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Det Talte Ord #59.
Hvor hviler vår tro?
Brian Kocourek
Jeg ønsker å fortsette med vår undersøkelse av Det talte Ord er det
opprinnelige Sæd. Vi skal igjen lese fra paragraf 42, hvor Bror Branham taler
om Guds Ord, og Guds vilje som ene og alene blir funnet i Hans Ord. ”her er
Det, Sannheten og ikke noe annet enn sannhet, og vår tro hviler akkurat her,
rett på det som Gud sa. Ikke forsøk å tolke Det, bare si det slik som Det står
der. Ikke legg til dine private tolkninger, …
Jeg ønsker å tale om Tro denne formiddag, fordi vi ble fortalt i Hebr. 11,6:
Men adskilt fra tro er det umulig å være til velbehag for Gud. For det er
bindende for den som fortsetter med å komme til Gud, å tro at Han er, og at
Han opptrer som en belønner for dem som gransker Ham med iver.
Således ser vi at tro er uunnværlig for en kristen om han skal være til velbehag
for Gud. Og ikke bare det, men oss ble også fortalt at: Men adskilt fra tro er det
umulig å være til velbehag for Gud. Om vi skal kunne motta noe fra Gud, da må
vi for det første ha tillit og tro Gud for det vi søker etter.
Grunnen til at folk ikke har tro når det gjelder å ta imot fra Gud er, at de ikke er
sikker på at det de ber om er Guds vilje. Grunnen til at de ikke er sikker på hva
Guds vilje er, er fordi de ikke kjenner til Guds vilje.
Kl. 4.20 Grunnen til at folk ikke får det de ber om er fordi de ikke kjenner
til Hans vilje. Ber aldri Gud: ”Om det er din vilje, det nytter ikke vi må
kjenne Hans vilje.”
For å være i stand til å ha tro da, må vi først og fremst ha kunnskaper om Guds
vilje vedrørende den saken vi ønsker å ha tro for. Før én kan ha tro for en
omstendighet i vårt liv, må vi først vite hva Guds vilje er for oss i dette område
som vi søker tro for, om det er for helbredelse eller finansen, eller for andre mer
særegne velsignelser. Rom 10,17 Så kommer da troen av det én hører og det én
hører kommer ved Guds ord.
Kl.4.58. Hvordan kan vi da ha tro om vi ikke har Guds ord for det.
Såing og høsting, man må ha frø først, fordi Guds Ord er frø.
Dette er grunnen til at vi skal undersøke denne formiddag hva vi kan gjøre i vårt
liv for å øke vår Tro. Vi er nødt til å forstå at Gud har mer enn 800 løfter i Hans
Ord som er til vår understøttelse, og alt som er nødvendig for å motta disse
velsignelser er, å vite at de er der og at Gud ønsker at vi skal få tak i disse
løftene.
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Kl. 5.37. Hvor mange ganger har vi ikke hørt: ”Det jeg trenger er så lite i
forhold det andre trenger.” Vel, det er det samme som en fisk sa: ”Jeg kan ikke
drikke av denne osean, kanskje jeg drikke den tom for vann.” Bibelen sier at vi
skal ha i overflod. Jesus sier: ”Dere har ikke fordi vi ikke spør.”
Vi lever så langt under våre privilegier som Guds sønner og døtre. Vi lever i en
slik Guds forlatt samfunn at alt vi hører daglig er; om du skal få noe ut av livet
ditt, da må du gjøre det selv, eller la regjeringen gjøre det for deg. Dette er de to
ytterste vingene, og du hører det til stadighet på radio og TV, eller i avisene.
Vi er så gjennom syret med en ugudelig og pessimistisk budskap fra media i
dag, at vi bare tror en liten del av det vi hører, og da har satan fått en fullstendig
seiere.
