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Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #73.
Hagen i ditt Sinn. #3.
Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship.
Wednesday, January 26, 1997
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.
La oss be.
Vi snakket siste søndag om emne: ”Hagen i ditt sinn.” Jeg ønsker igjen å
snakke om dette emne i kveld, slik at vi blir bedre i stand til å forstå det vi
snakker om når vi snakker om vårt sinn; ”Å være en hage.” Vi leser fra side 77,
der hvor Br, Branham sa: ”Se, ned gjennom tidsaldrene, begynte vi fra
fundamentet, fra den første menighets tid av, da sæden gikk i jorden, den
komplette sæden… Deretter blir det komplette Legemet til Kristus åpenbart i
formen av en Brud.
Og slik hører vi at han forteller oss at vi har vår begynnelse fra denne Komplette
Sæden som gikk inn i jorden. Og dersom denne Sæden er Ordet, som har tankets
liv inn i seg, da må også vi være summen av tankene, fordi slik en man tenker i
hans hjerte, slik er han. Det er grunnen til at vi er, og vår karakter er, summen av
tankene som vi har inn i våre sinn. Derfor er vi og vår karakter, summen av de
tanker som vi har i vårt sinn. Derfor er vårt sinn som en hage fult med sæd, og
forhåpentlig ikke med ugress.
Siste weekend viste vi dere hvordan alt det du er, til og med dit karakter,
kommer fra sinnets hage, som er i ditt hjerte, som gjør deg til det som du
virkelig er. Br. Branham fortalte oss at når vi blir født på nytt, da mottar vi alt
som vi noen sinne kommer til å ha behov for, for å frembringe Guds Bilde i oss.
Og hagen i dine tanker påvirker alt som befinner seg allerede inn i deg, det har
ikke bare innvirkning på din karakter, men det former også din karakter, ja til og
med de omstendigheter som du daglig møter, og den måten du håndterer disse
omstendigheter. Og Gud bruker disse omstendigheter for å gjøre din karakter
klar til dets endelige produkt slik som Gud har forutbestemt det for deg. Enhver
test som du må bestå, og enhver prøve som Gud fører deg gjennom, kommer
derfor på deg som et resultat av Sæd Tankene som ligger inn i ditt hjerte.
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Derfor slår enhver sæd som er sådd, eller som vi tillater å falle inn i dette
fruktbare jord i vår sinn, rot der, og produserer etter sitt eget slag eller natur. Før
eller senere må enhver tankesæd som vi har sådd i våre hjerter, stå i blomst og
blir manifestert i vårt liv som en opptreden eller en handling. Og enhver
handling eller opptreden må bære sine egne frukter når det gjelder anledninger
eller omstendigheter. Det er slik Skriften sier det til oss; gode tanker bærer gode
frukter og dårlige tanker kommer til å bære dårlige frukter.
Gode tanker av alle sort fører til vaner av Nåde og vennlighet, som igjen in sin
tid stabiliserer seg i vennlige og lysere omstendigheter: rene tanker fører til
hellige vaner av selv kontroll, som igjen stabiliserer seg i omstendigheter av
hvile og fred. Dersom du sår tanker om selv realisering, mot og besluttsomhet,
da fører det til omstendigheter av suksess, overflod og frihet: iherdige tanker
fører til rene vaner og arbeidsomhet, som igjen stabiliserer seg i trivelige
omstendigheter; milde og tilgiende tanker fører til vernede og beskyttende
omstendigheter: kjærlige og uegoistiske tanker fører til vaner av selv
forglemmelse for andre som stabiliserer seg i omstendigheter av virkelig og
varig velvære, og sann rikdom.
Dersom du fortsetter med å så de samme bestemte rekke tanker, om de er god
eller dårlig da må de til slutt produsere resultater på omstendighetenes
egenskaper i ditt liv.
