
 1

Mesterstykket #100. 
Irettesettelse, Korreksjon, Veileding i Rettferdiggjørelse. 

10. desember 2006. 
Brian Kocourek 

 
 
2 Tim 3,16 Hele Skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til 
overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet, 
 
La oss be. Kjære far, vi har lest fra Skriften denne formiddagen og vi tror at Ditt 
Ord ble gitt os for irettesettelse og for korrigering og for å veilede oss i 
rettferdiggjørelse, slik at vi kan bli moden slik som din eldste Sønn Jesus ble 
gjort fullkommen. O Herre gi oss denne formiddag en forfriskning fra dit 
nærvær og helbred oss fra all vår skrøpelighet ved Ditt Ord, fordi vi ber om det i 
Jesus dyrebare Navn, amen. 
 
Siste uke leste vi fra Mesterverket § 183, og vi så i denne paragrafen en tanke 
som Br. Branham formidlet oss vedrørende en manns totale manglende 
forståelse med hensyn til Br. Branhams bruk av formaning og advarsel som 
bringer korreksjon til Menigheten gjennom Guds Ord. Denne mannen hadde 
ingen peiling om at Skriften er nyttig til lærdom, og heller ikke er nyttig til 
irettesettelse og korreksjon, og heller ikke for veileding i rettferdiggjørelsen  
Det er grunnen til at han spurte Br. Branham hvorfor han alltid ga inntrykk av å 
skjelle ut forsamlingen. Br. Branham forklarte ham det med Beethoven. Når 
Beethoven skrev et mesterstykke da var hele søppelbøtte stapp fylt med 
fyllskrevne papir arker. Vi ser på dette som Guds korreksjon i våre liv og vår 
holdning mot det. 
Jeg tror at det interessante i Bror Branhams liv er at han trodde, at uansett hva 
som skjedde i Hans liv var, at Gud på ett eller annet vis var involvert i det. Og 
han trodde at alt som skjedde i hans liv hadde en grunn. Og han så hånden til 
hans himmelske Far i alt som skjedde i hans liv. 
 
Broder Branham var meget følsomt overfor Gud og mennesker med hensyn til 
hans reputasjon, og han gikk langt for å unngå at noe kunne bli tolket som synd. 
Men jeg er redd at Kristne mennesker fra i dag har blitt for ufølsomt med hensyn 
til disse små ting i sine liv. Men dersom vi tjener en uforanderlig Gud, da er det 
som var galt den gangen fortsatt galt den dag i dag.    
 
Verden snakker om moral etter omstendigheter, som betyr at moralen forandrer 
seg i forhold til situasjonen. Det kan være i orden for verden, men det er ikke i 
orden for Gud. Vi må aldri glemme ordene som Salomo, den viseste man som 
noensinne har levd på denne jorden, sa: ”Det er de små rever som ødelegger 
vingården. 
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Høgs 2,15 Brudens brødre Fang revene for oss, de små revene som ødelegger 
vingårdene, for våre vingårder står i blomst. 
Og Broder Branham kommenterte dette i hans tale: Guds eneste tilveiebrakte 
plass for tilbedelse. 281165. P:46: 
Du må være trofast til hvert eneste ord. Det er alltid de små rever som 
ødelegger vingården. Det er ikke de store ting som du gjør; det er de små ting 
som du la være å gjøre. Husk på at en kjetting er ikke sterke en dens svakeste 
ledd.    
 
Slik ser vi at vi skulle ransake oss selv daglig så som Paulus sa, for å se om vi er 
i den rette tro. 
 
Og David sa i Salme 139,23-24: Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv 
meg, og kjenn mine tanker!    
24 Se om fortapelsens vei har inntatt meg, og led meg på evighetens vei! 
 
Og dersom Gud er i Ordet, da er det Gjennom Hans Ord vi må prøve oss selv og 
undersøke oss selv, for å se om det finnes en fortapelses vei i oss. Når vi 
ransaker oss selv med Guds Ord og det viser seg at det finnes noe ondskapsfullt 
i våre liv, da må vi rette opp disse ting. 
Jeg snakker ikke om gjerninger her. Det jeg snakker om er hjertets tilstand. Å 
kjenne deg selv, fordi hvem kjenner dine svakheter bedre enn deg selv? Gud vet 
alt om deg, til og med de ting som du ikke forstår enda. Men ingen andre 
kjenner seg selv så god som du selv, og det er du som må sette i gang 
forandringer i din atferd og dine tanker. La oss se disse problemene i øyene, din 
opptreden avspeiler kun tilstanden i ditt hjerte, dersom ditt hjerte er fullstendig 
ondsinnet, da blir din handlemåte på samme vis.  
 
Skriften forteller oss at når en mann er rettskaffen, da blir hans gjerninger 
rettskaffen. Hans tanker er rettferdige, og derfor blir hans handelsmåte 
rettferdig. 
1 Joh 3,7 Dere barn! La ingen føre dere vill! Den som gjør rettferdigheten, er 
rettferdig, likesom Han er rettferdig.     
Du kan ikke gjøre noe som er rettferdig om du ikke har rettferdige tanker.  
Ordsp 12,5 De rettferdiges tanker er rette, men de ugudeliges råd er svikefulle. 
 
Skriften befaler oss faktisk å ransake oss selv, og la oss se det i øyene, ingen er 
interessert i at du klarer deg selv slik som du er. Og som foreldre er det best å 
undersøke dine barn, fordi du er interessert i at dine barn blir frelst, men ingen er 
så mye interessert i din frelse som du. Derfor skulle vi undersøke oss selv, noe 
som ingen andre kan gjøre. 
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Paulus sa i: 2 Kor 13,5 Ransak dere selv om dere er i troen! Prøv dere selv! 
Kjenner dere ikke dere selv, at Jesus Kristus er i dere? Det måtte da være at 
dere ikke består prøven.  
 