Vi er nødt til å lære om hvordan vi kan slå av satans budskap og slå på Guds
Budskap. Om vi bare var klar over en liten del av det som Gud har til oss og
trodde det som Gud har å si om disse ting som Han har til oss, da ville vi ikke
være en slik slått folk, men vi ville være et folkeslag som vandret i kraft og
demonstrerte Den Hellige Ånd.
Ved å vite det som Gud har å si om disse løfter som du ser etter, da lærer du
hvordan du skal få tro uten noen som helst tvil. Gud er mer begjærlig etter å gi
oss disse løfter enn vi er til å motta disse velsignelser. Men så lenge vi ikke
forstå Guds Vilje med hensyn til disse ting, da har vi ingen base for vår tro.
Dere skjønner at vi må ha Kristi Sinn i oss. Vi skjønner at Faderens Sinn må
være i Sønnen for at sønnen kan bli adoptert. Vårt sinn må komme i
overensstemmelse med Guds Sinn om vi skal motta det som Gud har tenkt å gi
oss.
Paulus forteller oss i Romerne hvordan vi forsyner oss med vår tro. Han sier:
Rom 10,17 Så kommer da troen av det en hører og det en hører kommer ved
Guds ord.
Kl.? Høre er opplæring.
Bror Branham gikk et steg videre og prediket en tale med tittelen; høre, kjenne
igjen og handle på Guds Ord.
Dere skjønner at troen kommer av å høre Guds Ord. Det som Gud har å si om
saken. Om du så hører og kjenner det igjen til å være Guds Ord for det som du
har behov for i ditt liv, da forsyner du deg med det ved å handle på det som du
har hørt.
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Du sier: ”Hva mener du med det pastor?” Det jeg mener er dette. Om du har et
hvilken som helst behov, da er du nødt til å finne ut hva Gud sier om dette
behov, og da må du se etter i provianten av Guds Ord som omhandler dette
behov, og etter at du har funnet fram alle disse Skriftsteder som du klarer å
finne om dette behov, gi da disse Skriftsteder tilbake til Gud, deretter planter du
det i ditt sinn og i ditt hjerte. Nå planter du det i god jord.
Det begynner altså i sinnet. Bror Branham fortalte oss at Tro begynner i sinnet
og deretter mottar vi det i hjerte, da kan Gud komme ned og salver denne tro og
deretter blir det en dynamisk åpenbaring. Således ser man at man først må fylle
ditt sinn med Hans Ord. Hva sa Gud om ditt og datt. Finn ut hvor Han lovte
dere visse velsignelser som angår disse ting som du har behov for og plant dem
først i ditt sinn, og ved å repetere dem om og om igjen bosetter de seg inn i ditt
hjerte, og når dette skjer, da kan naturen av dette Ordet overta og gjøre det som
var meningen/hensikten med det.
Paulus sa i Rom 12,2 Og bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet
ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er den gode og
velbehagelige og fullkomne Guds vilje.
Legg nå merke til at Gud ønsker å bevise Hans Ord, men vi må først akseptere
Hans Ord i vårt sinn og la vårt sin bare se det som Gud ser, og det er her vi
stryker gang på gang.
Bare ved å vite det som Gud har lovd meg kan jeg har sikkerhet i å motta det.
Om Gud da har lovd noe til meg da må min holdning være slik innstilt som om
det allerede er gjort. Vi må ikke bare vite at Gud har gitt oss et løfte, men Han
gjorde det også fordi Han ønsket at vi skulle få det
Hvor mange ganger har jeg sett folk som ber om noe, noe som de trenger i sitt
liv, og de kansellerer det i sin bønn ved å si: ”Om det er Din Vilje Gud.”
Men folk gjør det fordi de ikke forstår hva som foregikk i Jesus Liv i
Getsemane. Jesus gikk ikke et steg videre for å død på grunn av: ”Om det er
Din Vilje Herre?” Om Han hadde noe tvil ville Han aldri har gått videre til
seier. Han var fullstendig klar over at det var Guds Vilje. Han sa: ”Far min
vilje er at Du tar denne kalken fra meg. Dette er min vilje, men uansett, ikke
min vilje skjer men Din Vilje skjer.” Legg nå merke til at Han ikke sa: ”Om det
er Din Vilje” Men Han sa: ”Jeg kjenner til Din Vilje og Din vilje skal skje.” Her
har du det. Det finnes ingen tvil i Ham. Han kjente til Guds Vilje og Han gjorde
deretter.