Nå er hagen dit et sted eller et stykke jord som du spesielt har avsatt for å dyrke
saker og ting som du er glad i. Det kan være for mat eller skjønnhet, slik som
blomster etc. En hage er et sted hvor du sår sæd, og du kommer for å vanne og
stelle disse frø, fordi du har noe i tankene for dem. Og slikt vi betonet det sist
søndag, dersom vi ikke bearbeider vår hage da vil andre sæd som faller inn i vår
hage konkurrere med våre saker og ting som vi ønsker å høste. Det er grunnen til
at vi må bearbeide de frø som vi ønsker, og rykke opp alt det vi ikke ønsker å
høste av.
Vi gjør ikke alt dette arbeid i hagen bare fordi vi liker å jobbe. Om det var slikt,
da ville du ikke bruke penger på frø. Da kunne du bare grave om jord og bli kvitt
alt stein.
Vi må ha et formål i vårt sinn om hvordan vi må sette sammen hagen. Man må
planlegge sin hage, og det må finnes et plan i ditt sinn om hvordan din hage
kommer til å se ut.
Du kommer til å få forferdelige problemer med å høste in det du har sådd,
dersom du ikke har en plan. Kan du tenke deg å beplante en hage bare med å ta
en handfull gulrotfrø, kaste det opp i luften uten å bry deg om hvor hen det
lander. Deretter tar du en handfull med maisfrø, sprer det ut over hagen uten mål
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og mening, og deretter gjør du det samme med frøene til; vannmelonene,
reddiker, agurkene, tomatene, potetene, bønner, ertene etc., og hva du enn
ønsker å ha. Jeg kan tenke meg at å så alt dette er ganske enkelt, men når du skal
høste alt det du har sådd, da får du store problemer med å sortere alt det du har
sådd.
Men allikevel gjør mange det slikt i det daglige liv, spesielt vår åndelige liv. Kan
du tenke deg at en mann forsøker å samle seg skatter på denne jord uten plan?
Og det er akkurat hva vi må gjøre med å samle Himmelske skatter. Matt 6,1920 19. 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 oss disse første prinsippene om
såing og høsting. Vi sier alt for ofte om denne mannen som er rike: ”Han er en
svindler.” Vel, det kan være delvis sant, men grunnen til at denne mannen er rik
er fordi han har anvend prinsippet om såing og høsting, som mange av oss ikke
er villig til å gjøre. Han hadde et plan om å få rikdom, og han hold seg målbevist
til dette fremgangsmåte, og slik ble hele hans liv organisert rund denne metoden,
og det er grunnen til at han høstet det han hadde sådd.
Jeg er ikke sjalu i det hele tatt på de som har arbeidet meget hard for det de har.
De fortjener det. Men jeg er bedrøvet for dem på samme vis som jeg er bedrøvet
for de fattige bønder som har mistet hele avlingen sin i en hagle tornado. Mange
av disse om ikke de fleste, som har samlet seg rikdom, har samlet deres skatter
på feil sted. Dette er fordi de bare kan glede seg over det de har sådd i noen få år
mens de er her på denne jord. Det er grunnen til at jeg ønsker det som ikke kan
ruste, og ikke bli møllspisst. Jeg ønsker det som virkelig blir hos meg gjennom
hele evigheten. Og Jesus fortalte oss hva det er.
Vi har faktisk et løfte fra Skaperen Selv angående alle disse ting, og vi vet at
”det er umulig for Ham å ljuge,” og Han har fortalt oss at dersom vi ”søker
først Guds Kongerike, da skal alle disse ting bli lagt til, til oss.” Hva snakket
Han om? Vel la oss slå opp i Bibelen på Matt 6,25-34
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?
28 Så hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de
vokser. De verken arbeider eller spinner.
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29 Og likevel sier Jeg dere at selv ikke Salomo i all sin herlighet var oppkledd
som en av disse.
30 Hvis nå Gud kler gresset på marken på denne måten, det som står i dag og
blir kastet i ovnen i morgen, skal Han ikke mye mer kle dere, dere lite troende?
31 Vær derfor ikke bekymret og si: "Hva skal vi spise?" eller: "Hva skal vi
drikke?" eller: "Hva skal vi ha på oss?"