Ransak dere selv (Test deg selv, gå deg selv nøye etter i sømmene) om dere er i 
troen! ( Ikke om du tror, men om du er i troen. Undersøk deg selv om du er i 
troen.) Prøv dere selv! (Ransak deg selv, skjelne ditt eget hjerte.)  Kjenner dere 
ikke dere selv, (Se, om du ikke kjenner deg selv, hvem kjenner da ditt hjerte? 
Din hustru eller mann tror kanskje at de gjør det, men det er ikke sant. Ingen 
andre enn du og Gud kjenner i virkeligheten ditt hjerte. Og han fortsetter med å 
si:) at Jesus Kristus er i dere? Det måtte da være at dere ikke består prøven. {er 
fortapte syndere. KJV.}  
Dersom du ikke er sikker på om Kristus, Vårt Håp og Lovprisning, lever i deg, 
da er det bedre at du begynner å søke Gud for denne velsignede forsikring, før 
det er for sent. Fordi når bortrykkelsen begynner er det for sent å gjøre 
forandringer i ditt hjerte og sjel, fordi: Den som gjør urett, la ham fortsatt gjøre 
urett! For mange mennesker kommer bare til kirken som ikke har den 
forsikringen i deres sjeler om at de har det rett med Gud. 
 
Broder Branham var så bekymret at Hans liv ikke var til Guds velbehag, at han 
passet på hvert eneste motiv, og sjekket dem alle med Guds Ord. Han kjørte til 
og med over 160 km. tilbake til den meksikanske grensen fordi han hadde sagt 
til grense vakten at han ikke hadde matprodukter med seg i bilen, og da han 
pakket ut kofferten, fant han en pose med nøtter som Billy Paul hadde lagt inn i 
bilen. Vel, de fleste mennesker ville ikke ha bekymret seg om det, men han var. 
Han var så oppriktig overfor Gud og mennesker at det var lettere for ham å kjøre 
160 km. fram og tilbake for å gjøre opp for seg med et menneske som han 
sannsynlig aldri ville møte mer, enn å kjempe med sin egen samvittighet overfor 
Gud.  
 
Kjenn din dag 260764 P:33.  
Menn og kvinner, dette er tiden til å ta dere sammen for å ransake dere, og for 
å finne ut hvor dere står hen. Fordi døden forandrer det ikke. De har vært borte 
for to tusen år siden; Moses for nesten to tusen fem hundre år og Elija har vært 
borte i rund omkring to tusen fem hundre år. Og her er de kommet tilbake med 
den samme naturen og de gjør de samme ting. Døden forandre ikke noe på et 
menneske uten dit bosted. Det som er din natur i formiddag … Dersom du tviler 
på Guds Ord her, tviler du også på Guds Ord på den andre siden. Jeg bryr meg 
ikke om hvor hellig du er, hvordan du lever, og hvor god et liv du lever, det 
forandrer ikke noe på deg når du dør, bare ditt bosted. Og når du ikke kan 
akseptere hele Guds Ord slik det står skrevet her, da klarer du det heller ikke på 
den andre siden. Ikke bekymre deg, du kommer ikke dit. Du er absolutt nødt til å 
akseptere Det i Dets fylde, i kraften av Dets stadfestelse og åpenbaringen om 
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hva det er, da blir du en del av Det. Det er kun Hans Ord som Han reiser opp, 
slikt som Han gjorde med Hans Ord på første Påske morningen. Det var bare 
Hans Ord som kom fram, og de som døde i Hans Ord, som trodde Hans Ord, og 
stadfestet Hans Ord.    
Å være ett i samhold. 280158. P:27. 
Hold et øye med deres gjerninger. Se på deres gjerninger. Da kan du se hva 
slags ånd de har på seg. 
 
Johannes sa i: 1 Joh 4,1 Elskede! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de 
er av Gud. For mange falske profeter er gått ut i verden.  
 
Fra Jehova Jireh: 260261. P:11. Branham sa her: 
Og dersom vi bare vokter vår prestetjeneste på denne måten og kun gjør det som 
Gud forteller deg å gjøre uansett om det ser galt ut eller ikke. Dersom Gud leder 
deg, da fortsetter du bare. Skjønner? Det første du må tenke på er: ”Er det 
Guds vilje?” Og deretter dit motiv og så dit formål. Dersom ditt formål er i 
orden og dit motiv er i orden si da til dette fjellet: ”Flytt deg,” og det sal flytte 
seg. Det stemmer. Om det er Guds vilje og din formål og dit motiv er riktig, da 
må det skje.    
 
Dere forstår at dette er et slik viktig del av ligningen at vi må aldri glemme det. 
Vi tenker så mange ganger; vel det står i Bibelen og det er alt jeg interessert i. 
Men dersom dit motiv er galt og dit formål er galt, da er hele oppsettet feil. 
 
Broder Branham sa til og med at hans tjeneste bestod i å overvåke hvert steg, og 
motiv og formål. Fra Vitnesbyrdet 281163 P:13. Her sa han: Jeg er ingen 
pastor. Men det er satt sammen på åndelig vis ved å iaktta saker og ting og ved 
å se at ting beveger seg, og ved å advare folk på forhånd om ting som kommer 
til å skje. Det er bare slik jeg har det. Jeg kan ikke noe for det, på lik linje som 
dere ikke kan noe med deres forutbestemmelse/skjebne. Men Gud har enhver av 
oss i Sitt Legeme for å gjøre visse ting. Og jeg iakttar hvert eneste lille 
bevegelse, hvert eneste formål hvert eneste motiv, fordi alt blir styrt av en ånd.  
 