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Det er grunnen til at vi først må komme til en forståelse av Guds Ord. Foruten
denne forståelse hvordan Guds Ord arbeider, for vi aldri tro til noe.
La oss derfor begynne med vårt studium. For å være i stand til å forstå hvordan
Guds Ord arbeider, da må vi først og fremst forstå at ordet er en Sæd. Vi
snakker nå ut fra talen: ”Det talte Ord er det originale Sæd.” Og det stemmer,
Guds Ord er en Sæd.
Jesus sa i Luk 8,11 Såkornet er Guds ord. Og Peter sa i 1 Pet 1,23 Guds ord er
en uforgjengelig sæd som lever og blir til evig tid.
Om Det så er en uforgjengelig sæd, da har vi et sted hvor vi kan bygge vår tro
på. En sæd er en bærer av Liv, og dersom dette Liv i sæden er uforgjengelig, da
kan det aldri forgå eller visne eller forsvinne. Det lever og forblir i alle
evigheter. Det betyr at det ikke er en løfte som er bra for den ene men ikke for
den andre. Det er en løfte som er den samme i går i dag og i alle evigheter.
Problemet som vi Kristne har i blant oss i dag er at så mange ikke forstår noe
om hvordan å så sæd. Men den fattige bonde som ble sett ned på av den
utdannede verden vet mer om hvordan Guds Ord virker enn de høyt utdannede
verden vet om det i dag. Bonden vet om hvordan å så og deretter å vente på
sæden som gjør sin gjerning. Og han er fult klar over at om han ikke sår sæden i
god jord, da kommer det ikke til å produsere en avling til ham. Og slik er det for
dere. Uten at du først vet hva slags sæd du sår og da uten å så denne sæden i
god jord, kan du ikke forvente at Guds Ord virker for dere. Akkurat som med
bonden som forventer en avling uten å ha sådd noen sæd.
Bror Branham sa i: Høre kjenne igjen og deretter handle på Guds Ord. Du
må høre det først, fordi tro kommer av å høre, deretter må du kjenne igjen hva
det er og hva det gjelder for, og når du forstår hva slags sæd du skal så, sår det
da, og overlat det til Gud.
Det har aldri vært Guds mening at et menneske kan høste uten å så først. Hans
lov om såing og høsting i 1. Mose Bok sier, alt frø skal bringe fram etter sitt
slag. Hans lov om såing og høsting sier: om du ikke sår skal du heller ikke
høste. Å så og å høste er virkemiddeler som må tas i bruk for å være i stand til
å motta Guds velsignelser. Fordi du høster det du sår, men om du ikke sår, skal
du heller ikke høste, så enkelt er det.
Gud ønsker at du skal forstå Hans Vilje med hensyn til det du ønsker å høste, og
ved å vite hans Vilje er du i stand til å kjenne det igjen og så det aktsomt i den
rette jord. Jesus sa: ”Dere skal vite sannheten og Sannheten skal sette dere
fri.” (Johannes 8:32.) Det betyr at ved å vite hva sannheten gjør, blir vi
frigjort. Først forstår vi og deretter kommer friheten ved å kunne forstå.

5

Slik som Bror Bosworth sa: ”Frihet fra sykdom kommer fra å vite sannheten.”
Gud gjør ingenting utenom Hans Ord. Hans Ord er kanalen Han arbeider
gjennom.
Dette betyr at den gode jord som vi må så Guds Ord i, er i vårt sinn og hjerte.
