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Jesus Kristi Lignelser #10
Pass Deg Hvordan Du Hører.
7. desember 2003.
Pastor Brian Kocourek

Jeg kommer til å tale to lignelser til dere denne formiddag og det blir derfor to
møter, fra onsdag kveld av kommer jeg til og forbereder meg for å reise til
Ungarn og Romania på torsdag. Jeg setter pris på om dere kommer sammen i
bønn på onsdag kveld for å velsigne møtevirksomheten der og reise i disse to
land og for vår hjemreise. Jeg overlater møtevirksomhet i hendene til Br. Billy
mens jeg er borte.
Min intensjon i dag er å tale om Sæden som vokser i hemmelighet inntil
innhøstningen, dette finner vi i Markus Kapittel 4 vers 26-29. Men for å være i
stand til å forstå hva denne lignelse dreier seg om, og tilstanden til Guds
Kongerike i innhøstningstiden da er vi nødt til å lese versene 24 og 25, fordi disse
to vers gir oss den nødvendige bakgrunn til å forstå denne lignelse.
La oss derfor starte med Mark 4,24-29 Så sa Han til dem: «Vær forsiktige med
hva dere hører. (1) Etter det mål dere måler med, skal dere bli tilmålt (2), og
dere skal få enda mer! (3)
25 For den som har (4), han skal gis mer (5). Men den som ikke har(6), skal bli
fratatt selv det han har.»(7)
26 Og Han sa: «Guds rike er som når en mann skal så såkornet i jorden.
27 Han sover om natten og er oppe om dagen. Såkornet spirer og vokser, men
han selv vet ikke hvordan det går til.
28 For jorden gir avling av seg selv: først strå, så aks, og deretter modent korn i
akset.
29 Men når kornet blir modent, svinger han straks sigden, for høsten er kommet.»
Legg nå merke til det som Jesus forteller oss her er å være forsiktig med hva vi
hører. Med andre ord sier han at vi må være varsomt med hva vi hører. Ordet som
ble oversatt med ”hva” er det greske ord ”tis” og det betyr faktisk ”på hvilken
måte” dere hører. Oss er blitt befalt å være varsomt på hvilken måte vi hører. Og
det betyr også ”Hvem” og derfor kan det også blitt lest slik: vær varsom av hvem
du hører fra. Hvorfor skulle det være viktig hvem du hører på? Vel, se hva som
hente med hele denne verden, da Eva hørte på feil person.
Fordi vi er varslet av Apostel Paulus i 2 Tim 3,13 Men onde mennesker og
trollmenn kommer til å gå frem til det verre, idet de fører vill og farer vill.

2

Den samme Apostel var redd for at menigheten i Korinte hadde lyttet til falske
brødre som plutselig hadde sneket seg inn i menigheten, og derfor varslet han
dem om ikke å åpne seg selv for slike, de ble lokket på avveier, bort fra Kristus.
2 Kor 11,1-4 Jeg skulle ønske at dere bar over med meg litt i uforstandigheten,
men derimot bærer dere også over med meg.
2 For jeg er nidkjær når det gjelder dere, med Guds nidkjærhet, for jeg
sammenføyet dere med én mann for å fremstille dere som en moralsk ren jomfru
for Kristus.
3 Men jeg frykter at, som slangen fullstendig bedro Eva i sin kløktighet (Det er
hans dyktighet i å bruke falsk visdom), ikke på noen måte deres tanker slik skulle
bli forurenset bort fra enkelheten(Dette betyr å være kun fokusert), den til
Kristus.
4 For hvis virkelig den som kommer og utroper en annen Jesus (Dette ordet ”en
annen” er det greske ord ”allos” som betyr en totalt annerledes), hvilken vi ikke
utropte, eller dere tar imot en annerledes ånd (Dette ordet annerledes på gresk er
”Heteros” som betyr å være av en annen natur), hvilken dere ikke tok imot, eller
et annerledes (Dette ordet annerledes betyr også av en annen natur) godt
budskap, hvilket dere ikke tok imot, bar dere over med det på en dugelig måte
(eller: da kan dere så gjerne leve med det).
