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Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #74. 
Hagen i ditt sinn. #4. 

Søndag 2. februar 1997. 
Brian Kocourek, Pastor i Grace Fellowship. 

 
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. 
 
Sist onsdag kveld fortsatte vi å tale om emne: ”Hagen i ditt sinn.” Dette som en 
mini serie inne i rammen fra Budskapet; ”Kristus åpenbart i Hans eget Ord.” Og 
jeg håper at mens vi hadde en liten avstikker fra hovet emne som er 
Åpenbaringen av Kristus, at vi kan se at mens Kristus blir åpenbart i Hans eget 
Ord, at også vi blir åpenbart ved vårt eget ord. Og vet å vite at dine ord er bare 
dine egne tanker som blir uttrykt, og da skulle vi være i stand til å se at hvem vi 
virkelig er, og det er ved å se hva som virkelig foregår i vårt sinn. Og som vi har 
påstått i disse mini series er at Skriften forteller oss at: ”Slik et menneske tenker 
i sitt hjerte slik er han, og, For det hjertet flyter over av, det taler munnen.” 
Det er grunnen til at et menneske er summen av alle sine tanker. Vi er derfor 
ikke bare noen av tankene, men det er summen av alle dine tanke, som utgjør 
din karakter.       
 
Paragraf 77 Broder Branham sa, i ”I den første menighetstid, da Sæden gikk inn 
i jorden, den fullkomne Sæd… Og ved tidens ende blir den fullkomne Legemet 
av Kristus åpenbart i form av en Brud.” Nå vet vi at denne fullkomne Sæd som 
gikk inn i jorden, er Ordet, som er Kristus eller livet som var i Kristus. Derfor 
inneholder denne fullkomne Sæden (Ordet) som gikk i jorden alt sammen av 
samtlige attributter og karakteristikker som er å finne i Guds Søn. Og har således 
returnert for å overta våre egne hjerter, for å reflektere det samme liv igjen i et 
Legeme, Bruden. 
 
Siste helg viste vi dere at alt som du er, til og med din karakter stammer fra 
tankenes hage, som er i dit hjerte eller ditt sinn. Og det er summen av alle dine 
tanker som utgjør hva du virkelig er. Da har tankene i ditt sinn påvirkning på alt 
som er allerede inn i deg, det berører ikke bare din karakter, men det former din 
karakter. Det påvirker ikke bare måten du håndterer omstendighetene rund 
omkring deg, men det er til og med årsaken til at det inntreffer. Og Gud bruker 
disse omstendigheter for å forme vår karakter til dets endelige sluttprodukt slik 
som Gud har forutbestemt til oss. Følgelig må hvert eneste prøve som du går 
igjennom, hvert eneste prøve som Gud tester deg med, komme som et resultat 
fra Sædens Tanker som ligger inn i ditt hjerte. 
Derfor kommer enhver sædtanke som er sådd, eller de som vi tillater å falle inn i 
den fruktbare jord for å slå rot der, til å produsere etter sitt eget slag, eller natur. 
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Før eller senere kommer enhver sædtanke som vi har sådd i våre hjerter til å stå i 
blomst og blir manifestert i vårt liv i form av en opptreden eller gjerning. Og 
hver opptreden eller gjerning kommer til å bære sine egne frukter i vårt liv i 
form av muligheter eller omstendigheter. Som Skriften forteller oss; gode tanker 
bærer gode frukter og dårlige tanker bærer dårlig frukter.  
 
Derfor: Kjærlige tanker skaper en atmosfære av hjelp og tillit, som fører til 
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.  
 
2 Tess 1,2-3  
2. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!  
3 Vi skylder alltid å takke Gud for dere, brødre, som rett er, fordi deres tro 
vokser rikelig, og kjærligheten hos hver enkelt av dere flyter over til de andre. 
Ef 1,15 Derfor, etter at jeg fikk høre om deres tro på Herren Jesus og om deres 
kjærlighet til alle de hellige, 
Kol 3,12 Som Guds utvalgte, hellige og elskede, må dere da ikle dere inderlig 
barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og langmodighet,  
2 Pet 1,7 og gudsfrykten i broderomsorg og broderomsorgen i kjærlighet. 
 
Rene tanker skaper en atmosfære av hellighet og besindighet, som blir formet 
til hellige vaner og selv kontroll som videre tar form i omstendigheter av hvile 
og fred.  
 