Fordi det er der Gud kan gjøre noe med det. En hvilken som hels gårdbruker vet
at før han kan begynne med å høste inn fra hans åker, er han nødt til å så frøet
først. Det er grunnen til at, om jeg ønsker å motta noe fra Gud må jeg plante det
først i mitt sinn og hjerte.
Du kan ikke plante frø fra en hvis avling om du ikke er sikker på hva slags frø
du planter. Derfor må du studere frøet først, for å vite hva slags avling du høster
fra disse sæd. Og når du er klar over hva slags sæd du sår, da sår du det i god
jord, deretter går du bare, og overlater sæden i jorden. Sæden gjør da det som
sæden er forutsatt til å gjøre.
Bonden skjønner hva slags sæd han trenger, deretter går han hen for å få tak i
den sæd han trenger, og sår det. Han sår ikke før enn han vet hva slags frø det er,
da tar han det og planter det. Høre, kjenne igjen og handle på Guds Ord.
Du kan ikke bli en Kristen før du vet at det er Guds Vilje å frelse deg. Altså, du
hører Frelsens Ord, du mottar disse ord og du handler på disse ord ved å stole på
Guds Ord som frelser deg.
Når du engang har sådd disse frø, da går du ikke hen for å grave det opp igjen
for deretter å plante det på nytt, bare for å være sikkert på at du gjorde det rett
første gangen. Kan du tenke deg at en bonde som vet hva slags sæd han trenger
for å produsere en avling, går hen for å så det, og deretter går han ditt hver dag
for å sjekke om frøet gjør det frøet er bestem til å gjøre? Hver dag graver han
det opp for å se etter det. Om han gjør det blir det aldri en avling ut av det, fordi
alt frø har en innbygd tidslinje for å råtne og for å slippe løs livet som er i denne
sæd. Og slik er det også med Guds Ord.
Du er nødt til å forstå hvordan en sæd arbeider. Sæden er en bærer av liv. Det er
grunnen til at du må tillate at dette liv arbeider innenfor sine egne grenser av
muligheter for å frambringe det som det er ment til å frambringe. Med andre
ord; du må stole på at det er et uforfalsket sæd, og det må gjøre det som hans
natur er programmert til.
Du er nødt til å forstå sædens natur før du sår det, og slik er det også med Guds
Ord. Om du ikke forstår Guds Vilje som gjelder for å bli frelst eller for å bli
helbredet, eller for å motta finansiell eller åndelig hjelp, da forstår du ikke hva
slags sæd du sår og hva slags avling du ønsker å høste.
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Du kan si: ”Jeg tror at Gud er i stand til å helbrede meg.” Dette er ikke det
samme som: ”Jeg vet at Herren helbreder meg.” Å være i stand til å gjøre noe
sammenlignet med å vite at noe blir gjort er to totalt forskjellige ting.
Jesus sa ikke forgjeves; om du sier til dette fjellet og ikke tviler i ditt hjerte, da
kan du få det du ber om. Han sa ikke til stormen: ”Storm, jeg håper at du
opphører.” Nei og atter nei. Han sa: ”Storm, forsvin,” og stormen gikk over.
Bror Branham sa ikke til stormen i Colorado: ”Storm, jeg ber at du skal gå.” Så
absolutt ikke. Han sa: ”Storm forsvin,” og stormen forsvant. Jeg så på disse to
forbilder, og da Gud fortalte meg at jeg skulle ta ledelsen over møtene i West
Uganda, da sa jeg ikke: ”Storm gå bort, om det er Din Vilje Gud.” Jeg sa:
”Storm, jeg vet hvor du kommer fra, og jeg vet at du satan er prinsen til luftens
krefter, og jeg vet at du bare er en bløff maker, fordi dine brodder er tatt ut på
Golgata, således befaler jeg deg i Jesu Kristi Navn å avslutte.” Og slik ble det.
Du kan ikke stå der og tenker på hva som skjer om jeg befaler denne stormen å
forsvine, da kommer det ikke til å skje. Hva kommer da disse predikanter til å
tro? Da er du beseiret der og da, fordi du ser etter omstendighetene isteden for å
se etter løftene av dette sæd.
