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Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #72. 
Hagen i ditt Sinn. #2. 

Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. 
Januar 26, 1997. 

 
Matt 13,24-30  
24. Han la også fram en annen lignelse for dem og sa: "Himlenes rike er likt en 
mann som sådde godt såkorn i åkeren sin.  
25 Men mens menneskene sov, kom fienden hans og sådde ugress blant hveten og 
gikk så bort.  
26 Men da kornet hadde vokst opp og gav avling, kom også ugresset til syne. 
27 Eierens tjenere kom så og sa til ham: Herre, var det ikke godt såkorn du sådde i 
åkeren din? Hvor kommer da ugresset fra?  
28 Han sa til dem: En fiende har gjort dette. Tjenerne sa til ham: Vil du da at vi 
skal gå og samle det sammen?  
29 Men han svarte: Nei, dere kunne også komme til å dra opp hvete når dere 
samler sammen ugresset. 
30 La begge vokse sammen inntil høsten. Når tiden for å høste kommer, vil jeg si til 
høstarbeiderne: Sank først sammen ugresset og bind det i bunter og brenn det! Men 
hveten skal dere samle inn i låven min." 
 
Bønn. 
 
I går kveld viste vi dere at alt dere er, til og med deres karakter, kommer fra 
tankens hage som befinner seg i deres hjerter, som gjør dere til hva dere virkelig er. 
Bror Branham forteller oss at når vi er født på nytt, da mottar vi alt som trenges for 
å bringe fram Guds Billede i oss.   
 
Vi hører faktisk at Johannes forteller oss at vi er allerede Guds Sønner, men på det 
nåværende tidspunkt likner vi det ikke, og derfor er vi kanskje ikke er klar over det.  
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 formiddag ønsker jeg å vise dere hvordan tankene i denne hagen påvirker alt 
som allerede er i deg, det påvirker ikke bare din karakter, og formingen av den, 
men til og med de daglige omstendigheter som du møter. Gud bruker disse 
omstendigheter for å forme din karakter til dets endelige produkt, slik som Gud har 
forutbestemt for deg. Enhver prøve som du må bestå, enhver test som Gud lar deg 
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gå gjennom, inntreffer som et resultat fra disse Sædtankene som ligger inne i dit 
hjerte. 
 
1 Pet 4,12 Dere kjære! Dere skal ikke undre dere over den ildprøven som kommer 
over dere, som om det hendte dere noe underlig. 
Her ser vi at det skulle ikke forundre oss når vi står ansikt til ansikt med våre tester, 
fordi disse prøver er skapt for én hensikt; å teste oss.  
Egentlig ser vi i:  
1 Pet 1,7 for at den prøvede ekthet i deres tro - som er mye mer dyrebar enn gull 
som forgår, selv om det lutres ved ild - må bli funnet til lov, pris og ære ved Jesu 
Kristi åpenbarelse, at ikke bare er vi forutbestemt til disse tester, men at vi også er 
forutbestemt til å bestå dem. 
Wuest oversettelse: ”In den siste tidsalder er dere til stadighet i jubel og med 
glede som uttrykker seg selv i en seierrik begeistring, skjønt for en liten stund, i den 
nåværende tid, selv om dere nå for en liten stund om nødvendig er full av sorg midt 
i de mange forskjellige typer tester for å prøve din tro. Troen ble undersøkt ved å 
prøve den i den hensikt å bli godkjent. Denne godkjenning er mye mer verd en 
gullets anerkjennelse, den forsvinner selv om gullet blir anerkjent ved ildtest, og 
blir åpenbart etter nøye granskning og resultere in lovprisning, takksigelse og ære 
på den tid da Jesus Kristus blir åpenbart,    
 
Derfor kan du si at hver prøve du går gjennom og hver gang Gud tester deg og du 
ikke kan se forbi disse omstendigheter som synes å omringe ditt liv, husk da at alle 
disse tester er et resultat av sæden i din tanke og de har vokst fram fra hagen i ditt 
egen sinn. Husk det som Paulus sa til oss i Rom 8:28-31  
28. Og vi vet at alle ting virker sammen til det gode for dem som elsker Gud, for 
dem som er kalt etter Hans rådslutning.  
29 For dem som Han kjente på forhånd, dem har Han også forutbestemt til å bli 
likedannet med Sin Sønns bilde, for at Han skulle være den førstefødte blant mange 
brødre.  
30 Og dem som Han forut har bestemt, dem har Han også kalt. Og dem Han har 
kalt, dem har Han også rettferdiggjort. Og dem Han har rettferdiggjort, dem har 
Han også herliggjort.  
31 Hva skal vi da si til dette? Hvis Gud er for oss, hvem er da imot oss? 
 