Dronning av Sjeba 250158 P:44. Nå, Han er her. Alt manifesterer seg selv, 
enhver ånd tilkjennegir seg. Og som Paulus sier I Efeserne 5:13 
Ef 5,13 Men alt som blir avslørt av lyset, blir åpenbart, alt det som blir 
åpenbart, er lys. 
 
Å skjelne ånden 080360 P:15. Nå, om vi legger merke til motivene og formål til 
de gammeltestamentlige profeter, disse mennesker hadde et formål, og dette var 
Jesus Kristus. Hele emnet til det Gamle Testamentet var bygget rund en ting: 
Messias komme. De gikk ikke bare rund og gjorde ting bare for penger eller for 
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å bli berømt. De hadde bare en ting foran øyene, de var salvet med Guds Ånd, 
og de profeterte Messias komme. 
 
Og det var dette vi snakket om siste uke etter møte. Vi må se på motivet for å se 
på grunnen hvorfor folk gjør det de gjør. Dette fordi de ting som de gjør er noen 
ganger i orden når det gjelder Ordet, men det etterlater seg en bitter bismak, og 
du forstår ikke hvorfor. Når dette skjer er det vanligvis ikke fordi denne saken i 
seg selv er feil, men personens motiv eller formål bak denne handlingen.  
 
Gud sa i begynnelsen: ”Hver sæd må bringe fram etter sitt eget slag.”  Livet 
som er inn i sæden må altså manifestere seg og må fram bringe en ytring av det 
liv som ligger inn i det, og det kan ikke utrykke noe annet enn dets eget liv. Det 
er grunnen til at enhver sæd må fram bringe etter sin eget natur.   
 
Gud åpenbarer Seg Selv til Hans Folk. 130850.  E-39. 
Den rette mentale holdning til et hvilken som helst Guds Løfte vil få det til å 
skje. Tror dere det? Ordet er en sæd. Stemmer det? Ordet som en såmann sår i 
åkeren. Og enhver sæd bringer fram etter sitt eget slag. Dersom du trenger 
frelse, da er Sæden her. Dersom du trenger helbredelse, Sæden er her i Ordet. 
Guds Ord er en Sæd. Legg det i dit hjerte. Ikke grav det opp hver dag og se om 
det har sprunget ut, legg det der inne og la det ligge der. Det er Guds sak å 
frambringe en avling. Du må la det ligge der; vann det med tro og lovpris 
Herren og takk Ham for det. I orden.   
 
Ved Ditt Ord. 041253. E-50.  
Jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det, men på Ditt Ord, Herre.” Det avgjør 
det. Ta Gud på Hans Ord, og Guds uttalte Ord må og skal materialisere seg og 
produsere akkurat det som Ordet sa Det skulle gjøre. Hør etter. Den rette 
mentale holdning mot enhver Guddommelig Løfte skal få det til å skje. Jeg bryr 
meg ikke hva det er. Dersom du ønsker mais, da planter du mais, vanner det, 
lar deretter maisen være i fred, det kommer til å produsere mais. Er ikke det 
riktig? Hvete produserer hvete. Løfte om frelse skal produsere en Kristen. Løfte 
om Den hellige Ånd bringer Den til deg. Løfte om Guddommelig helbredelse 
skal helbrede deg. Enhver Guddommelig løfte … Og Bibelen sa at Guds Ord er 
en Sæd. Er det riktig?  
 
Hva Tor Du Om Kristus. 131253 E-8.  
Og dersom den rette mentale holdning, … du ta bare den rette mentale holdning 
mot enhver Guddommelig løfte, se da hvordan det materialiserer seg. Skjønner? 
Uansett hvordan det ser ut, om det ser umulig ut, gjør Gud det mulig dersom 
Han har sagt det.  
 
Ordet Ble Kjøtt. India Tur. 031054. 175.  
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Enhver Ord i Bibelen er Guds Ord plassert i sæd form, og når det blir mottatt 
inn i et menneske og talt med den samme tanken som framkalte Bibelen, da får 
det disse ting til å skje. Skjønner dere hva jeg mener? Hvor kraftfull kunne 
Menigheten være? Bibelen sa: ”La dette Sinnet som var i Kristus være i dere. 
Slik som en mann tenker i sitt hjerte, slik er han.” Nå, deres tanker, dersom de 
blir uttrykt … Liksom Gud sa: ”La det bli en verden.” Før det kunne bli et ord, 
måtte det være en tanke.  Så, da Gud skapte i begynnelsen, skapte Han verden 
først ved Hans tanker, deretter talte han det, og den uttrykte tanken ble 
materialisert. Skjønner dere hva jeg mener? 
180. Vel, du kan uttrykke deg med en intellektuell oppfatning, men dersom det 
blir en virkelig åpenbaring fra Gud, slik at du ser det før det skjer, og uttrykker 
det i ord form, da får Ordet makt/kontroll og blir materialisert: en uttrykt 
tanke. Å, du og du, Hvordan Gud kunne … Skjønner? Dersom du er slik i ditt 
hjerte og sinn, og fult med Guds Ånd, helt til dine tanker blir Hans tanker … 
Amen. Slik er det. Når ditt Sinn, og din ledelse blir en direkte inspirasjon fra 
Den hellige Ånd som beveger dit dødelige vesen … Å, du og du. Hva slags 
mennesker skulle vi være? Dersom du er så fullt med Den Hellige Ånd eller 
bemyndiget, slik at du ikke bruker dine egne tanker, da bruker du ikke dit eget 
sinn, da bruker du ikke dine egne meninger, men Den Hellige Ånd bygger 
deg, inntil dine tanker og dit vesen er Guds Ånd som uttrykker Seg Selv 
gjennom deg, hva slags Menighet skulle vi være?  Hva slags mennesker skulle 
vi være denne formiddagen, dersom denne Branham Tabernakel var så fult med 
Guds Nærvær nå, når du ikke engang bruker dit eget sinn, ikke engang brukte 
dine egne tanker, ikke engang hadde et eget alternativ, men bare ble ledet av 
Ånden …? 
212.  Som en man tenker… Det må bli en tanke før det kan bli et ord. Og et 
uttalt ord materialiserer seg. I mitt hjerte tror jeg at jeg er en Kristen, fordi jeg 
har akseptert Jesus Kristus; dersom jeg ikke skriker, dersom jeg ikke beveger 
meg, dersom jeg ikke gjør noe ting. Først tror jeg i mitt hjerte at Kristus døde i 
mitt sted. Amen. Jeg aksepterer det som en Kristen; jeg tror det som en kristen; 
da er det i mit hjerte. Da utrykker jeg det i Ord; ”Jeg er en kristen.” Halleluja. 
Da begynner jeg å vandre som en Kristen, snakker som en Kristen, lever som 
en Kristen, være lik en kristen. Og ved mine frukter blir jeg kjent igjen av 
verden som en Kristen. Halleluja. 
 