Du skjønner at bonden ser ikke etter omstendighetene, han ser på sæden, og
naturen i dette frøet. Han vet at når han sår det i god jord, da produserer det en
god avling.
Sa ikke apostel Paulus til oss i: Rom 1,16 ”Kristi gode budskap er Guds kraft.”
Hva er du da redd for? Om du har Guds Kraft, da bruk det.
Nå ser dere, at når du engang forstår sædens natur som du ønsker å plante, da
plant det og overlat resultatet til Gud. Og om du ikke forstår naturen til den sæd
du ønsker å så, da kommer du aldri til å forstå naturen til Guds Ord, som er det
originale Sæd. Matteus sa det i: Matt 13,23 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."
Og i igjen sa han i: Matt 13,19 Når noen hører rikets ord og ikke forstår det,
kommer den onde og røver bort det som ble sådd i hjertet hans. Dette er den
som tok imot såkorn ved veikanten.
Når ser dere, at alt avhenger om du forstår det du planter eller ikke. Om dere
ikke forstår hvordan tro virker, da er du ikke i stand til å plante den rette sæd
som skal produsere de ting som du har bruk for i ditt liv.
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Det finnes ingen usikkerhet i Guds Ord når det gjelder det du trenger for å så i
enhver situasjon. Og Paulus forteller oss faktisk i Rom 14,23 Men den som
tviler, er dømt hvis han spiser, for det er ikke av tro. For det som ikke er av tro,
er synd. Og vi er klar over at syn er vantro.
Og oss ble fortalt i Jak 1,5-8 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.
(Du ser at han sier her; ber Gud og Han skal gi deg det du ber om.)
6 Men han må be i tro, uten å tvile, (Dette ord tvile ble oversatt fra det greske
ord ”diakrino,” som betyr å nøle eller å trekke seg tilbake. Om du så nøler med å
så din sæd eller trekker deg tilbake fra å plante, da betyr dette at du ikke sår eller
planter i det hele tatt. Hvordan kan du da forvente å få en avling når du ikke sår
eller planter?) for den som tviler,(Han som trekker seg tilbake fra å så) 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; 8 han er jo en tvesinnet mann, ustø på
alle sine veier.
Du er ikke bare lovet at du ikke skal få noe som helst fra Herren om du ikke sår,
men du er også kalt for å være ustabil i Guds store journal.
Sæden er uten kraft så lenge det ikke er sådd. Derfor er det slik at når du ber
andre for en avling når du ikke har sådd den, er det samme som når en bonde
ber sin venn for å be over hans avling vel vitende at han ikke engang har sådd.
Det betyr, å be før du vet hva du har sådd er nyttesløs.
Jesus sa i Mark 11,24 Derfor sier Jeg dere: Alt det dere ber om når dere ber,
tro at dere får det, og det skal bli gitt dere.
Om du ikke forstår hva det er du skal motta fra Gud, hvordan kan du da tro at
du skal få det? Det er grunnen til at du må forstå hva du, etter Guds Ord, er ut
etter. Og etter at du har lagt Guds Ords Sæd skikkelig frem, og har plantet det i
ditt hjerte og ikke la det gå ut av ditt syn, men mediter over det dag og natt,
og bare da kan du tro at du vil motta det du har bed for. Da kan du hvile i
løfte.
Hør etter hva Gud har å si med hensyn av overrekkelsen av Hans belønning for
vår tro.
Hebr. 10,35-39 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:
(Legg merke til at man ikke får løfte før enn du har gjort Guds Vilje. Du må
således høre det først, fordi tro kommer av å høre Guds Ord. Deretter må du
erkjenne (kjenne igjen) hva det er som er lovet deg, og da etter anerkjennelse
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hva det er som du er lovet, må du handle på det. Høre, erkjenne og handle på
Guds Ord. Len deg så tilbake, og se hvordan Guds Ord arbeider for deg.)