Paulus var sjokkert av den slappe holdning til de troende i Korinte fordi han
nesten ikke kunne tro at disse menneskene kunne være så naiv at de ville høre på
disse falske prester som prediket en totalt annerledes Jesus enn han hadde. Og
grunnen til at de prediket en annen Jesus er fordi Evangeliet som de prediket var
av en avvikende natur, og således mottok de et annen Ånd enn den som var lovet
av Gud. Se nå, om Jesus fortalte oss at Hans Ånd var Ånd og Liv, om du da
mottar en annen Evangelium, en som er forvrengt, da er det umulig at det bringer
det samme Liv, det Evig Guds Liv.
Legg merke til at han kaller disse men for å være ondskapsfull og han kaller dem
også forførere. Vel å forføre er ikke å slå deg på hode og banker deg sønder og
sammen. Men forførelsen blir gjort ved å bruke smigrende ord. Språk for å lure
deg inn i deres system. Og legg merke til hva Paulus sier i 2 Tim 3,13-14 Men
onde mennesker og trollmenn kommer til å gå frem til det verre, idet de fører vill
og farer vill. 14 Men du må holde fram i de sannhetene som du har lært og er
blitt overbevist om, for du vet hvem du har lært dem av.
Nå er undervisning den vesentligste tjeneste av Den Hellige Ånd, og det er Guds
måte å instruere Hans Barn på. Uten denne undervisning av Den Hellige Ånd
gjennom hans valgte kar, kan du på ingen måte forstå Guds Kongedømme, heller
er det ikke mulig ”å se det”, som betyr å forstå det, eller å kjenne igjen det når det
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blir presentert til deg. Og undervisning er læren. Det er dette læren betyr, å
undervise.
Og vi blir fortalt i: Joh 6,45 Det står skrevet i profetene: Og de skal alle være
lært av Gud. Så enhver som har hørt og lært av Faderen, kommer til Meg.
Om dere ikke er blitt undervist og er blitt lært opp, da kan du ikke engang komme
til Gud, fordi hva slags Gud går du da til? Disse er Jesus egne ord. Den hellige
Ånds Tjeneste har alltid vært å instruere. Derfor er læren så viktig, fordi læren er
å undervise.
Legg merke til hvor viktig læren var for Jesus. Vi blir fortalt i Evangeliet at Jesus
lærte folket daglig. Luk 19,47-48 Han underviste daglig i templet. Men
yppersteprestene, de skriftlærde og folkets ledere prøvde å få ryddet Ham av
veien.
48 Men de fant ikke ut hvordan de skulle få gjort dette, for hele folket holdt seg
nær Ham for å høre Ham.
Mark 4,2 Så underviste Han dem mye i lignelser, og la fram Sin lære for dem:
Matt 7,28-29 Da Jesus hadde endt denne talen, var folket overveldet av Hans
lære.
29 For Han lærte dem som en som har myndighet, og ikke som de skriftlærde.
Det er en ting dere må absolutt være klar over, og det er, dersom Gud sender en
man og bakker han opp med Hans nærvær og Hans Kraft, da kommer denne
mannen ikke med et budskap som er den samme gamle læren som menneskene
har trodd på hele tiden. Hvorfor skulle Gud sende et budskap om de allerede vet
hva det er. Gud gjør ingenting forgjeves, og heller kaster han ikke bort Hans tid,
heller ikke kaster Han bort deres tid. Hva skulle grunnen være å sende et budskap
med en budbærer om dette budskapet ikke er ny, eller i et minste en tydeligere
forståelse enn dere hadde før.
Fra talen: TEGNET 08-03-64.
73. Når dere ser at tegn skjer, og ingen budskap bak dette, da er det den samme
gamle teologiske skolen og det var ikke fra Gud. Men hvor det blir framvist et
tegn, da blir det følget av et Budskap.
Grunnen til at Gud utfører tegn og undere er for å tiltrekke folkets
oppmerksomhet til læren, som er budskapet. Men bare fordi Guds hensikt er å
lære dere, betyr det ikke at menneskene alltid for tak i det.
HVORFOR MÅTTE DET VÆRE HYRDER. 21-12-64.
