelige liv.
Kan du tenke deg en som forsøker å fylle opp sitt lager med jordisk gods uten en
plan? Det er nøyaktig det vi gjør med å legge opp et forråd av Himmelske skatter.
Matt 6,19-20 Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust ødelegger, og
hvor tyver bryter seg inn og stjeler. 20 Men samle dere skatter i himmelen, hvor
verken møll eller rust ødelegger, og hvor tyver ikke bryter seg inn og stjeler.
Mange av oss kjemper, fordi vi ikke har lært den første prinsipp om såing og
høsting. Vi ser for ofte på en mann som er rik og da sier vi: ”Han er en bedrager
og det er derfor han er rik.” Vel, det kan delvis være sant, men grunnen til at
denne mannen er rik er fordi han har anvend et prinsipp om såing og høsting, som
mange av oss ikke er villig til å gjøre. Han hadde en plan for å bli rik og han var
målbevist til å gjennomføre dette plan og slik ble hele hans liv konstruert rund
dette plan og det er grunnen til at han høstet det han har sådd.
Jeg er ikke sjalu på de som har arbeidet meget hard for det de har. De fortjener
det. Men jeg har medlidenhet med de på samme måte som jeg har medlidenhet
med de fattige gårdbrukere som mister hele avlingen i en hagel storm eller en
tornado. Mange av dem om ikke de fleste av dem som er velstående har lagret
sine skatter på feil plass. Dette fordi de er bare i stand til å glede seg av det de har
sådd i en sesong. Det er grunnen til at jeg ønsker meg det som ikke ruster og som
motten ikke spiser opp. Jeg ønsker det som varer evig sammen med meg gjennom
hele evigheten. Og Jesus fortalte oss om: ”Søk først Guds Kongerike, da skall
alle disse ting blir føyet til.” Hva blir da føyet til?
Matt. 6: 24-27. Ingen kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske
den andre, eller så vil han holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan
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ikke tjene både Gud og mammon. 25 Derfor sier Jeg dere: Vær ikke bekymret for
livet* deres, hva dere skal spise eller hva dere skal drikke, og heller ikke for
legemet, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og legemet mer
enn klærne? 26 Se på fuglene i luften, de verken sår, høster eller samler i hus.
Likevel gir deres himmelske Far dem mat. Er ikke dere av større verdi enn dem?
27 Hvem av dere kan ved å bekymre seg legge så mye som en alen til sin
livslengde?
Jeg ønsker at dere legger merke til om ikke å ta noen tanker mot bestemte ting.
Han sier ikke at disse ting ikke er vesentlig for oss, men at vår tanke som gjelder
disse ting trenger å bli ledet, og ikke til disse ting, men bli fokusert på Guds
Kongerike from hvor alt god kommer fra. Med andre ord forteller Jesus dem at
deres fokus må være rettet mot de rette ting. Det samme prinsipp ser vi når vi
handler med de fattige i de tilbakestående land. De fattige dør av sult, og vi synes
synd på dem, men om vi bare mater dem, da blir de gjort avhengig av oss. Men
om vi underviser dem om hvordan å så og høste, da lærer de om hvordan de kan
forsyne seg selv. Hva vi da ser på er å ha den rette fokus. Ikke ta for mye hensyn
til disse spesielle ting. Ikke tenk bare på mat, eller denne spesielle type klær som
du trenger, men fokuser på hvor det kommer fra og da vil du alltid ha nok. Lær å
så og du skal også høste
2 Kor 9,7-10 Enhver skal gi slik han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke
motvillig eller av tvang. For Gud elsker en glad giver. 8 Og Gud er mektig til å la
all nåde komme til dere i overflod, så dere alltid og i alle forhold skal ha nok av
alt som trengs og kan ha overflod til all god gjerning. 9 Som det er skrevet: Han
har spredt utover, Han har gitt til de fattige, Hans rettferdighet varer til evig tid.
10 Må Han som sørger for såkorn til såmannen og brød til mat, også sørge for
og mangfoldiggjøre det såkorn dere har sådd, og gi vekst til deres rettferdighets
frukter,
Enhver skal gi slik han har bestemt seg for i sitt hjerte,(La ham så) ikke motvillig
eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.