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! 
 
Hebr 6,17-19  
17. Siden Gud var enda mer fast bestemt på å bevise for løftets arvinger hvor 
uforanderlig Hans plan er, gikk Han imellom og stadfestet det med en ed,  
18 for at vi ved to uforanderlige ting, som bekrefter at det er umulig for Gud å 
lyve, kunne ha en sterk trøst, vi som har søkt tilflukt ved å gripe det håpet som er 
satt foran oss.  
19 Dette håpet har vi som et anker for sjelen, sikkert og fast, som når inn til Det 
indre innenfor forhenget, 
 
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 
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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. 
 
Positive tanker sammen med mot og besluttsomhet, skaper en atmosfære av 
sikkerhet og standhaftighet, som igjen resulterer i 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 10,22-24 
22. 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. 
 
Hebr 10,35-36  
35. 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: 
 
Milde og tilgivende tanker skaper en atmosfære av kjærlighet og tillit som 
igjen uttrykker seg i beskyttende og bevarende omstendigheter, og fører til 
omstendigheter som tillater dere å ute hjelp og tilgivelse til andre som tillater 
de som er plaget å gå inn i en atmosfære av håp og harmoni.   
 
Ef 4,31-32  
31. 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. 
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Kol 3,12-14  
12. 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. 
 
Luk 7,40-47  
40. Jesus svarte med å si til ham: "Simon, Jeg har noe å si deg." Så sa han: 
"Mester, si det!"  
41 "Det var en pengeutlåner som hadde to skyldnere. Den ene skyldte fem 
hundre denarer og den andre femti. 
 42 Og da de ikke hadde noe å betale tilbake med, ettergav han begge to gjelden. 
Si Meg da, hvem av dem vil elske ham mest?" 
 43 Simon svarte og sa: "Jeg vil tro det må være den som han ettergav mest." Og 
Han sa til ham: "Du har dømt rett."  
44 Så snudde Han seg til kvinnen og sa til Simon: "Ser du denne kvinnen? Jeg 
kom inn i huset ditt. Du gav Meg ikke vann til føttene Mine, men hun har vasket 
føttene Mine med tårene sine og tørket dem med håret sitt.  
45 Du gav Meg ikke noe kyss, men denne kvinnen har ikke holdt opp med å 
kysse føttene Mine siden Jeg kom inn.  
46 Du salvet ikke hodet Mitt med olje, men denne kvinnen har salvet føttene 
Mine med velduftende olje.  
47 Jeg sier deg: Hennes synder, de som er så mange, er henne tilgitt, derfor* 
elsker hun så mye. Men den som har fått lite tilgitt, den elsker lite." 
 
Dersom dere fortsetter med å så de samme bestemte sædtanker, om de er gode 
eller dårlige, da er de nødt til å skape en atmosfære rund deg som også har 
innflytelse på din karakter og omstendigheter hvori du lever.  
 
