0
0

Talen: ”A Seed for each season”
En Sæd for hver sesong.
En tale av Bror Brian Kocourek.
Salomos ordspråk 16: 15.
«I lyset av Kongens nærvær er det Liv, og Hans velvilje er som skyen med
Senregnet.»
Dette Budskapet i kveld, er et som jeg brakte til mitt folk i Kentucky onsdag
kveld. Det er nr. 66 i våre serier om ”Guds eneste tilveiebrakte sted for
tilbedelse.” Vi dekker *paragraf 225 til 233.
I kveld vil jeg gjerne ta frem noen få tanker fra disse paragrafene og ta dem
for meg enkeltvis, og konsentrere meg om innholdet i disse tankene, som
Broder Branham forsøkte å uttrykke for oss i dette emnet om Guds eneste
tilveiebrakte sted for tilbedelse.
I paragraf 225 sa Broder Branham:
1 Korinterne 12, sier: Ved en Ånd. Guds Ånd, SOM ER LIV-GIVEREN TIL
ORDET (SÆDEN), FOR Å STADFESTE den Sæden for den sesongen. Ser
du?
Og han talte på ny i paragraf 226, om de forskjellige bevegelsene til den
Hellige Ånd ned gjennom menighetstidene, og han sa:
Det måtte den Hellige Ånd til for å få den sæden til å komme til liv, og rense
menigheten ved helliggjørelse.
Deretter sa han på ny i paragraf 227:
Men ved en Ånd er vi alle døpt inn i et Legeme, og det Legemet er en familie,
Guds familie.
Og han understreket igjen denne tanke i paragraf 229 og siterte Guds Ord, og
han sa: ”Jeg har valgt å sette Mitt navn ved huset til Min tilbedelse, for Min
familie vil være samlet der under Blodet. Det var som i Egypt, alle sammen
som var på utsiden døde. Og der inne er det ikke noe syret brød!
Det er ikke noen religiøs menighetsblanding inne i Den, ikke et eneste sted.
Mitt hus, Mine barn, Født av Mine gener! Amen! Ære være Gud! Mine gener
er i dem! JEG LEGGER MITT ORD INN I DEM. Jeg vil skrive dem opp på
deres hjertetavler. Det er Min familie, familien til Jesu Kristi Legeme.
Familien.”
Deretter sa han i paragraf 231-233:
Og om du bare er rett døpt i vann, og deretter fornekter Ordet. Da er du født
som uekte barn, din fødsel var ikke riktig. Du påstår at du tror Ham da, og du
fornekter Ham. Hvordan jeg kunne jeg fornekte min familie Når... Hvordan
kunne jeg fornekte Charles Branham var min far? En blodprøve på døren
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viser det. Uh-huh! Min handling, og stadfestelsen av Guds Ord i mitt liv viser
om jeg er et Guds barn eller ikke. Nå, der er Guds eneste sted. Ser du det? Det
eneste sted som Gud vil motta ditt offer ( jeg bryr meg ikke om hvor oppriktig
du er ) er i Kristus.”
Nå, det jeg vil trekke ut fra disse uttalelsene er følgende:
#1) DET ER EN SÆD FOR HVER SESONG.
Hva mener vi med: «En sæd for hver sesong?» Jo, først må vi spørre oss selv
hva vi mener med ordet sæd. Hva er en sæd? *Webster sier:«Det er et
opphavet, eller det er begynnelsen på hva som helst. En bærer av liv.»
*(Amerikansk ordbok))
(Branham) ”Det er en sæd for hver sesong.”
Hva er en sæd? En sæd er en bærer av Liv. Og den taler om utvelgelse, fordi
alt en sæd noen gang vil manifestere i løpet av sin liv har den allerede i seg,
hver egenskap, hvert karaktertrekk, alt som uttrykker seg. Derfor er sæden
den aller reneste form av utvelgelse som finnes.
(Sara illustrasjon) Lee Vayles kommentar til meg:
«Bruden må komme i en stilling hvor de ikke har en tanke som er motsatt av
det som har blitt stadfestet og åpenbart for oss.»Vi vil ikke gå tilbake til en
tidligere tanke som var villfarende (feilaktig)), men vi vil straks gå til Guds
tanker.
Lukas 1:19-20
«19 Engelen svarte og sa til ham: Jeg er Gabriel, som står for Guds åsyn. Jeg
er sendt for å tale til deg og bringe deg dette glade budskap.
20 Se, du skal bli stum og ikke kunne tale før den dag da dette skjer, fordi du
ikke trodde mine ord, som skal bli oppfylt i sin sesong.»
Markus 4:14
«Såmannen sår ordet.»
(Brian) Og Lukas 8:11
«Men dette er lignelsen: Såkornet (sæden) er Guds ord.»
Og legg merke til, ved å være en sæd, så inneholder den liv.