Og hvis alt som angår oss allerede er forutbestemt fra Gud, da kjente Han alle våre 
tanker før verdens grunnvoll ble lagt. Han kjente ikke bare til de tanker vi har tenkt, 
men også til de tanker du kommer til å tenke. Da ser vi forbindelsen mellom disse 
tanker som vi har og hvordan de innvirker på vår vekst henimot Hans Sønns Bilde. 
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Husk at vårt sinn er i stadig forandring. Da vi var barn hadde vi visse tanker som 
fylte vårt sinn. Og gjennom våre erfaringer i livet begynner vi å utvikle våre tanker 
videre. Og når vi mottar disse nye erfaringer, begynner vårt sinn å studere disse 
omstendigheter i vårt liv med en mer moden forståelse. Paulus sa: 
1 Kor 13,11 Da jeg var barn, talte jeg som et barn, og jeg forstod som et barn og 
tenkte som et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige.   
 
Slik ser vi at vårt sinn er en grobunn som forandrer seg til stadighet. Det er grunnen 
til at vår hage eller tanker blir stadig oppdatert, for å si det slik, eller fornyet med de 
erfaringer som livet gir oss, mens vi er på livets vei. 
 
Paulus forteller oss i Romerne 5: 3-5: 
3. Og ikke bare det, men vi roser oss også i trengsler, for vi vet at trengselen virker 
tålmodighet,  
4 tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn virker håp.  
5 Og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er blitt utøst i våre hjerter ved 
Den Hellige Ånd, som ble gitt oss. 
  
Du ser at ”vi skulle rose oss i våre trengsler,” eller tester. Dette ordet her er gresk 
og betyr de ting som synes å legge press på oss. Vi ser alltid på disse trengsler som 
om de kommer utenfra, men Paulus forteller oss at vi skulle lovprise disse, fordi 
han fortsetter med å si: ”for vi vet at trengselen virker tålmodighet, tålmodigheten 
virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn virker håp. Og håpet gjør ikke til 
skamme, for Guds kjærlighet er blitt utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd, som 
ble gitt oss.  
Og slik ser vi hvordan Gud bruker alle disse ytre innflytelse, kalt omstendigheter, 
for å bringe fram karakter og Nåde i oss. 
 
Derfor må vi forstå at siden vår karakterutvikling er avhengig av å motta ytre 
stimuli, det som skal framvise i vår tenkning, Guds tanker, således kan vi se hvor 
avhengig vi er av disse stimuli for å innfri det endelige mål; å motta Selve Guds 
Sinn. Derfor er våre reaksjoner på disse omstendighetene en identifikasjon på hvor 
vi befinner oss på veien i vår utvikling mot det endelige mål for våre liv. Hvordan 
vi takler enhver omstendighet avhenger av på hvilket nivå vi ligger. Eller rettere 
sagt hvor langt på veien vi er kommet til å nå det endelige slutprodukt; Guds 
Karakter. Det som synes å være en test på et nivå, synes ikke å være en test på et 
høyere nivå i vår karakterutvikling. 
 
Omstendigheter kan sammenliknes med en prøve på skolen. Det som synes å være 
en meget vanskelig prøve i første klassen på skolen, er slettes ikke vanskelig når 
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man er kommet i 10. klasse. Og dess lengre vi beveger oss i vår utvikling i 
overensstemmelse med Guds Bilde, desto mer utviklet blir reaksjons mønster som 
vi har i vårt sinn eller vår sædhagen i vår tenkning. Således er de omstendigheter 
som vi møter en vekst fra vårt sinn eller tanker. Omstendighetene vokser ut fra våre 
tanker. Vi kjemper mot disse omstendigheter så lenge vi oppfatter disse til å være 
en ytre påvirkning som kommer over våre liv. Men når vi kommer dit hen, at 
omstendighetene som møter oss i våre liv er et direkte resultat av vår mentale 
tilstand, da begynner vi å verdsette deres formål og hensikt med vår vekst mot det 
endelige produkt som Gud har bestemt til enhver av oss. 
 
Enhver som har vært en Kristen over lengre tid og som har utøvd selvkontroll og 
selvrenselse, som er helliggjørelsen, har lagt merke til at forandringen i 
omstendighetene har stått i direkte forhold til forandringen i sinnet. Når et 
menneske med vilje og med iver gjør seg anstrengelser for å rette på sin personlige 
karakter feil, og gjør en rask og markert framgang mot å forbedre sine svake 
punkter, da går de raskt gjennom en serie av uforutsigbare forandringer. Derfor kan 
du si at sjelen tiltrekker seg det som det i hemmelighet ønsker seg, men også det 
som én frukter mest. Det når ikke bare toppen av det man ønsker, men det faller 
også ned til nivået av sine utøylete ønsker, og gjennom disse omstendigheter mottar 
sjelen hva den lengter etter.  
 