37 For enda er det bare en liten stund, og så kommer Han som skal komme, og
Han skal ikke dryge. 38 Men den rettferdige, skal leve av tro. Men hvis noen
drar seg unna, (dette betyr å holde tilbake eller nekter å gi. Nå ser dere at om
du ikke sår fult ut får du aldri en avling), har Min sjel ikke behag i ham. 39 Men
vi tilhører ikke dem som drar seg unna til fortapelse, men til dem som tror til
sjelens frelse.
Den viseste mann som noensinne har levd fortalte oss om hvordan å plante vår
sæd i den rette type jord. Han sa i: Ordsp 4,20-23 Min sønn, gi akt på mine ord,
bøy ditt øre til min tale! 21 La dem ikke vike fra dine øyne, ta vare på dem i
dypet av ditt hjerte! 22 For de er liv for den som finner dem, og helse for hele
hans legeme. 23 Bevar ditt hjerte framfor alt som bevares, for livet utgår fra
det.
Legg nå merke til at Gud forteller oss faktisk hvordan vi må handle på Hans
Ord. Han sier i den Utvide Versjon Ordsp. 4:20-21 Min sønn, plei mine ord;
samtykk og underkast deg mine utsagn.21 La dem ikke komme ut av synet; og
bevar dem i sentret av ditt hjerte.
Det er grunnen til at når du engang har kommet fram til hva det er som du skal
plante, da må du ikke lengre se etter omstendigheten, men du må se etter det
som du har plantet, og du må passe på det som du har plantet. Han sa, La dem
ikke vike fra dine øyne, ta vare på dem i dypet av ditt hjerte! La dem aldri
komme ut av ditt hjerte. Se på Abraham, desto eldre han ble, jo mere sikre han
ble at løftene skulle oppfylles.
Legg merke til det som Bror Branham skriver i talen:
Gjerninger er uttalt tro 26-11-65.
P 95. Ikke glem tittelen tenk på tittelen.
Gjerninger eller dine handlinger er din uttrykte tro. La oss ta for oss Abraham
et øyeblikk. Abraham fikk denne unionen i stand, han fikk det hele til. Han
oppførte seg mot de ting som var i motsetning til hans tro som om de ikke
fantes; og han handlet hele veien etter dette prinsipp. Jeg kan tenke meg at
noen kom inn til ham etter tjuve år og sa: ”Far til en nasjon? Abram du sa at
ditt navn var Abraham som betyr Faren til nasjoner. Hvor mange barn har du
nå, Abraham?” Skjønner? Dette fikk han ikke til å tvile. Bibelen sier: ”Han
tvilte ikke på Guds Ord, gjennom vantro.” Han bare fortsatte med å gå videre,
og hadde gjort ferdig de små støvlene med hull til skolissene og alt. Han skulle
få babyen, Det var det hele
Således ventet han inntil han ble 100 år gammel, men det kom. Guds sa at det
skulle komme og det kom akkurat i rett tid, den tid som det skulle komme.
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Guds Ord kan ikke produsere en avling hvor noe blir mangfoldiggjort tretti
ganger og andre seksti ganger og i andre tilfeller hundre ganger, om det ikke
blir hørt først, deretter mottatt og handlet deretter. Legg merke til at han sier at
Guds Ord er bare Liv for de som finner Det. Dette er nøkkelen. Om du ikke har
det rette Sæd da kan du ikke så det, og om du ikke kan så det, da er du aldri i
stand til å motta den avling du hadde forventet deg. Jakob sa til oss at det er
avgjørende for vår mottagelse at vi planter den rette sæd. Han sier at vi ikke har
fordi vi ikke ber om det, eller du ba feil. Med andre Ord, du plantet ikke den
rette frø for den avling du ønsket deg. En bonde kan ikke så én type frø og
forvente en annen type avling. Han blir nødt til å så den frø som han ønsker å
høste av. Om du fortsetter og planter i ditt hjerte tvilens frø og tviler da er det
den avling du kommer til å få. Hva slags frø har du sådd i jorden? Og hva slags
frø vanner du hver dag? Du kjenner ditt eget hjerte, og om du sår tvilens frø, da
får du aldri den avling du trenger. Og om du ser på omstendigheter, og det er
tvilens frø du er fokusert på i ditt hjerte, da er det den avling som du kommer til
å høste.