Joh. 1:1-4
1 I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
2 Han var i begynnelsen hos Gud.
3 Alt er blitt til ved Ham, og uten Ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt
til.
4 I Ham var liv, og livet var menneskenes lys.
5 Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det.»
(Brian) Legg merke til vers 5, mørket tok ikke imot det. Ordet tok imot, er (på
gresk)) katalambanob = Gripe ivrig tak i, fange opp og innta, oppfatte,
begripe/forstå.
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Her snakker vi om LIV og Den sier at: Mørke ikke vil gripe tak i Det, det vil
ikke oppfatte Det.
Joh. 6:63-66
«63 Det er Ånden som gjør levende, kjødet gagner ikke noe. De ord jeg har
talt til dere, er ånd og er liv.»
(Brian) Legg merke hvorledes det var, straks etter at Han hadde informert
dem om Evig Liv var i Hans Ord, forlot de (Ham)).
1 Mosebok 1:11
«11 Og Gud sa: Jorden skal la gress spire fram, og planter som sår seg, og
frukttrær som bærer frukt med frø i, på jorden, hvert etter sitt slag. Og det ble
slik.»
(Brian) Nå, før sæden var sådd og plantet, måtte grunnen (jorda)) bli gjort
rede. 1 Mosebok 1:1 - 11. Legg merke til! Det kom Lys først, deretter vann.
Nå, i Skriften vet vi at lys representerer Ordet, som vi allerede har sett, og
vannet gjør også det.
1Moseb. 1:1-10
«1 I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.
2 Og jorden var øde og tom, det var mørke over det store dyp, og Guds Ånd
svevet over vannene.
3 Da sa Gud: Bli lys! Og det ble lys.
4 Og Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket.
5 Gud kalte lyset dag, mørket kalte han natt. Og det ble aften, og det ble
morgen, første dagen.
6 Og Gud sa: La det bli en hvelving* midt i vannene, den skal skille vann fra
vann.
7 Og Gud gjorde hvelvingen og skilte vannet som er under hvelvingen, fra
vannet som er over hvelvingen. Og det ble slik.
8 Gud kalte hvelvingen himmel. Og det ble aften, og det ble morgen, andre
dagen.
9 Og Gud sa: La vannet under himmelen samles på ett sted, og la det tørre
land komme til syne. Og det ble slik.
10 Og Gud kalte det tørre land jord, vannet som var samlet, kalte han hav. Og
Gud så at det var godt.»
1Kor 15:35-44
«35 Men en kunne si: Hvordan oppstår de døde? Hva slags legeme trer de
fram med?
36 Du dåre! Det du sår, får ikke liv uten at det dør.
37 Og det du sår, er ikke det legemet som skal bli, men et nakent korn – om
det nå er av hvete eller av et annet slag.
38 Men Gud gir det et legeme slik han vil, hvert frøslag får sitt eget legeme.
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39 Ikke alt kjøtt er av samme slag. Ett slag er i mennesker, et annet i fe, et
annet i fugl og et annet i fisk.
40 Og det finnes himmelske legemer og jordiske legemer. De himmelske
legemer har én herlighet, de jordiske en annen.
41 Én herlighet har solen, en annen månen, og en annen stjernene – stjerne
skiller seg fra stjerne i herlighet.
42 Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det blir sådd i
forgjengelighet, det oppstår i uforgjengelighet.
43 Det blir sådd i vanære, det oppstår i herlighet. Det blir sådd i svakhet, det
oppstår i kraft.»
44 Det blir sådd et naturlig legeme, og det oppstår et åndelig legeme. Det
finnes et naturlig legeme, og det finnes det et åndelig legeme.»
(Brian) Legg merke til at Skriften forteller oss at sæden må bli sådd og den
form den til slutt får, er ikke den som den hadde da den ble sådd.
Matt 13:36-43
«36 Deretter lot han folket dra bort, og gikk inn i huset. Og hans disipler gikk
til ham og sa: Forklar oss lignelsen om ugresset i åkeren.
37 Han svarte og sa: Den som sår det gode kornet *(den gode sæden), er
Menneskesønnen.
38 Åkeren er verden. Det gode kornet er rikets barn. Ugresset er den ondes
barn.
39 Fienden som sådde det, er djevelen. Høsten er verdens ende. Høstfolkene
er engler.
40 Likesom ugresset blir sanket sammen og oppbrent med ild, slik skal det gå
ved verdens ende.
41 Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke ut av hans
rike alt som volder anstøt, og de som lever i lovløshet.
42 Og de skal kaste dem i ildovnen. Der skal de gråte og skjære tenner.
43 Da skal de rettferdige skinne som solen i sin Fars rike. Den som har ører,
han høre!»
(Brian) Igjen ser vi sæd som er sådd i en fastsatt sesong, som i dette tilfelle
blir betegnet som verdens ende. Så vi må ha en sesong. En sesong for såing
og en sesong for sanking eller innhøsting.