Derfor, enhver tankesæd som blir sådd, eller de som vi tillater å falle inn i den 
fruktbare jord i vårt sinn, og slår rot der, vil produsere etter sitt eget slag, etter sitt 
eget bilde eller natur. Enhver tankesæd som vi har sådd i våre hjerter kommer til å 
stå i blomst før eller senere og blir manifestert i våre liv som en handling eller 
gjerning. Og enhver handling eller gjerning kommer til å bære sine egne frukter 
hva gjelder anledninger eller omstendigheter. Som Skriften forteller oss; gode 
tanker vil bære gode frukter og dårlige tanker vil bære dårlige frukter.  
 
Det er grunnen til at vi må komme fram til det stedet hvor vi begynner å overvåke 
og kontrollere det vi tenker og tror. 
 
1 Pet 1,20-22  
20. Dette ble Han utsett til på forhånd, før verdens grunnleggelse, men Han ble 
først åpenbart i disse siste tider for deres skyld,  
21 dere som ved Ham tror på Gud, som oppreiste Ham fra de døde og gav Ham 
herlighet, slik at deres tro og deres håp er rettet mot Gud.  
22 Ettersom dere i lydighet mot sannheten ved Ånden har renset deres sjeler til 
oppriktig broderkjærlighet, så elsk hverandre inderlig av et rent hjerte, 
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23 dere som er gjenfødt, ikke av forgjengelig sæd, men uforgjengelig, ved Guds ord 
som lever og blir til evig tid. 
 
Vi ser at Peter forteller oss at om vi lider for Kristi skyld er det kjærkomment for 
Gud, men dersom vi lider på grunn av det vi selv har forårsaket da må vi bare holde 
ut, vel vitende om at alt dette kommer oss til gode. Som dere ser; deres tanker er 
sæd og siden det er et frø må bringe fram en avling etter sin egen natur og siden 
livet i frøet åpenbarer seg selv, når sædtanken gir en erfaring i livet i form av en 
handling eller gjerning, da vil det igjen resultere i at andre ting begynner til å skje. 
Slik som Peter sa; ikke vær redd og overrasket når dine handlinger er årsak til at 
andre omstendigheter blir satt i gang og som du føler at du ikke har kontroll over. 
Dette fordi du kan virkelig kontrollere dem ved at du ikke la det skjer.   
Det finnes en reaksjon for enhver aksjon skjønner du? Og det påhviler oss å være 
forsiktig med hvordan vi gjør ting. Dersom vi virkelig tror at det vi sår vil vi høste, 
da må vi ikke være overrasket at dersom vi sår hatefull tale, eller kritikk, må vi ikke 
bli overrasket når kritikken kommer tilbake på oss. Det er grunnen til at vi nå skulle 
være i stand til å se hvordan den ytre verden av omstendigheter i virkeligheten 
former seg selv til vår indre verden av tanker. Og både hyggelige og ikke hyggelige 
omstendigheter er faktorer som er til det beste for vår sluttresultat, eller arbeider 
sammen for vårt beste. Det er grunnen til at vi lærer både av lidelse og når vi 
mottar velsignelse. Hver av disse ytre ansporinger hjelper oss med vår videre vekst 
som er Guds Bilde i våre sjeler som vi lengter så etter. Derfor skulle vi være i stand 
til å se at våre handlinger bare er en uttrykk for våre tanker. Det finnes ingen 
tilfeldige omstendigheter, de vokser ut ifra hjertets tilstand.  
 
Akkurat som vårt åndelige liv utvikler, hvor ord må bli stablet på ord for å få fram 
dette herliggjorte legemet, slik føyer også våre omstendigheter seg til våre lidelser, 
i den hensikt å hjelpe vår karakter i å vokse og utvikle seg. Enhver situasjon som vi 
møter i våre liv er som en brikke i et stort puslespill, og når den engang sitter på 
plass gir den hensikt og mening for hver og en av dem. Omstendighetene og 
forhold som vi møter hver dag er kun gjensvar som hjelper oss i å forstå hvor langt 
på veien vi er kommet i vår utvikling. Et menneske får ikke alltid det han ber om, 
men han får alltid det han har sådd. Grunnen til at våre ønsker og bønner virkelig 
blir til oppmuntring for oss, er når de er i harmoni med det vi sår i dypet av vår 
sinn. Når vi er i krig med omstendighetene er vi bare i opprør med effekten av det 
som vi har sådd. Vi ser omstendighetene eller tilstanden som er utenfor og 
muligens liker vi ikke det vi ser, men likevel er de der bare fordi vi nærer dem i 
vårt sinn, og vi fortsetter å mate dem og slik beskytter vi dem i våre hager som 
befinner seg i sinnet.  
 