Jak 4,2-3 Dere begjærer, og har ikke. (Med andre Ord, du ønsker det, men du
får det ikke.) Dere dreper og ønsker å ha, og kan ikke få. Dere kjemper og
kriger, likevel har dere ikke, fordi dere ikke ber om det. (han sier her: ”Se på alt
arbeide og alle sinnsbevegelser som du ofrer ved å forsøke å få tak i den avling
som du ønsker deg, og noen ganger er du til og med villig til å drepe for å få tak
i det, men du er fortsatt ikke i stand til det.” Hvorfor?)
3 Dere ber og får ikke, fordi dere ber galt, for at dere skal sløse det bort i deres
lyster. (Hva betyr dette at vi ber feil? Det betyr at vi ikke planter den rette sæd
for det vi ønsker.)
1 Tess 2,13 På grunn av dette gir vi også takk til Gud ustanselig, fordi, da dere
mottok Ordet ved å høre Guds Ord fra oss, da aksepterte dere ikke et ord av
mennesker, men derimot likesom det virkelig er: Guds Ord! Hvilket også aktivt
virker i dere som er de som fortsetter med å tro.
I avslutningen kan vi se at du må tro at det vokser etter at du har plantet din
sæd, før du virkelig kan se at det vokser. Det er grunnen til at Paulus sier i:
Hebr. 11,1 Men tro er substansen av det som håpes, et bevismateriale for ting
som ikke sees.”
Fordi, skjønt du ikke ser at det vokser, da vet du at Guds Ord virker mektig i
deg slik at det kan rive ned tankebygninger. Vi må bare se på dette sædens
bevis som er plantet i deg, fordi å se er å leve. Lær nå; om du tviler på noe, tvil
da på din tvil, fordi Guds Ord er det fullkomne Sæd, og det har en fullkommen
lov om å reprodusere seg selv, og loven er å så og høste, dette vil da produsere

10

de ønsker som du har sådd. Bare ser etter beviset av de ting som ikke er sett.
Dette er Livet som er i frøet som du har sådd.
Du kan se selve frøet, det er Guds Ord, men Jesus sa: ”Mine ord er Ånd og det
er Liv.” Og hos enhver sæd kan du se belgen eller skallen, men du kan ikke se
Livet som er på innsiden. Men beviset på livet er avlingen som du høster. Og
om man kunne dra bort lag etter lag fra frøet, ville man ikke være i stand til å se
livet, men allikevel er det tilstede og enhver bonde har lært til ikke å stole på
sine øyer, men å tro på den sjette sansen som er tro ved å så og høste.
Du lærer å bruke dine sanser en om gangen, og allikevel betyr det ikke at når du
ikke ser det, at det ikke er der. Den blinde har mistet en av sansene, men
allikevel kan han høre når en person kommer og kan fortelle på den måten en
går, hvem det er som kommer. Eller han er muligens i stand til og forteller etter
lukten, hvem som nettopp er kommet in. Det betyr at om du ikke kan se det,
betyr det ikke at det ikke finnes. Og når du ikke kan høre det, betyr det ikke at
det ikke er der. Og fordi du ikke kan føle det, betyr det ikke at det ikke er der.
Og således må vi lære at når en av sansene feiler, da har vi fortsatt fem andre
som vi kan stole på, og når de fem sansene feiler har vi fortsatt den sjette sansen
som er like viktig som de andre fem.
Gal 6,8 For den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet. Men den
som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden.