Vel, siste onsdag kveld kom vi et steg videre med denne tanken om Sinnets 
Hage, da vi la ut den enkle ideen om hagen. For å kunne dyrke en hage må du ha 
et egnet stykke jord. Derfor må du ha et mål og en plan. Vi fokuserte siste 
onsdag hovedsakelig på å få dere til å se at du må ha et mål i livet, ellers vil dine 
tanker arbeider mot deg. Mennesker som ikke har en hovet mål i sitt liv blir et 
lett bytte for små bekymringer, fobis, og livets sorger, og det leder til 
selvmedlidenhet, alt dette indikerer svakheter, og denne svakhet leder like sikker 
som planlagt synd til fiasko, elendighet og tap. Dette fordi svakhet ikke kan bli 
stående i en verden hvor djevelen går rund omkring som en brølende løve som 
søker etter hvem han kan fortære. Akkurat som i naturen, hvor en ulveflokk som 
regel leter etter det svakeste bytte, eller en som er kommet seg vekk fra flokken, 
slik gjør også djevelen, han leter etter den svakeste i flokken. 
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Derfor må du i ditt hjerte forstå at du må ha et mål i ditt hjerte, og at du sikter på 
å oppnå dette målet. Ditt mål skulle være det viktigste i ditt liv. Og målet skulle 
reflektere tidsalderen du lever i.  
Sist onsdag kveld viste vi dere hvordan til og med Gud på denne måte ledet 
Hans egne tanker. For uten en mening flyr våre tanker av sted uten mål og 
mening. Når du har et mål som leder dine tanker, da blir dine tanker koplet 
sammen med dette mål et kontrollsenter for dit tankeliv, og som overtar 
kontrollen av dit opptreden og også dit språk.  
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 slik ser dere at for å kunne høste fra dine tanker, må du ha et FORMÅL. Til 
og med en hage må bli planlagt i ditt sinn med hensyn til hvordan du ønsker at 
din hage skal bli. Jeg mener her innhøstingen. En hage som er satt opp uten plan 
og orden, kan ikke produsere en rikelig høst. En hage må bli systematisk og vel 
overveid planlagt med hensyn til ønske og avling. Vi sår ikke for å trimme, men 
vi sår i virkeligheten sæd med tanke på å få en tilfredsstillende avling. Når vi 
derfor planlegger en hage, forsøker vi å få det meste ut av det, og vi gjør det 
beste ut av det vi har. Er det syrlig jord, for surt da behandler vi det med kalk. 
Finnes det for mye leir, da føyer vi sand til jordsmonnet. Og etter vi har plantet 
begynner vi å gjødsle, inntil vi har gjort alt som står i vår makt for å gi sæden 
den næring som det trenger.    
Det neste vi må gjøre er å få rykket bort alt sæd som vi ikke ønsker å høste av. 
Dersom noe ugress vokser opp, da må vi rykke dem opp før de overtar hagen. 
Dette må gjøres regelmessig, om ikke, da tar ugresset alt næring fra de planter 
som du har sådd og dermed kveler ugresset plantene som du har sådd.  
Matt 13,22-23  
22. 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."  
 
2 Kor 9,7-10  
7. Enhver skal gi [så] 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, 
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[Utvidet] Og Gud som gir sæd til såmannen og brød for å spise, skal også 
sørge for og mangfoldiggjøre dine midler for å så og øke fruktene for din 
rettferdighet som manifestere seg selv i levende godhet, vennlighet og 
nestekjærlighet og på denne måte blir du beriket i alle ting og på alle måter, 
slikt at du kan bli sjenerøs og din storsinnethet slik som den er forvaltet av oss 
frambringer takksigelse til Gud.  
 
Nå skjønner dere at vi må ha den riktige fokus og den rette planen, skal vi 
frambringe frukter ut av sinnets hage, en avling av Evigvarende velsignelser. 
Det er oss lovet at Gud som til å begynne med gav oss sæden, skal også 
mangfoldiggjøre denne sæden dersom vi sår på rett vis. 
 
[NIV] Han som forsynte sæd til såmannen og brød til mat skal også forsyne 
og øke din forråd av sæd og skal forstørre avlingen av din rettferdighet. Du 
skal bli gjort rik på alle måter slik at du kan bli gavmild i alle anledninger, og 
gjennom oss skal din gavmildhet resultere i takksigelse til Gud.  
 
Jes 61,3b De skal kalles rettferdighetens terebinter, som Herren har plantet, så 
Han kan bli herliggjort.       
 
Således håper jeg at dere kan innse viktigheten av å ha en hensikt eller plan for 
enhver sædtanke som vi ønsker å bringe fram til innhøsting. Altså, for å kunne 
høste må vi ikke bare så, men vi må også lære hvordan vi skal så. Fordi du ikke 
kan så på vilkår og forvente en ordentlig avling. 
 
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.  
 
Vel, hagen er gjort i stand med et fast system. Slik 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. 
Alt skal bære fram etter sitt eget slag, eller natur. Men til og med før vi ser at 
Gud setter i gang med sin lov om reproduksjon, førte Han alt sammen som var 
av samme slag, og deretter ble loven om reproduksjon satt i gang. 
Legg merke til vers 9 og 10, her ble alt samlet etter sitt slag, før loven om 
reproduksjon ble introdusert i Hans Skaper verk. 
 
1 Mos 1,9-10  
9. sa Gud: "Vannene under himmelen skal samles på ett sted, og det tørre land 
skal komme til syne." Og det ble slik.  
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10 Gud kalte det tørre landet for Jorden, og oppsamlingen av vannene kalte Han 
Havene. Og Gud så at det var godt. 
 
Derfor om vi skal være i stand til å bære fram frukt fra sinnets hage, på samme 
måte som Gud har brakt fram fra Hans Eget Sinn, da må vi også følge Hans 
Eksempel. Vi må ha et mål og en plan for de ting som vi ønsker å så og høste 
fra. 
 