 6

Vi ønsker så ofte å forbedre våre omstendigheter, men likevel er vi så uvillige til å 
forbedre oss selv. Og det er grunnen til at våre omstendigheter forblir de samme. 
Dersom vi vegrer oss for å korsfeste oss selv, oppnår vi aldri våre hjerters ønsker. 
Et menneske som ønsker seg en bedre livs stil, må være villig til å arbeide for det 
han ønsker seg. For mange mennesker lever på randen av fattigdom og ønsker 
daglig at de kunne komme seg ut av det. Og allikevel er de ikke villig til å gjøre 
noe med det, ikke noe annet en å klage over det. Folk som er overvektige ser seg 
selv ofte i speilet og ønsker at de kunne forandre utseende sitt, men likevel ser de 
slik ut fordi de ikke gjør noe med det. Det er du som er grunnen til at du er rik eller 
fattig, tykk eller tynn, utdannet eller ikke, Åndelig eller ei. Du høster det som du 
har sådd i ditt liv. 
 
Du får ikke en godt sammensveiset familie ved rene tilfeldigheter, du får en godt 
sveiset familie ved hard jobbing og med konstant kommunikasjon. Gode tanker og 
handlinger kan aldri produsere dårlige resultater. Jesus har fortalt oss at en god tre 
ikke kan produsere dårlige frukter. Om vi da tenker gode tanker, skal vi få gode 
handlinger som igjen produserer gode resultater. 
Matt 7,17-19:  
17. Slik bærer hvert godt tre god frukt, men det dårlige tre bærer dårlig frukt.  
18 Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, og et dårlig tre kan heller ikke bære god 
frukt.  
19 Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden.   
 
Du høster kun det du har sådd. Om du gleder deg i Kristus, skal du mottar de ting 
som du har bruk for. 
Sal 37,4 Og gled deg stort i Herren, så skal Han gi deg etter ditt hjertes ønsker. 
Ordsp 16,4 Herren har virket alt til Sin* hensikt, ja, til og med den ugudelige for 
den onde dag.     
 
Du må ta på deg dine forpliktelser og du må så, og da gjør Gud ikke noe annet en å 
respektere Loven om Reproduksjon som sier, all sæd skal bringe fram etter sitt eget 
slag. 
 
Å praktisere alle slags gode tanker vil forme vaner av Nåde og vennlighet og skape 
velvilje og oppmuntrende omstendigheter. Rene tanker vil forme vaner av hellighet 
og selvkontroll, som igjen skaper omstendigheter av hvile og fred. Dersom du sår 
tanker om selvtillit, mot og besluttsomhet, vil de frambringe omstendigheter av 
suksess, overflod og frihet. Energiske tanker former vaner av renhet og virksomhet, 
som i sin tur skaper hyggelige omstendigheter. Milde og tilgivende tanker skaper 
beskyttende og bevarende omstendigheter. Kjærlige og oppofrende tanker formes 
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til vaner til å glemme seg selv og leve for andre som igjen frambringer 
omstendigheter av sikkerhet og vedvarende velstand og sann rikdom.  
 
Når du tilstadighet sår de samme spesielle tankerekker, om de er gode eller dårlige, 
blir de nødt til å produsere sine resultater i form av den egenskap og 
omstendigheten hvori du lever. 
 
[77] Helt fra begynnelsen av fra grunnvollen av, fra den første menighetstid, da 
sæden ble sådd i jorden, den komplette sæden. Da kom den opp gjennom føttene, 
Luther, kom tilbake og fortsatte gjennom Wesley, og så inn i pinsevennene, tungen 
og lepper. Skjønner? Den er nå inn i øyene, profetisk, Malakias 4 og så videre. Nå 
står ingenting igjen utenom Hans Komme, for så å gå inn i det, fordi det er det siste 
som står igjen. Det neste er intelligensen, og vi har ingen intelligens i oss selv, det 
er Hans. Skjønner? Vi har ingen synsevne av oss selv. ( Legg merke til at han ikke 
referer til det fysiske syn, fordi han fortsetter å si,) Hvordan kan en mann forutse 
disse ting? Han kan ikke gjøre det; Det er Gud Selv. Skjønner? Det kommer til et 
sted … Og Han regjerer hele legemet. Da blir Kristi komplette/fullkomne Legemet 
åpenbart i form av en Brud som ble tatt ut av Hans side, akkurat som det var med 
Adam i begynnelsen.       
 
 
 
 
 