I Joh 12,24 sier Jesus: ”Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Hvis ikke hvetekornet 
faller i jorden og dør, blir det bare alene igjen. Men hvis det dør, bærer det mye 
frukt.”     
 
Vi vet at Ordet er en Sæd. Stemmer det? Om nå Ordet er en Sæd, da finnes det 
et liv inn i dette Sæd. Enhver sæd er en bærer av liv. Vi vet dette på grunn av 
definisjonen. Men hva befinner seg inn i Ordet? Svaret er tanker. Før det 
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fantes et Ord fantes det tanker. Da er ordet en uttrykt tanke. Da er egentlig 
tankene i ordet, livet til dette Ord. Stemmer det?  
 
 
 
 
1 Kor 14,6-11  
6. Men nå, brødre, om jeg kommer til dere og taler i tunger, til hvilket gagn ville 
jeg være for dere hvis jeg ikke taler til dere ved åpenbaring, ved kunnskap, ved 
profeti eller ved lære?  
7 Selv livløse ting, enten det er en fløyte eller en harpe, hvordan kan man 
oppfatte hva som blåses eller spilles hvis det ikke er forskjell på tonene?  
8 For om basunen lager en uklar lyd, hvem vil da gjøre seg klar til strid?  
9 Slik er det også med dere hvis dere ikke uttaler ord med tungen som er lette å 
forstå, hvordan kan man da oppfatte hva som blir sagt? Dere vil da bare tale ut 
i løse luften.  
10 Det er visstnok mange slags språk i verden, og ingen av dem er uten mening. 
11 Hvis jeg ikke kjenner betydningen av språket, vil jeg være en utlending for 
den som taler. Og den som taler, vil være en utlending for meg. 
 
Det Paulus sier her, er at enhver lyd har en mening i en eller annet språk. Bare å 
si ord som ikke har noe mening gjør ikke noen ting for noen. Men når vi taler 
med ord som kan bli forstod, da kan og skal disse ord frambringe frukter. 
 
I Jeremias 6:19 forteller Gud oss at våre tanker faktisk produserer frukter. 
Jer 6,19 Hør, du jord! Se, Jeg skal føre ulykke over dette folket, frukten av deres 
planer, fordi de ikke lyttet til Mine ord og forkastet Min lov. 
Og i Salme 1:1-3 blir oss fortalt at en rettferdigmann blir sammenlignet med et 
tre som bærer fram sine frukter i rett tid. 
 
I Matteus 7:15 taler Jesus om at menn bærer fram frukt, og Br. Branham lærer 
oss i talen angående bortrykkelse, at fruktene er læren for tidsalderen. 
 
 
I en lignelse sier Jesus: ”Du kjenner ham ved hans frukter!” En nærmere 
undersøkelse av dette Skriftstedet erkjenner at ved å se på en mans frukter, kan 
du være i stand til å fortelle hvem og hva denne mannen er for noe. Derfor 
identifiserer frukten eller læren livets natur. Da er det fruktene som 
identifiserer og tilkjennegir mannen. Og om fruktene er læren, da er det 
selveste undervisningen som skal tilkjennegi mannen, hvem han er hva han står 
for. Og vi må spørre oss selv om hva undervisningen er om ikke selveste 
personens tanker som blir gjort kjent gjennom hans ord. Om vi derfor analyserer 
hans tanker om hva menneskets frukter er, da finner vi at det er hans tanker, det 
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er hva han tenker. Og vi oppdager at en rettferdig man har de rette tanker for 
dens tidsalder. Eller bedre sagt; en rettferdig person skal ha tanker som er i 
samsvar for den tidsalder.  
 
De utvalgte i Moses sine dager så ikke etter livets brød i Noahs budskap. De 
mottok Moses Budskap i Moses sine dager. De som mistet Messias i Jesus sin 
tid, var de som så bakover til Moses mens Han stod rett i deres midte. Og slik 
ser vi at den rettferdige er som et tre som er plantet og rotfestet i Vannet, som 
representerer Det Evige Livets Ord, og deres tanker er i takt med tidsalderen for 
den dag, og deres frukter, (deres tanker, deres lære for den tidsalder) skal aldri 
tørke ut.    
 