Dette får meg til å tenke på en man og hans hjem hadde som hadde en dårlig
avling, og de gikk en streng vinter i møte. De hadde bare en sekk med korn igjen
fra denne dårlige avling, og barna skrek etter å ete det. Faren sa nei, om vi gjør
det da kommer vi sannelig til å dø av sult. De kom seg gjennom vinteren men de
var en kamp, men da våren kom plantet faren dette frø og det ble en rundhåndet
avling. Vel Paulus fortsetter (Amplified oversettelse): 2 Kor 9,10 Men Han som
forsyner fullt ut såkorn til den som sår og brød til etingen, måtte Han forsyne og
forøke deres såkorn, og måtte Han få produktene av deres rettferdighet til å
vokse, 11 som manifesterer seg selv i enhver sak i enhver gavmildhet og
nestekjærlighet og slik blir dere rike i alle ting og på alle måter, slik at dere kan
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bli storsinnet og deres sjenerøse handling som er utført av oss fremkaller
takksigelse til Gud gjennom oss.
Således ser dere at vi må ha den rette fokus og det rette plan om vi ønsker å avle
fra hagen i vårt sin, en avling av Evigvarende Velsignelser. Vi er lovet at Gud,
som gav oss sæd fra begynnelsen av, vill også mangfoldiggjøre dette sæd om vi
sår det rett. (NIV oversettelse) Han som forsyner fullt ut såkorn til den som sår
og brød til mat, vil også forsyne og forøke deres forråd av såkorn, og vil øke
avlingen av deres rettferdighet, 11 Dere vill bli gjort rik på alle måter, slik at
dere kan bli sjenerøst i alle anledninger, og din sjenerøsitet vil gjennom oss
resultere i takksigelse til Gud.
Vi vet at sæden kom fra Ham og det er grunnen til at det har allerede alt i seg
som vi noensinne trenger til livets opphold og frambringer en Karakter som er i
Hans Billede.
2 Pet 1,2-4 Nåde være med dere og fred i rikt mål i erkjennelsen av Gud og
Jesus, vår Herre, 3 ettersom Hans guddommelige kraft har skjenket oss alt som
tjener til liv og gudsfrykt, ved erkjennelsen av Ham som kalte oss ved herlighet
og guddomskraft. 4 Ved dette er vi blitt skjenket de største og mest dyrebare
løfter, for at dere gjennom dem skulle få del i guddommelig natur etter å ha
flyktet unna fordervelsen som tilhører lysten i denne verden.
Jes 60,21 I ditt folk skal alle være rettferdige. De skal arve jorden for evig. De
er en kvist Jeg har plantet, et verk av Mine hender, så Jeg kan bli herliggjort.
Kan dere se Guds hensikt med Hans såing?
Jes 61,3 De sørgende i Zion skal få hodepynt i stedet for aske, gledens olje i
stedet for sorg, lovprisningens drakt i stedet for avmakts ånd. De skal kalles
rettferdighetens trær, som Herren har plantet, så Han kan bli herliggjort.
Hensikten med å bli plantet av Gud er derfor å bringe fram Hans herlighet, som
er Hans tanker i en uttrykt form.
I Efeserne 1:2-5, ser vi at vi var i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Det er
grunnen til at vi er en sæd som var i Ham. Og vi ble fortalt her at mens vi fortsatt
var i Ham var vi: Velsignet med all Åndelige Velsignelser i Himmelske Steder i
Kristus.” Og da går han videre og forteller oss at for å bringe fram denne sæd
som var i ham, måtte Han ha en plan.
I vers 5 blir oss fortalt at Han har forutbestemt oss til å bli adoptert som barn
hos Seg Selv.
Og dette er etter Hans Vilje eller plan, som han videre klargjør i vers 10-11, hvor
han forteller oss at det skjer etter Hans Formål (Plan.)
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Jeg håper at dere forstår viktigheten nå av å ha en plan for enhver sæd tanke som
vi ønsker å dyrke fram for å høste av. For å være i stand til å høste må vi ikke
bare så, men vi må lære om hvordan å så også. Fordi du kan ikke bare så på
hvilken som helst måte og deretter forvente å høste det som er ordentlig.