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147. For alt vi vet, mottok Israel ikke Ordet fra disse profet - hyrder, hele Israel
mottok det ikke. Legg nå merke til at de klagde: ”Å, du og du,” da han utførte
mirakler, ”han var en alle tiders kar,” men da det kom til Hans Budskap, ”det er
noe annet.” Alle store tegn blir fulgt av en ny budskap. Vi vet det. De klagde i
ørkene og de døde i ørkenen, de døde der i tusen tall. Ærlig talt, det var bare to
ut av to og en halv million mennesker som kom seg ut av det, og ble frelst. Bare
to ut av to og en halv million mennesker.
Vi skjønner således at Gud legger stor vekt på, ved Hans personlige nærvær, å
undervise folk, men folk får som regel ikke tak i det. De ønsker seg fisk og brød,
men de ønsker ingen undervisning. Og allikevel, om de ikke blir undervist og
lært opp, kan de ikke engang komme til Gud, hvordan kan du komme til Gud, om
du ikke engang vet hvilken Gud du går til?
Og læren kan ikke bare være noen menneskets tanker, ellers er han ikke en
budbærer fra Gud. Om han er en Sann Budbærer, da sier han det som Gud har
fortalt ham. Og hva er vitsen om Gud sender et menneske som Hans budbærer
om denne mannen ikke sier det som Gud har fortalt Ham. Han er sannelig ikke en
sann vitne. Han er en forfører.
Johannes sier i: Joh 8,28 Så sa Jesus til dem: «Når dere opphøyer
Menneskesønnen, da skal dere vite at Jeg er Den Jeg er, og at Jeg ikke gjør noe
av Meg Selv. Men Jeg taler alt slik som Min Far lærte Meg.
Ikke engang Guds Sønn kunne lære i motsetning av det som Gud Selv hadde lært
Ham.
Og i Galaterne: Gal 1,11-12 Men jeg gjør kjent for dere, brødre, at det
evangelium som ble forkynt av meg, ikke er fra noe menneske.
12 For jeg har ikke mottatt det, heller ikke har jeg lært det fra noe menneske,
men ved Jesu Kristi åpenbaring.
Fakta er, at apostel Johannes forteller oss at Den Hellige Ånd er vår Lærer, og
allikevel har Gud plassert den femfoldige tjeneste i Hans menighet for å gjøre
det, å lære. Hvorfor det? Fordi vi vet at Gud alltid har brukt mennesker for å lære
Hans Ord.
I apostelens gjerninger står det at de lærte fra hus til hus og fra kirke til kirke og
fra tempel til tempel. Hvor enn de kunne samles folk som ville høre, sådde de
Sæden, som er Guds Ord.
Og det er deg befalt å gi tilbake ordet, som du er blitt opplært i, til han som lærer,
slik at du kan finne ut hvor du står hen. Om ikke denne ene lærer får en
tilbakemelding, da vet han ikke hvordan han må utdanne deg videre. Paulus sier
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i: Gal 6,6 Den som blir opplært i Ordet, skal ha del i alle goder sammen med den
som underviser ham.
Og i Titus leser vi: Tit 1,9-11 og som holder fast på det troverdige ordet i
samsvar med læren, for at han, ved den sunne lære, skal være i stand til både å
formane og å overbevise dem som sier imot. 10 For det er mange ulydige, både
slike som farer med tomt snakk og slike som forfører, mest de som er av
omskjærelsen. 11 Det er nødvendig å stoppe munnen på dem, for de fører hele
familier på villspor ved at de lærer det de ikke må, for skammelig vinnings skyld.
Vi kjenner til Guds hensikt med læren, og det er å trekke oss nærmere Han, og
ikke til et eller annet avgud. Og tro meg, det finnes mange bedragere der ute som
forsøker å presse sin egen tro på deg
1 Joh 2,26-27 Dette har jeg skrevet til dere om dem som fører dere vill. 27 Men
den salvelsen som dere har fått fra Ham, blir i dere, og dere trenger ikke at noen
lærer dere. Men slik som den samme salvelsen lærer dere om alle ting – og det er
sant og ikke løgn –, så skal dere bli i Ham, slik som salvelsen har lært dere.