Salomos Ordspråk 23:27 sier: ”Slik et menneske tenker slik er han.”  Og 
således ser vi at et menneske er det han tenker i sitt hjerte. Og vi har allerede vist 
at våre tanker er sammenliknet med livet som er i sæden. Det er grunnen til at vi 
kan konkludere at et menneske er bokstavelig det han tenker, og derfor er hans 
karakter summen av alle hans tanker. Slik som alle planter springer ut fra en 
sæd som var skjult i jorden, og ikke kunne begynne uten en sæd, således også 
alle handlinger som vi gjør, springer ut fra en sæd som var plantet i vårt sinn 
som en tanke. Derfor manifesterer våre handlinger hva slags tanker som ligger i 
våre hjerter. 
 
Jesus forteller oss i Lukas 6:45: ” Luk 6,45 Et godt menneske henter fram 
godt fra sitt gode hjertes skatt. Og et ondt menneske henter fram ondt fra sitt 
onde hjertes skatt. For det hjertet flyter over av, det taler munnen.” Og vi vet 
at ordet ”hjerte” betyr intelligens som er samlingen av alle våre tanker. Derfor er 
våre handlinger og taler bare et resultat av det som kommer fram for å 
manifestere sæd-livet på innsiden.  
 
In 1. Mosebok 1:11 ser vi loven om reproduksjonen, at enhver sæd må bringe 
fram etter sitt eget slag eller natur. 
 
Derfor må livet som er i sæden bli åpenbart. Hva enn slags liv som finnes i 
sæden skal derfor komme fram i sin tid i en utvortes åpenbaring. Våre tanker er 
derfor sæden til våre handlinger. Og det er grunnen til at dersom en mann er 
rettferdig har han rettferdige tanker.  
Ordsp 12,5 De rettferdiges tanker er rette, men de ugudeliges råd er svikefulle. 
 Hva er det da som atskiller en rettferdig man fra en gudløs man? Først og fremst 
hans tanker, og deretter handlinger som følger. 
Sal 10,4 Den ugudelige med sin stolte mine, søker ikke Gud. Gud er ikke tatt 
med i noen av hans planer. 
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Bror Branham lærte oss den enkle læresetning at før du faktisk kan gjøre en 
syndefull handling i ditt kjøtt, må du først tenke den ut i ditt sin. Derfor er den 
største feltslaget som stadig blir utkjempet, i vårt sin. Siden vi vet at Gud skapte 
menneskeheten i sitt eget bilde, da må vi ta i betraktning at siden Gud 
tilveiebringer Hans tanker og ønsker fra Hans Hjerte slik som vi ser i Jer 23,20 
Herrens vrede skal ikke vende tilbake før Han har utført og fullført Sitt hjertes 
tanker. I de siste dager skal dere forstå det til fulle. Da må vi mennesker gjøre 
det på samme vis. 
 
Då blir dit sinn sammenliknet med en hage som kommer til å frambringe frukter, 
om de er dårlige eller gode er avhengig av hva vi gjør med det. I en levende 
hage planter vi sæd som vi ønsker å høste av. Vi bearbeider vår hage slik at intet 
ugress kan vokse i det. Det krever arbeid. Men om vi sår skal vi også høste. 
Problemet er at det finnes også en annen kar som ønsker å så i vårt sinn. Jesus 
forteller oss om lignelsen angående de to så menn som gikk for å så sæd. Den 
første var Menneskesønnen og den andre var djevelen. Menneskesønnen sådde 
god sæd som var Guds Ord. Men djevelen sådde hans eget ord som var ugress. 
Vi er ansvarlig for vår egen hage. Vi går utefra at vi er gode tjenere av Ord 
Sæden som Gud har sådd inn i oss ved Hans Ord. Men om vi ikke er interessert i 
hva slags avling vi skal høste, da bearbeider vi ikke den gode sæden. Vi la alt 
sammen som gror der vokse opp og dermed skaper vi den største feltslaget som 
stadig foregår her i vårt sinn. Og resultatet av vår ubearbeidede hage er at 
ugresset hver gang har overvekt over sæden. 
 
Ugresset vokser alltid fortere enn Guds Sanne planter fordi de er tross alt ville 
planter. Og vi vet at ”mange flere er barna til skjøgen enn hun som har en 
mann.”  Og slik ser vi at all gjerning først blir begått i hjertene, eller i sinnet.  
 
Bibelen sier oss i Matt. 12:35    
35 Et godt menneske henter fram gode ting fra den gode skatten i sitt hjerte, og 
et ondt menneske henter fram onde ting fra den onde skatten. 
Matt 15,19 For ut fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, 
tyveri, falskt vitnesbyrd, bespottelser. 
Og i: Mark 7,21 
21. For innenfra, ut fra menneskenes hjerte, kommer onde tanker, 
ekteskapsbrudd, hor, mord, 
”Slik et menneske tenker i sitt hjerte slik er han.” 
Det er grunnen til at vi er et produkt av våre tanker akkurat som et hvilken som 
helst frukt er et produkt av vår sæd som var plantet i jorden. Derfor blir det 
fortalt oss å kaste ned enhver tanke som er imot Guds Ord, og i 2 Kor 10,5 står: 
5. med disse kan vi rive ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg 
imot kunnskapen om Gud, og ta hver tanke til fange under lydigheten mot 
Kristus, 
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Og igjen i Matt 12:33 og Lukas 3:8-9 sier Jesus at treet er kjent ved dens frukter. 
Om vi er rettferdig, er det fordi vi tenker rettferdige tanker. Og om du har din 
utspring i Gud, da er du i stand til å tenke Guds tanker. I lignelsen om de to så 
menn sådde de begge to sæd, men sæden fra Menneske Sønnen ble kalt den 
gode sæd, og vi ser at en god plante bare kan produsere gode frukter. Akkurat 
slik en god tre ikke kan produsere dårlige frukter.  
 