Jes 61,11 Slik jorden lar sine spirer skyte fram, som hagen lar det som er sådd i
den spire fram, slik lar Herren Gud rettferdighet og lovprisning spire fram foran
alle nasjonene.
Vel, hagen er lagt fram i et system. Slik som vi ser i 1. Mos. Bok 1:11. «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.»
Men til og med før vi ser at Gud har lagt fram denne lov om reproduksjon,
samlete Han først alt som hørte til samme slag, og deretter ble loven om
reproduksjon gitt.
Legg merke til 1. Mos. Bok 1:9-10. her ser vi at alle like typer av samme slag ble
samlet, før loven om reproduksjon ble introdusert i Hans Skapelse. Om vi så kan
være i stand til å høste på samme måte fra hagen i vårt sinn, slik som Gud høstet
fra Hans egen Sinn, da må vi følge Hans eksempel. Da er vi nødt til å ha en
hensikt og en plan for de ting vi ønsker å så og høste av. Vår hage må ha et
system/orden dersom vi forventer en bra høst/avling. Om ikke, da kommer du til
å bruke hele din tid bare med sortere det som du har i din hage. Så lenge våre
tanker er meningsløse, da blir det tillat at de bare drifter rund uten mening, og de
kommer aldri til å gi noen avling. Tanker som ikke har noen mening fører lett
fram til livets bekymring, eller til søken etter fornøyelse og andre ting som so lett
frarøver deg seier, Fred og Nåde, og dette fører deg til et liv av svakhet og selvmedlidenhet. Det er grunnen til at vi trenger et formål for våre tanker, og når vi
har en hensikt med våre tanker, da skulle vi starte med å fullføre vårt formål.
For å være i stand til å klare det må vårt formål da være å bringe våre tanker
sammen med vår handling og binde sammen vår kropp, sjel og ånd inn i en
energi fult vesen med et fokus.
Dette formål skulle ha vårt høyeste prioritet, og vi skulle ofre oss selv for å
fullføre dette plan, ved ikke å tillate at våre tanker vandrer meningsløst omkring
og blir kortvarige fantasier som begjær og innbilning.
Dette er hovedveien til selv kontroll og sann konsentrasjon av tanker. Og til og
med når du feiler igjen og igjen for å fullføre dit mål, som du sikkert kommer til å
gjøre, inntil du kommer over din svakhet, og din karakter som ble styrket på
grunn av dette, er det rette mål av suksess, og dette vill forme en ny begynnelse
for framtidig kraft og seier. Bare se på Thomas Edison. Han forsøkte nesten
10.000 ganger å oppfinne en lyspære som kunne brukes, og til slutt klarte han
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det. Men hva om han hadde avsluttet etter 9.999 forsøk? Edison var muligens
gjort motløs ved dagens slutt, men han kom tilbake hver gang og motløsheten
forsvant.
Ordet å gjøre motløs kommer fra to ord som betyr at du mister ditt mot. Ikke blir
motløs, vær tapper, vær omtenksom og ha en besluttsomhet i ditt hjerte at hva du
enn har besluttet å gjøre, skal du fullføre. Er ikke vi skapt i faderens bilde? Er
Han ikke Opphavet og Fullenderen / Fullbyrderen av vår Tro. Sa Han ikke: ”Det
som Jeg har begynt i dere vil jeg oppfylle til og med til endens tid?”
Og igjen sa han i JEHOVA JIREH:
Når dere begynner å lete etter blomsterengen av makelighet, da er du på vei ut.
Jeg liker den gamle dikt:
Må jeg bli båret inn i himmelen på en blomstereng,
Mens andre kjempet for å vinne prisen,
Og seilte gjennom et hav av blod?
Nei jeg må kjempe om jeg skal regjere,
Øk min mot Herre.
Og en i annen dikt forteller han oss dette:
En mann av ord og ikke av gjerninger,
Er lik en hage full av ugress.
Og det er nøyaktig det som jeg ønsker å framheve i dette budskapet om hagen i
ditt sinn. Hva har vi i vår hage i dag, tanker som har et formål eller ugress.
Mektige erobrer.