Han som sår med måte skal høste med måte og han som sår rikelig skal også 
høste rikelig 
2 Kor 9,6 Men dette sier jeg, den som sår sparsomt, skal også høste sparsomt. 
Og den som sår rikelig, skal også høste rikelig.   
Om vi forventer en god avling fra vår hage da må vi ha et system. Om ikke 
kommer du til å bruke all din tid bare med å finne ut hva det er som vokser i din 
hage. Så lenge våre tanker ikke har noen mening, da driver de bare meningsløs 
rund omkring og aldri kommer de til å bære frukt: Jak 1,2-7   
2. Mine brødre, regn alt bare som glede når dere blir utsatt for forskjellige 
prøvelser,  
3 for dere vet at når troens ekthet blir prøvet, virker det tålmodighet.  
4 Men tålmodigheten må vise seg i moden gjerning, for at dere selv kan være 
modne og helstøpte og ikke stå tilbake i noe.  
5 Men hvis noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, Han som gir alle, 
rikelig og uten anklage, og den skal bli gitt ham.  
6 Men han må be i tro, uten å tvile, for den som tviler, er lik en bølge på havet, 
som blir drevet og kastet av vinden.  
7 For det mennesket må ikke tro at han skal få noe fra Herren;  
 
Tanker uten mening er en lett bytte for livets bekymringer, og søken etter glede 
og andre ting som så enkelt røver deg fra seir, Fred og Nåde, og leder til et liv i 
svakhet og selvmedlidenhet. Det er grunnen til at vi trenger å ha en mening med 
våre tanker, og når vi engang har oppnådd dette må vi gå inn for å få oppfylt det 
som vi har satt som mål.  
 
En kraftig kar kan ikke hjelpe en som er svakere enn seg selv, dersom han ikke 
ønsker hjelp. Og til og med da må den svake bli sterk med eget hjelp, fordi han 
er nødt til å gjøre det med egen innsats, og utvikle den styrke som han så 
inderlig beundrer i den andre. Det er bare han selv som kan gjøre noe med 
situasjonen. Han kan bare komme seg ovenpå, erobre og oppnå målet ved å løfte 
opp hans tanker. Han forblir svak, uverdig og elendig ved ikke å løfte opp sine 
tanker. Arnold Schwartzenegger begynte som en lang og tynn svekling, men han 
var fast bestemt på å forandre situasjonen og han jobbet og jobbet inntil hans 
muskler begynte å vokse, muskler som de fleste mennesker ikke engang trodde 
eksisterte. Men han hadde et formål og denne formål smeltet sammen med hans 
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tanker og dette ble opphavet til Amerikas helte symbol.  Jeg er sikkert på at han 
ikke ante noe om det, da han begynte og ønsket å leve i Amerika. Men 
omstendighetene som ble skapt på grunn av ren innsatts skapte veien til det han 
er i dag.   
 
For å kunne gjøre dette, måtte hans formal nødvendigvis være det som førte 
sammen hans tanker, energi og handling, og ved å binde sammen hans legeme 
og sjel i et aktiviserende vesen med et fokus. Bare se på Thomas Edison, Han 
forsøkte nesten 10.000 ganger å produsere en brukbar lyspære, og til slutt lyktes 
det ham. Hva om han hadde stoppet etter 9.00 forsøk? Edison kunne ha vært 
motløs hver gang etter dagens slutt, men han kom seg hver gang og 
motløsheten forsvant.  Det er for ille at hans tanker ikke hadde en evigvarende 
hensikt fordi, skjønt at han kan bli brukt som et forebilde om hva man klarer å 
oppnå, er alle hans prestasjoner midlertidig, og driver bort med vinden. Vi skulle 
gjøre vårt formal til vårt høyeste mål, og vi skulle vie oss til at vårt formål blir 
oppfylt. Vi må ikke tillate oss at våre tanker vandrer omkring inn i flyktige 
fantasier, lengsel og innblidninger, men at de blir mer fokusert på det som Gud 
gjør her og til Hedning Brudens hjemreise.  
 
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.    
 
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, 
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Er lik en hage fult med ugress. 
 

Og det er helt nøyaktig det som jeg forsøkte å si dere i disse taler angående 
hagen i ditt sinn. Hva har vi i vår hage i dag, tanker som har en hensikt eller 
ugress. 
 