Johannes la oss også vite at beviset for at vi er av Gud er at vi ønsker å høre på de
som er av Gud. 1 Joh 4,5-6 De er av verden. Derfor taler de av verden, og
verden hører på dem. 6 Vi er av Gud. Den som kjenner Gud, hører på oss. Den
som ikke er av Gud, hører ikke på oss. Av dette kjenner vi sannhetens ånd og
villfarelsens ånd.
Og det er grunnen til at jeg tror at de som ikke ønsker å høre den sanne
femfoldige tjeneste, avskjærer seg selv fra de som Gud bruker, og de er ikke
engang født på nytt.
Apostel Paulus gjør det meget klart i Romerne hvorfor vi kun trenger å høre de
som Gud har send.
Rom 10,13-15 For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. 14
Hvordan kan de da påkalle Ham som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan
kan de tro på Ham som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det
er noen som forkynner?
Om de sier at de hører, da skryter de forgjeves, om ikke de hører på sanne
forkynnere: for å høre falske profeter betyr det samme som om du ikke
hører. De hører men de hører ikke; de har ører men de hører ikke, heller
ikke taler de Guds Ord
15 Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke blir utsendt? Som det står skrevet:
Hvor deres føtter er vakre som forkynner fredens evangelium, som forkynner
evangeliet om de gode nyheter! Dette er ment for alle innbilske lærere og
arrogante veiledere.

6

Der er fire påstander som Paulus kommer med i vers 14 & 15, om du legger
merke til det at de følger hverandre på en slik måte at det ene fører til det andre,
og det er på en slik måte at den siste påstand former en fundament hvor alle de
andre hviler på. Således ser vi fra det som Paulus sier, at det er umulig at de som
forkynner og som ikke er utsend, da er det umulig for dem som er uten forkynner
å høre, og da blir det umulig for dem å komme til tro, og således blir det umulig
for disse som ikke kaller på Herrens Navn, å bli frelst.
Så ser vi at hele denne opprinnelige kilde til frelse hviler på dette, at Gud sender
en forkynner, men er det god nok med hvem som helst? Ikke etter Guds Ord. Gud
sender en sann forkynner av Guds Ord.
Om ikke Gud sender en forkynner, da forkynner de andre (1) forkynnere en falsk
budskap, og da blir det ikke noen som helst forkynnelse. Faktisk er det bedre for
disse mennesker ikke å forkynne, fordi det som de forkynner er ikke det som Gud
vil at menneskene skal høre, og er derfor falsk.
Da hører de, som hører på en falsk forkynner, (2)villfarelse, og da er det bedre for
disse mennesker ikke å høre.
Og disse som tror basert på og høre denne villfarelse, har en tro som er (3)basert
på en falsk lære, og da er det bedre for dem å ikke å tro.
Da om de kaller på Ham, kommer de til å (4)kalle på en feil Gud (på Herren), og
da er det bedre for dem ikke å kalle.
1.
2.
3.
4.
5.

Slike forkynnere forkynner ikke.
slike hørere hører ikke
slike troende tror ikke
de som er slik og kaller, kaller ikke
De blir forkastet fordi de ville bli frelst ved løgn.

Da kan vi se meningen av Ordsp 1,28-29 Da skal de påkalle meg, men jeg skal
ikke svare. De skal søke meg ivrig, men de skal ikke finne meg.
29 Fordi de hatet kunnskap og ikke valgte Herrens frykt,
Og slik hører vi Paulus’ konklusjon i Rom 10,16-17 Men ikke alle var lydige
mot evangeliet. For Esaias sier: Herre, hvem trodde det budskap han hørte av
oss? 17 Så kommer da troen av budskapet som blir hørt, og budskapet ved Kristi
ord.
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Kan du nå innse denne formiddagen viktigheten av å motta en stadfestet
Tjeneste? Fordi, om det ikke er stadfestet, hvordan kan du da skjønne om det du
hører ikke er løgn? Og om det er løgn, da tror du på en løgn, og dersom du tror
villfarelse, da vill du påkalle en feil Gud, og dersom du gjør så, hvordan kan du
da bli frelst?