Jeg stod for ikke så lenge siden i Westminster Abbey i London, England. Og jeg
så det som Poeten hadde skrevet Livets Salme ”Longfellow” Og jeg tenkte på
dette dikt:
Fortell meg ikke i sorgfulle antall,
Livet er bare en tom drøm! (Spiss, drikk og vær glad.)
Og sjelen som sover er død,
Og ting er ikke slik som det ser ut til,
Livet er virkelig! Og livet er alvorlig!
Og graven er ikke avslutningen;
Støv du er og til støv går du tilbake,
Var ikke sagt om sjelen.
Livet av alle store menn minner oss om det
At vi alle kan skape vårt storslagne liv
Med det som de etterlot oss
Fotavtrykket i tidens sand
Fotavtrykket som muligens en annen
Som seiler over livets hav
Kan hjelpe en bror som har forlist
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Og gir ham mot i hjertet igjen
La oss være våken da og tar til gjerninger
Med et hjerte som strever
Ikke vær lik dumm kveg som blir dyttet framover
Vær en helt i dette ditt liv …
Og fra Gå og oppvekk Jesus sier profeten: Ikke vær lik dumm kveg som blir
drevet framover. Du behøver ikke å bli drevet noen steds. La oss være troende,
være en helt i striden.
Jes 58,11 Herren skal alltid lede deg. På tørre steder skal Han mette din sjel, og
Han skal styrke dine bein. Du skal bli som en vannrik hage, som et kildevell, der
vannet aldri svikter.
Folk som ikke har et viktig mål i sitt liv faller fort hen til hverdagligse
bekymringer, fobis og livets bekymringer og det leder til selv medlidenhet, som
alle indikerer svakheter, og disse svakheter fører like sikkert som planlagt synd til
fiasko, manglende trivsel og tap. Dette fordi svakheter ikke klarer å overleve i en
verden hvor satan går rund som en brølende løve og søker å slukke de han finner.
Akkurat samme forgår i naturen, ulveflokken leter vanligvis etter den svakeste
lam, eller de som er på avveier. Slik gjør djevelen også, og leter etter den
svakeste i flokken for å sluke ham.
Dette er grunnen til at dere må ha et mål i deres hjerter, og dere skulle innstille
dere på å nå dette målet. Dere skulle sette dette mål i sentrum av deres fokus. Og
deres mål skulle reflektere den periode av deres liv. Til og med Gud har en plan
som leder og dirigerer summen av Hans Egen tanker. Fordi uten et mål driver
våre tanker av sted. Når dere har en hensikt/formål som styrer dine tanker, da har
du en kontroll instans for dine tanker som overtar kontrollen for dine handlinger
og også din taleevne. 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:
Det neste vi må gjøre er å bearbeide åkeren og ta bort alt frø som vi ikke ønsker å
høste av. Om ugress vokser opp, da må vi rykke det opp før de tar over vår hage.
Dette må vi gjøre ofte, om vi ikke gjør det da tillater vi at ugresset vokser og tar
opp næringsstoffene som var bestemt for de planter som vi ønsket å høste av og
dermed kveler livet til disse planter og blir dermed forhindret i å modnes.
Matt 13,22-23 Den som ble sådd blant tornene, er den som hører ordet, men
denne verdens bekymringer og rikdommens forførelse kveler ordet, og han blir
uten frukt. 23 Men den som tok imot såkorn i god jord, er den som hører ordet og
forstår det. Han bærer frukt og gir avkastning: én hundre foll, én seksti, én
tretti.»
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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 må reise seg, erobre og oppnå ting
ved å løfte sine egne tanker. Han forblir svak, ynkelig, bedrøvelig om 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 1,12 Av denne 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
mektig til å bevare det som er overgitt meg helt til den Dagen.
Det er du som må gjøre den bindende avtale.
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.
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 en eikenøtt. 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, du 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.
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Guds Pakt med Abraham. 23-02-56.
E-52. Hva gjør du? Du sår hvete 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 får 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
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 Gud har lovet. Å du og du.
HØR HAM. 19-05-57.
E-15. det finnes noe med hensyn til å lese Guds Ord som er evigvarende.