Nå tror jeg at alt du er, til og med dit karakter, kommer fra de tanker som er i dit 
hjerte og når disse tanker blir uttrykt da gjør det deg til det du virkelig er. Bror 
Branham fortalte os at når vi blir født på nytt, da mottar vi alt som vi trenger og 
har bruk for, for å bringe fram Guds Billede i oss. Faktisk hører vi at Johannes 
forteller oss i 1. Joh. 3:2 si: 
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.     
Hagen i ditt sinn har effekt på hele deg, ikke bare dit karakter, og formingen av 
dit karakter, men det har til og med effekt på omstendighetene som du møter 
daglig. Og disse omstendigheter blir brukt av Gud for å forme dit endelige 
karakter, slik Gud har forutbestemt for deg. 
Derfor, hvert eneste prosess som du må gå gjennom, hvert eneste test som Gud 
sender over deg, kommer som et resultat av disse Sæd Tankene som ligger inn 
i dit hjerte. La meg repetere dette. 
Hvert eneste prosess som du må gå gjennom, hvert eneste test som Gud sender 
over deg, kommer som et resultat av disse Sæd Tankene som ligger inn 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 vi må ikke bli forbauset når vi møter prøver, fordi disse blir gjort 
med en hensikt, og det er for å teste oss. 
Vi ser det faktisk i 1 Pet 1:7 at disse prøver ikke bare foreskrevet for oss, men vi 
er også forutbestemt til å komme oss gjennom.1 Pet 1,7 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 vi si at enhver test som du må gjennom og hver gang du blir testet av 
Gud, og hver gang du ikke kan se videre enn omstendighetene rund omkring dit 
liv, da husk at alle disse testene kommer som et resultat av din sæd tanker og de 
er kommet fram fra hagen i dit sinn. Paulus forteller oss i Romerne 8:28-31 at 
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alt omkring oss er forutbestemt av Gud. Om dette er sant, da er alle våre tanker 
det også. Gud visste hva vi skulle tenke før verdens grunnvoll ble lagt. Han vet 
ikke bare det som vi har tenkt, men også de tanker som vi kommer til å tenke. 
Da kan vi se forholden av disse tanker som vi har og hvordan de har innflytelse 
på vår vekst til Hans Sønns Bilde. Vårt sinn forandrer seg bestandig. Da vi var 
barn hadde vi visse tanker som fylte vårt sinn. Og gjennom våre erfaringer i livet 
begynte vi å videre utvikle våre tanker. Vårt sinn begynner å undersøke 
omstendigheter i vårt liv med en mer moden forståelse hver gang vi mottar en ny 
erfaring. Paulus sier i 1 Kor 13,11  
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.  
Og slik ser vi at vår sinn er i en konstant vekst, og vår tankers hage blir stadig 
oppgradert for å si det på denne måten, eller fornyet av vårt livs erfaring som vi 
går igjennom på vår livets vei mot Jesus Kristi Bilde. I Romerne 5:3-5 sier 
Paulus følgende: 
3 Og ikke bare det, men 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. 
Det betyr at vi skulle glede oss (vi roser oss) over vår trengsel eller tester. Dette 
taler om disse ting som virker som om det frambringer en press på oss. Vi tenker 
alltid på disse tester som om de kommer fra en utvendig kilde og vi er rede til å 
gi andre skylden for det, men Paulus sier at vi skulle glede oss i disse ting, fordi 
han fortsetter med å si: ” for vi vet at trengselen virker (inn i deg) 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.” 
Derfor ser vi hvordan Gud bruker omstendighetene i vårt liv som et redskap til å 
bringe fram Hans Karakter i oss.  
Her ser vi da at vi må forstå at siden vår karakter utviklingen er avhengig av 
våre utvendige omstendigheter, som beveger oss framover og former våre 
tanker, og de produserer også i oss en avhengighet til å tenke på Kristus og 
tenker på hva Hans tanker ville har vært i denne situasjonen. Slik ser vi at 
avhengigheten til disse utvendige omstendigheter, de er der for å bringe oss 
videre inn i fullførelsen av vår endelige mål, og det er å motta selve Kristi Sinn. 
Det er grunnen til at våre reaksjoner som vi viser mot disse omstendigheter er 
en utvendig indikasjon som viser hvor vi står i vår utvikling mot det endelige 
produkt. Hvordan vi takler enhver omstendighet er avhengig av på hvilket trin 
vi er kommet i vår utvikling mot det endelige mål. Og da hva som virker som en 
test på et trin i vår utvikling, virker ikke til å være en test på et videre trin i vår 
karakter utvikling.    
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Omstendighetene er akkurat det samme som på skolen. Det som snes å være et 
meget vanskelige oppgave for oss i første klasse, synes ikke å være en test for 
oss i det hele tatt etter 12 år på skolen. Desto lengre vi kommer i vår progressive 
utviklingen for å bli formet i likhet med Guds eldste Sønn, desto bedre blir vår 
respons mekanisme som vi huser i vår sinnets hage. Det er grunnen til at 
enhver omstendighet som vi møter i vårt liv er for å hjelpe oss i vår utvikling i 
vår sinn eller tanker. Omstendigheter vokser ut av tanker.  Så lenge vi tror at 
disse omstendighetene oppstår på grunn av utvendige påvirkninger fortsetter vi å 
bekjempe disse omstendigheter. Men når vi ser det slik at det er Gud som 
bearbeider Hans Ord og Hans Vilje i oss, da ser vi at det er ikke oss mot dem. Vi 
begynner å se på dem som noe, som Gud bruker for å arbeide inn i oss, det er 
Hans perfekte vilje og selve Hans natur. Når vi kommer så langt at vi realiserer 
at de omstendigheter som kommer over oss i vårt liv er en direkte resultat av vår 
mentale status, da først begynner vi å vertsette dens bruk og mening i vår vekst 
mot det endelige sluttprodukt som Gud har bestemt for enhver av oss.     
 