Nå sa Jesus: ”Så sa Han til dem: «Vær forsiktige med hva dere hører. (1)
Vi har allerede vært gjennom det. Det betyr å ta hensyn til, eller vær forsiktig på
hvilken måte du hører. Og da går Han videre og forteller oss hva Han mener:
Etter det mål dere måler med, skal dere bli tilmålt. (2)
Vi kunne si det med andre ord slik: med det måleinstrument du bruker for å
skjelne mine ord er det mål du skal få. Men om du bruker et rettferdig måle
instrument da får de et rett skjelnet ord, men om du bruker en annen metode for
å skjelne mine ord, da får du det du leter etter. Om du utforsker Ordet med en
Baptist filter, da får du en baptist bibel. Og bruker du en Pinsevenn filter, da får
du en Pinsevenn Bibel, og ikke mer. Men om du skjelner Ordet rett, da får du
rettferdiggjørelse som betyr den rette måten å gjøre det på.
Og han fortsetter: og til dere som hører (3). Vel, vi vet at alle kan høre, ellers
ville han ikke har sagt til dere; som hører. I Matteus 13:10-17 og Markus 4:1012 sier Jesus at ikke alle er forutbestemt til å forstå. Han sa at de har ører men
kan ikke høre og øyer men de kan ikke se.
Matt 13,13-16 Derfor taler jeg til dem i liknelser. For enda de ser, ser de ikke;
og enda de hører, hører de ikke, heller ikke skjønner de.
14 På dem blir Esaias' profeti oppfylt, som sier: Dere skal høre og høre, men
ikke skjønne, se og se, men ikke skjelne!
15 For dette folks hjerte er sløvet, og med ørene hører de tungt, og sine øyne
lukker de, for at de ikke skal se med øynene og høre med ørene og skjønne med
hjertet og vende om, så jeg kan få lege dem.
16 Men dere – salige er deres øyne fordi de ser, og deres ører fordi de hører.
Og Jesus fortsetter med å si i: Mark 4,24 Og han sa til dem: Legg merke til hva
dere hører! Etter det mål dere måler med, skal dere bli tilmålt, og dere skal få
enda mer!
Vi har vært gjennom det før, men det greske ord ”har” her betyr ”å ekko”, og en
ekko har den egenskap at den kan repetere ordet tilbake igjen med samme
tilkjennegivelse, slik at det er klart at du har forstått Det. Dette fordi jeg kan
bruke de samme ord med forskjellige tilkjennegivelse og mener det motsatte. Jeg
kan si med overbevisning: ”Bror Branham er en profet!” Du forstår da på grunn
av min uttalelse at jeg mener det jeg sier, og jeg står fast på denne uttalelse. Men
jeg kan si de samme ord, men da i spørsmål form og da får det en helt annen
betydning: ”Bror Branham er en profet?”
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Det er grunnen til at å være i stand til å sitere Ordet betyr det ikke at du er i stand
til å ekko Ordet. En papegøye er i stand til å repetere, men det trengs en vis gave
fra Gud for å være i stand til å ekko det tilbake igjen, fordi mens du gjør det
uttykker du den samme Ånd som Forfatteren har.
La oss fortsette: Men den som ikke har(5) Dette betyr at de som ikke er skapt på
en slik måte at de kan forstå og derfor ekkoer, eller gir tilbake til Gud det som
Han har gitt deg. Og det er dette hva sann tilbedelse og ofring dreier seg om. Gud
forlanger ikke en hvilken som helst gammelt offer. Det som Han forlanger er at
det som Han gir til oss, gir vi tilbake til Ham og viser dermed hvor det kom fra.
Sann ofring er å gi tilbake til Gud, det som Han har åpenbart til deg. Viste du at
du blir ditt eget offer? Abel ofret et bløende og døende lam og Han ble det
bløende og døende lam. Jesus var Guds Lam og det er hva Han ofret tilbake til
Gud. Det er grunnen til: og han som ikke har, skal bli fratatt selv det han har.(6)
Den bokstavelige betydning er: skal bli fratatt selv det han tror at han har.
Derfor finnes det ingen måte for dem å ofre noe, på rett vis, tilbake til Gud, fordi
de ikke har noe i det hele tatt.