32 For alt dette søker hedningene etter. Men deres himmelske Far vet at dere
trenger alt dette.
33 Søk først Guds rike og Hans rettferdighet! Så skal alt dette bli gitt dere i
tillegg.
34 Vær derfor ikke bekymret for dagen i morgen! For dagen i morgen skal
bekymre seg for det som hører den til. Hver dag har nok med sin egen plage.
Nå ønsker jeg at dere legger merke til, at vi blir fortalt at vi ikke skal være
bekymret for visse ting. Han sier ikke at disse ting ikke er viktig for oss, men at
våre tanker angående disse ting trenger å bli ledet, ikke på disse saker og ting
men på Guds Kongerike, hvorfra alle gode ting kommer. Med andre ord, Jesus
forteller dem at man må være fokusert på de rette ting. Det samme prinsippet
gjelder når man har å gjøre med de fattige i den tredje verden. Menneskene dør
av sult, og vi føler oss bedrøvet over dem, men om vi bare føder dem, da vil de
alltid være avhengig av oss.
Men når vi lærer dem hvordan å så og høste, da lærer de hvordan de skal forsyne
seg selv. Om vi bare ville gjøre det med vårt eget sosiale system. Hva vi ser på
her å ha den rette fokus. Han sa, ikke til å bli bekymret for disse ting. Ikke tenk
bare på mat, eller den spesielle type klær som du trenger, men fokuser på hvor
disse ting kommer fra, da skal du alltid ha nok. Lær å sy, da skal du også då
høste.
2 Kor 7,7-10

[Jeg tror Brian mener: 2 Kor 9,7-10 Oversetter.]
2 Kor 9,7-10
7. 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.
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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,
11 og slik skal dere bli rike i alle ting til all gavmildhet, som virker takksigelse
ved oss til Gud.
7. Enhver skal gi [ skal så.] slik han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke
motvillig eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.
{Dette får meg til å tenke på en familie som hadde en dårlig avling, og de hadde
en streng vinter i vente. De hadde bare en sek med korn fra den dårlige
innhøstning igjen, og barna skrek ut etter å spise det. Faren sa: ”Nei, om vi
spiser det, da er det sikkert at vi skal dø.” De klarte seg gjennom vinteren, men
det var en virkelig kamp. Men då våren kom, plantet faren hans frø, og det ble
en rikelig høst.}
Nå fortsetter Paulus:
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,
11 og slik skal dere bli rike i alle ting til all gavmildhet, som virker takksigelse
ved oss til Gud.
Utvidet oversettelse: Og Gud som forsyner såkorn for såmannen og brød for å
spise, skal også tilveiebringe og mangfoldiggjøre dine midler for å så, og øke
fruktene fra din rettferdighet, som manifestere seg selv i aktiv godhet,
vennlighet og nestekjærlighet, og slik skal du bli beriket i alle ting og på alle
måter, slik at du kan bli storsinnet, og din sjenerøsitet slikt det er forvaltet av
oss, skal frambringe takksigelse til Gud.
Og slik ser du at vi må ha den rette fokus og den rette plan dersom vi skal høste
Evigvarende velsignelser fra sinnets hage, det er oss lovet at Gud, som gav oss
sæden til å begynne med, skal også mangfoldiggjøre denne sæden om vi sår det
rett.
N.I.V. : Han som forsyner sæd til såmannen og brød til mat skal også forsyne
og øke din forråd av såkorn og skal forstørre innhøsting av din rettferdighet.
Du skal bli rik på alle måter slik at du kan bli storsinnet i alle anledninger, og
gjennom oss skal din sjenerøsitet resultere i takksigelse til Gud.
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Vi vet at sæden kom fra Ham og derfor har det allerede alle ting in i seg som vi
noensinne kommer til å trenge for å leve og for å frambringe en Karakter som er
etter Hans Billede. 2 Pet 1,2-4
2. 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 formål med Hans måte å plante på.