Enhver som har praktisert Kristendom en stund, og som har praktisert selv 
kontroll og vet hvordan man helliggjør sitt legeme, må ha lagt merke til at 
forandringen i omstendigheter har vært i direkte forhold til den mentale status. 
Når et menneske oppriktig og ærlig gjør et forsøk for å bøte på deres 
personlige karakter feil, og gjør en kvik og markert framgang mot å forbedre 
de svake punkter hos seg selv, da går de kvikt gjennom en serie av 
uforutsigbare forandringer. Det betyr at sjelen tiltrekker det som hun i al 
hemmelighet ønsker seg, men også det som hun frukter mest. Det oppnår ikke 
bare toppen av det hun ønsker seg, men det faller også helt til bunns når det 
gelder hennes utøyelige ønsker, og omstendigheten er middelet gjennom hvem 
sjelen mottar det hun lengter etter.  
 
Det er grunnen til at enhver tanke sæd som er blitt sådd, eller det som vi tillater 
å falle inn i det fruktbare jord i vårt sinn, setter rot der og skal produsere etter 
sin eget form eller natur. Hvert eneste tanke sæd som er blitt sådd i våre 
hjerter kommer til å stå i blomst før eller senere og blir manifestert i vårt liv 
som en handling eller gjerning. Og enhver handling eller gjerning skal bære 
sine egne frukter i form av muligheter eller omstendigheter. Som Skriften sier 
oss, gode tanker bærer gode frukter og dårlige tanker bærer dårlige frukter. 
Det er grunnen til at vi må komme ditt hen hvor vi begynner å overvåke og 
kontrollere hva vi sier eller det som vi tenker. 
 
1 Pet 2,20-22 
20. For hvilken vinning er det om dere er tålmodige når dere blir straffet fordi 
dere har syndet? Men når dere gjør godt og likevel må lide, hvis dere da kan 
være tålmodige, er det prisverdig for Gud. 
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 21 For til dette ble dere kalt, fordi Kristus også led for oss og etterlot oss et 
eksempel, for at dere skulle følge i Hans fotspor:  
22 Han som ikke gjorde synd, heller ikke ble det funnet svik i Hans munn. 
 
Her ser vi at Peter forteller oss at om vi lider for Kristi skyld da er det 
kjærkommen for Gud, men om vi lider for det som vi har gjord, da må vi ta 
konsekvensen med tålmodighet, vel vitende at alle ting kommer oss til gode. 
Som du kan se er dine tanker sæd som etter sin natur må frambringe sin natur 
som er i sæden. Siden livet i sæden må gjøre seg selv kjent, når da denne sæd 
tanker blir omsatt til en erfaring i livet i form av handling eller gjerning, da 
forårsaker det at andre ting begynner til og skjer. Det er grunnen til at Peter sier: 
”Vær da tålmodig og ikke forundre dere dersom dine handlinger er årsaken til at 
andre omstendigheter som du føler du ikke har kontroll over, oppstår. Det du 
kan kontrollere er at de ikke oppstår i det hele tatt.   
Det finnes en reaksjon på enhver opptreden/aksjon.  Det er grunnen til at vi må 
være forsiktig med hvordan vi gjør ting. Om vi virkelig tror at alt vil resulterer i 
en innhøstning, da må det ikke forbause oss at når vi sår hatefulle taler eller 
kritikk da må det ikke forbause oss når vi møter kritikk. Derfor skulle vi nå være 
i stand til å se hvordan den ytre verden av omstendigheter faktisk former seg 
selv til vår indre tankeverden. Og både huggelige og uhuggelige ytre 
omstendigheter er faktorer som til slut arbeider for vår beste, eller arbeider i 
sammen til vårt beste. Derfor lærer vi både gjennom lidelse og gjennom 
velsignelser. Hver av disse ytre stimuli hjelper oss til et videre vekst mot dette 
bilde av Kristus i våre sjeler, som vi lengter så etter. Det er grunnen til at vi 
skulle være i stand til å se at våre handlinger bare er en utrykk av våre tanker. 
Omstendighetene skjer ikke bare tilfeldig, de vokser ut fra hjertets 
beskaffenhet.  
 