Enhver Kristen skulle lese Ordet hver dag, fordi Jesus sa: ”Menneskene skal
ikke leve av brød alleene, men ved hvert eneste Ord som kommer ut av Guds
Munn.” Og jeg ønsker å stadfeste det: og husk, at alle løfter i denne Bibel er god,
og det holder mål, og Gud holder Sine løfter om du har den rette mentale
holdning mot Den, da kommer det til å skje. Enhver Guddommelige løfte i Guds
Ord, om du kan innta den rette mentale holdning mot Det, da kommer det til å
gå i oppfyllelse. Tenk på det. Dette fordi Det er en Sæd som såmannen sådde. Og
Det er Liv.
INDRE FORHENG. 21-01-56. Det finnes en intellektuell tro, og det finnes en
trosom kommer fra hjerte. Den gamle vantroende sa for mange år siden: ”Når
Bibelen sa; ’Slik som et menneske tenker i sitt hjerte … Det er galskap, det finnes
ingen mentale fasiliteter i hjerte. Du tenker med ditt sinn.” Men i fjor fant de ut
at det var feil. Gud hadde rett. Det finnes et lite rom mitt i sentrum av hjerte, der
hvor det ikke finne et blod celle. Det finnes ikke i et dyrs hjerte, bare i et
menneske hjerte. Og de sier at det er her sjelen befinner seg. Sjelen lever i
hjertet. Da hadde Gud rett allikevel, Gud hadde rett da Han sa: ”Slik som et
menneske tenker i hans hjerte.”
Å Se På Det Usynlige. 10-04-59. Jeg leste da jeg var i Chicago for ca. fire år
siden en stor overskrift i avisen, det var da de medisinske forskere hadde funnet
en liten rom inn i hjerte av et menneske som ikke engang hadde en celle på
innsiden. Det ble ikke funnet hos dyr, det ble kun funnet i hjerter til mennesker.
Og de sa: ”Det må være bostedet til sjelen.” Derfor tenker man med sitt hjerte.
Du ser med dine øyer, men dere forstår med ditt hjerte.
Gud Er Sin Egen Tolk. 05-92-64. Det som jeg mener er at ”Egenskapene” var
Hans tanker. Og et ord er en tanke som er blitt uttrykt. Dette var da i Hans
tanker. Og da Han sa: ”La det bli,” og der var det … ”La det bli, …” og der var
det. Husk nå, dere Kristne var i Hans tanker før det fantes en verden. Og dere
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er manifesteringen av Hans tanker. Før det engang fantes en verden, var dere i
Kristus, amen, i Gud i begynnelsen.
En Paradoks. 06-02-64.
72. Om vi er Guds sønner, attributtene av Hans tanker fra før verdens grunnvoll
ble lagt, da tenker vi det samme om (som?) Ham. Og husk brødre Han er Ordet.
Identifikasjon. 16-02-64.
Da skjønner dere, kom Gud ned. Og Karakteren til Gud var Kristus. Han var
refleksjonen. Han var Gud gjort synlig: legg merke til, Gud gjort synlig. I
begynnelsen var Gud. Han var ikke engang Gud da. Nei, Gud er en gjenstand for
tilbedelse. Det eneste Han var, var evig, og i Ham fantes det attributter. Og disse
attributter var tanker. Og disse tanker ble uttrykt i Ord, og ordet ble manifestert
Hvem Er Denne Melkisedek. 21-02-65.
Vel, i begynnelse levde Gud helt alleene med Sine attributter slik som jeg talte
om denne formiddag. Det er Hans tanker. Det fantes ingenting, bare Gud
alleene. Men Han hadde tanker. Akkurat som med en arkitekt, som kan tegne det
som han har i sine tanker, noe som skal bygges, han skaper. Han kan ikke skape,
han kan lage noe av det som er allerede skapt og forme det, fordi det er kun Gud
som kan skape. Han har det, som han kommer til å gjøre, i sitt sin, og det er hans
tanker; det er det han ønsker å skape. Vel, det er en tanke og deretter taler Han
det, og da er det et ord. En tanke som er blitt uttrykt er et ord. Men det er en
tanke først. Det er Guds egenskaper; da blir det en tanke og så et ord.
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,
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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.