Jes 61,3 De sørgende i Sion skal få hodepynt i stedet for aske, gledens olje i
stedet for sorg, lovprisningens drakt i stedet for avmakts ånd. De skal kalles
rettferdighetens terebinter, som Herren har plantet, så Han kan bli herliggjort.
Formålet med beplantingen i Guds Hage er å bringe fram hans herlighet. Og vi
er til å bli sammenlignet med Guds beplanting.
I Efeserne 1:2-5, ser vi at vi var i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt, derfor
er vi en sæd som var i Ham. Og vi blir fortalt her at mens vi var fortsatt i Ham
ble vi: ”Velsignet med all Åndelig velsignelse i Himmelske steder i Kristus.”
Og deretter fortsetter han med å fortelle oss at for å frambringe denne sæd som
var i Ham, måtte Han ha en plan. I vers fem blir oss fortalt: Ef. 1,5 Ved Jesus
Kristus har Han forutbestemt oss til barnekår hos Seg, etter Sin viljes gode
velbehag,
Han hadde planlagt oss på forhand, slik at vi kunne få barnekår hos Ham
Selv.
Og dette måtte være etter Hans vilje eller plan, som Han belyser videre i vers 10
og 11, hvor Han forteller oss at det skal skje etter Hans Viljes Råd, som er Hans
Plan.
Og jeg håper derfor at du kan innse viktigheten av å ha et formål for enhver sæd
tanke som vi ønsker å dyrke videre til innhøstingen. Det er grunnen til at for å
kunne høste er det bare ikke alene nødvendig å så, men vi må også lære hvordan
vi skal så. Fordi du ikke kan så tilfeldig og forvente at avlingen blir topp.
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Jes 61,11 Slik jorden lar sine spirer skyte fram, som hagen lar sine vekster
spire, slik lar Herren Gud rettferdighet og lovprisning spire fram foran alle
folkeslagene.
Som vi ser i: 1 Mos 1,11,
[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] skal alt frambringe etter sitt eget slag eller natur. Men endog før vi ser
at Gud iverksetter denne loven om reproduksjon, bringen Han først og fremst alt
som var av samme sort sammen, og deretter kom loven om reproduksjon.
Legg merke til 1. Mosebok 1:9-10.
9. Så sa Gud: "Vannene under himmelen skal samles på ett sted, og det tørre
land skal komme til syne." Og det ble slik.
10 Gud kalte det tørre landet for Jorden, og oppsamlingen av vannene kalte Han
Havene. Og Gud så at det var godt.
Her ser vi at alt av samme sort var samlet før loven om reproduksjon ble satt i
gang i Hans Skaperverk. Det er grunnen til at vi også må følge Hans forebilde
om vi ønsker å høste fra hagen i vårt sinn, på samme vis som Gud avlet fra Hans
Eget Sinn. Det er grunnen til at vi må ha et formål og en plan angående de ting
vi ønsker å så og høste. Vår hage må ha et system dersom vi forventer en bra
avling. Om ikke kommer du til å spandere hele din tid bare med å forsøke å
sortere det som du har sådd i hagen din. Så lenge våre tanker er uten mening
driver de bare meningsløst rund omkring, og kommer aldri til å bære frukt.
Tanker som ikke har mål eller mening blir en lett bytte for livets bekymringer og
søking etter verdens glede som så enkelt berøver deg fra seier, Fred og Nåde, og
leder deg til et liv i svakhet og selv medlidenhet. Det er grunnen til at vi må ha
en mening med våre tanker, og når vi har målbevisste tanker, da må vi sette i
gang med å fullbyrde det som vi har planlagt.
For å gjennomføre dette, skulle vårt mål være det som bringer våre tanker
sammen med våre handlinger, og slik blir vårt legeme, sjel og ånd bundet
sammen i én styrket vesen med et fokus. Vi må gjøre dette mål til vårt høyeste
plikt, og vi må innvie oss selv til å fullføre dette mål, og ikke tillater at våre
tanker avviker fra målet inn i kortvarige tanker av lengsel eller innbilning.