Akkurat som vårt åndelige liv som er progressiv, hvor ord må bli stablet opp på 
ord for å frambringe dette Herliggjorte legemet, slik er det også med våre 
omstendigheter som blir  tilføyet  vår lidelse for å hjelpe vår karakter i vekst og 
utvikling.  Enhver situasjon som vi møter i livet er som en bit av et stort 
puslespill og når de engang passer sammen gir det en mening til dem alle 
sammen.  
De omstendigheter og forutsetninger som vi møter daglig er bare en refleksjon 
som hjelper oss å forstå hvor langt i vår utvikling vi er kommet. Det er grunnen 
til at vi ikke alltid får det vi ber om, men husk en ting du får alltid det du har 
sådd.  Det er grunnen til at våre ønsker og bønner er bare til oppmuntring for oss 
når de er i samsvar med det vi faktisk sår i dypet av vår sinn. Når vi er i kamp 
med våre omstendigheter, gjør vi bare opprør mot de resultater som vi har 
sådd. Vi ser resultatene som er utenfor og vi liker muligens ikke det vi ser, men 
de er der bare fordi vi fortsetter å mate dem i vårt sinn, og vi fortsetter med å 
mate dem og slik beskytter vi dem i vår tankers hage.     
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Vi ønsker så ofte å forbedre våre omstendigheter, men allikevel er vi så uvillig å 
forbedre oss selv. Og det er grunnen til at omstendighetene forblir de samme. 
Dersom vi ikke krymper på grunn av korsfestelse av oss selv, skal vi aldri i 
verden oppnår våre hjertets ønsker.  Et menneske som ønsker et bedre livs 
tilværelse må være villig til å arbeide for det han ønsker. Alt for mange 
mennesker lever på randen av fattigdom og ønsker daglig at de kunne reise seg 
ut av det, og allikevel er de personlig uvillig å gjøre noe med den tilstand de er 
inn i uten å bråke og klage om det. Det er du som er grunnen til at du er hva du 
er. Det du har sådd er det du høster i ditt liv.  
 
Du får ikke en familie som er knyttet tett sammen bare vet ren tilfeldighet. Du 
får en tett sammensveiset familie ved å jobbe hard og en stadig kommunikasjon. 
Gode tanker og handlinger kan aldri produsere dårlige resultater. Jesus 
fortalte oss at et tre som er god ikke kan produsere dårlige frukter, og et dårlig 
tre kan ikke produsere gode frukter. Om vi derfor tenker gode tanker, får vi gode 
handlinger som igjen fører til gode resultater. Matt. 7:17-19 forteller oss at en 
god tre kan ikke bære dårlige frukter, du høster derfor kun det som du sår. Om 
så din glede er i Herren, da skal du få de ting som du har bruk for. Salme 37:4.  
4 Og gled deg stort i Herren, så skal Han gi deg etter ditt hjertes ønsker.                
Du gjør den bindende avtale; det er du som må så, og da hedrer Gud bare loven 
om reproduksjon som sier: enhver sæd bringer fram etter sitt eget slag. Jeg har 
sett for mange folk som klager over for lite seier, og allikevel sår de ikke seier, 
men nederlag. 
 
Timen er kommet. 15-04-51E.  
E-17 Din rette mentale holdning mot Guds Guddommelige løfte skal skaffe til 
veie enhver løfte. Du tror det kanskje ikke. Du sier: ”Vel, min tro er for svak.” 
Jeg skal ikke bekjenne det. Skjønner? La ikke satan for tak i det. Si alltid: 
”Jeg har god tro. Jeg tror Gud med hele mit hjerte.” Skjønner? Ikke avlegg et 
vitnesbyrd for satan. Ikke oppfør deg lenger som syk eller handikappet når du 
aksepterer Han som din Helbreder. Skjønner? Tro at du er helbredet. Ta Ham 
på Ordet. Da er det hele opp til Gud og ikke lengre opp til deg. Skjønner?  Så 
lenge du tar Gud på Hans Ord, da produserer Ordet Det som Ordet har lovet. 
 
Derfor: 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 til givende tanker fører til 
vernede og beskyttende omstendigheter. 
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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. ”For å ha venner må du vise deg vennlig.” 
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. 
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 31,12B. Deres sjel skal være som en vannrik hage, og de skal ikke lenger 
lide noen nød. Derfor kommer alt det du er, til og med dit karakter, fra tankens 
hage som er i dit hjerte, og som gjør det du virkelig er. Og tankens hage 
påvirker alt som allerede finnes i deg, det har ikke bare innvirkning på din 
karakter, og på formingen av din karakter, men påvirker også omstendighetene 
som du daglig møter, og den måten du håndterer disse. Og Gud bruker disse 
omstendighetene for å forme din karakter til dets endelige produkt slik som Han 
har forutbestemt 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. Derfor slår enhver sæd, som er sådd, eller 
som vi tillater å falle inn i dette fruktbare jord, rot i vår sinn, de slår rot der, 
og produserer etter sitt eget slag eller natur.   
Enhver sæd som vi har sådd i våre hjerter kommer før eller senere til å stå i 
blomst og blir manifestert i våre liv som en handling eller en gjerning. Og 
enhver handling eller gjerning skal bære sin eget frukt i form av muligheter eller 
omstendigheter. Som Skriften sier oss gode tanker bærer gode frukter og dårlige 
tanker skal bære dårlige 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, Ef. 1:15, Kol. 3:12 & 2 Peter 3:1-7 

 

 
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! 
 
Rom 6:17-19. 
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17.  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. 
 
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 
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 modige og besluttsomme tanker, skaper en 
atmosfære av sikkerhet og standhaftighet inn i deg, 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.  
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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. 
 
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.  
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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 den 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.  
 
Altså, han som tenker rettferdige gjør rettferdige gjerninger, og omvend han som 
tenker onde tanker gjør onde gjerninger. Og Åpenbaringen 22:11 forteller oss at 
snart en dag; ”Den som gjør urett, la ham fortsatt gjøre urett! Den som er uren, 
la ham fortsatt være uren! Den som er rettferdig, la ham fortsatt være rettferdig! 
Den som er hellig, la ham fortsatt være hellig!"  
Mens vi avslutter leser vi fra 1. Joh 3,7 Dere barn! La ingen føre dere vill! Den 
som gjør rettferdigheten, er rettferdig, likesom Han er rettferdig. 
Og igjen fra 1. Joh 2,29 Når dere vet at Han er rettferdig, så forstår dere også 
at hver den som gjør rettferdigheten, er født av Ham. 
 

La oss be. 
 