Dette er den kongelige veien til selv kontroll og sann konsentrasjon. Og til og
med om du snubler igjen og igjen i ditt formål, som du ganske sikkert kommer
til å gjøre, inntil din svakhet er overvunnet, den styrke som din karakter har fått
fra dette, er den riktige mål av suksess, og dette former en ny utgangspunkt til
framtidig kraft og seier. Bare se på Thomas Edison, han forsøkte nesten 10.000
ganger om å konstruere en brukbar lyspære, og tilslutt klarte han det. Men hva
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om han hadde gitt opp etter 9.000 ganger? Edison kunne ha vær motløs hver
gang ved dagens slut, men han kom seg igjen hver gang og hans motløshet
forsvant.
Ordet motløshet er sammensatt av to ord, som betyr å miste motet. Ikke vær
motløs, vær tapper, vær omtenksom og har en mening i ditt hjerte at hva enn du
bestemmer deg for å gjøre, skal du fullføre. Er vi ikke skapt i Faderens billede?
Er Han ikke Forfatteren og Fullenderen eller vår Tro. Sa Han ikke: ”Det som jeg
begynte i dere, skal jeg oppfylle til og med til enden.”?
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 jeg har overgitt til Ham den Dagen.
Slangens sæd: Et lite dikt, som hjalp meg så mye da jeg var en liten gutt, lyder
slikt:
Det var en edel Romer, i Den romerske keiserens dager;
Som hørte en feig grinebiter foran Slotten si:
Å, det er trygg i et slik edelgran,
Det finnes ingen som kan riste det.
”Å, nei,” sa helten, ”Jeg finner en måte eller lager en!”

Jehova Jireh. Når du begynner å søke den lette veien, da er du på vei ut. Jeg er
glad i dette lite dikt:
Må jeg bli båret til Himmelen på en blomster eng,
Mens andre kjempet for å få belønning
Og seilte gjennom en sjø fullt med blod?
Nei, jeg må kjempe, dersom jeg skal regjere.
Øk min mot, Herre.
En annen dikt som han fortalte oss går slik:
En man som bare snakker men ikke gjør noe,
Er lik en hage fult med ugress.
Og det er helt nøyaktig det som jeg forsøkte å si dere i dette budskapet angående
hagen i ditt sinn. Hva har vi i vår hage i dag, tanker som har en hensikt eller
ugress.
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Den Mektige Seierherre. For noen dager siden stod jeg i den ”Westminister
Abbey” i London, England, og jeg så formen til poeten som skrev Livets Salme,
en høy kar, og jeg tenkte på denne dikt;
Si meg ikke i sorgfulle tall,
Livet er bare en drøm uten mening,
(Bare spis, drikk og vær glad.)
Og sjelen som sover er død,
Og ting er ikke slik som de ser ut til.
Livet er realistisk. Og livet er alvor,
Og graven er ikke målet,
Du er støv, og til støv skal du bli
Var ikke talt om sjelen.
Livet av alle store men minner oss om,
At vi kan gjøre vårt liv opphøyt,
Med det som er igjen til oss etter deres bortgang,
Fotavtrykket på livets vei,
Fotavtrykket som muligens,
Mens han seiler på livets hav,
For ikke om lenge etter forliset broder,
Skal gjerninger blomstre igjen.
La oss da være oppadgående
Med et hjerte som kan kjempe,
Ikke vær som tåpelig kveg,
Vær en helt i ditt liv…
Og fra ”Gå og våkn opp Jesus. Det er hva jeg hadde… Ikke vær som
umælende kveg, som blir jaget alle veier. La oss tro, vær en helt i striden.
”Livets Salme.” Et dikt fra ”Longfellow’s” fra “Salme fra Livet.” Jeg elsker
det. Det forteller noe; det manifesterer noe; det har noe ekte i det, en mening.
Jeg liker noe som har kvalitet, noe som har mening: musikk, dikt eller hva det en
er, jeg liker det om det er ekt.