Pred. 3:1
«1 Alt har sin *sesong, og en tid er det satt for alt det som skjer under
himmelen.»
(Brian) Så hvis alt har sin sesong, må vi ikke da stille oss selv dette
spørsmålet? Hvilken sesong er vi i? Hvorfor er jeg her? Hva er min ende?
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1Pet 1:3-7
«3 Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har
gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde,
4 til en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er
*oppbevart for dere i himlene –
5 dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro, til den frelse som er ferdig
til å bli åpenbart i den siste tid.
6 Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund, når så skal være,
har sorg i mange slags prøvelser.
7 Dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn det
forgjengelige gull – som jo *prøves ved ild – skal finnes til lov og pris og ære
ved Jesu Kristi åpenbarelse.»
(Brian) Nå, legg merke til vers fem, for der står det i *WUEST oversettelsen:
«5... dere som konstant ved Guds kraft blir bevoktet ved Tro, til en frelse som
er ferdig til å bli åpenbart i den siste sesong, som er epokeaktig og strategisk i
sin betydning.»
*( Engelsk bibelversjon))
(Brian) Og atter en gang sier han i vers 6 & 7, at prøvelsene vil frembringe i
deg en *grøde som er i bilde av den Opprinnelige Sædens Liv.
*( en avling))
Heb. 6:4-8
«For det er umulig for de som en gang er blitt opplyst, som har smakt den
himmelske gave og har blitt gjort til medarbeidere (deltagere)) av Den Hellige
Ånd, Den som har blitt brakt rett der ved siden av dem; og som har blitt brakt
til bevissthet om Hans nærvær ved at de har smakt Guds stadfestede Ord og
har blitt bearbeidet av den kommende tidsalders krefter, og så falt fra og
avvek fra sannheten -- igjen å komme til en forandring av sinnet, siden de på
nytt har korsfestet seg selv sammen med Guds Sønn og har gjort Ham
offentlig til vanære.»
(Brian) Legg nøye merke til hva Paulus sier etter dette!!!
«For den jord som drikker i regnet (læren)) som ofte faller på den, og bærer
grøde til gagn for dem som den dyrkes for, »
(Brian) Og hvem var det som sådde? Menneskesønnen.
«dette er den jord som frembringer grøden som får velsignelsene fra Gud.
Men den jord som bærer torner og tistler er verdiløs for Den Ene som sådde
jorda og står i fare for å bli forbannet. Og det ender med at den skal bli brent.»
Sal 1:1-3
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«1 Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd og ikke står på
synderes vei og ikke sitter i spotteres sete,
2 men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt.
3 Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Som frembringer sin
frukt i sin *sesong, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha
lykke
til.»
(Brian) Så vi ser her at det er en frukt som skal bli frembrakt i sin sesong.
Matt 21:33-43
«33 Hør en annen lignelse: En husbond plantet en vingård og satte opp et
gjerde omkring den, gravde ut en vin presse i den og bygde et vakttårn. Så
leide han den ut til noen vingårdsmenn og drog utenlands.
34 Da det led mot frukttiden, sendte han sine tjenere til vingårdsmennene for
å ta imot den frukten han skulle ha.
35 Men vingårdsmennene grep hans tjenere – en slo de, en drepte de, en
steinet de.
36 Han sendte da ut andre tjenere, flere enn de første, men de gjorde på
samme måte med dem.
37 Til slutt sendte han sin sønn til dem, og sa: De vil nok vise aktelse for min
sønn!
38 Men da vingårdsmennene så sønnen, sa de seg imellom: Dette er arvingen.
Kom, la oss slå ham i hjel, så kan vi overta arven hans!
39 Og de grep ham, kastet ham ut av vingården og slo ham i hjel.
40 Når nå vingårdens herre kommer, hva skal han da gjøre med disse
vingårdsmenn?
41 De sier til ham: Han skal brått ødelegge disse onde menn, og vingården
skal han leie ut til andre vingårdsmenn, som gir ham frukten i sin *sesong.
42 Da sa Jesus til dem: Har dere aldri lest i Skriftene: Steinen som
bygningsmennene forkastet, den er blitt hjørnestein. Av Herren er dette gjort,
og underfullt er det i våre øyne.
43 Derfor sier jeg dere: Guds rike skal bli tatt fra dere, og bli gitt til et folk
som bærer dets frukter.
Sal 145:15
15 Alles øyne vokter på deg, og du gir dem deres føde i rett sesong.
16 Du lukker opp din hånd og metter alt levende med det som er godt for
dem.
Gal 6:7-9
7 Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte! Det et menneske sår, det skal han
også høste.
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8 Den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet. Men den som sår i
Ånden, skal høste evig liv av Ånden.
9 Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette. For vi skal høste i rett sesong,
så sant vi ikke går trett.
2Joh 8- 9
8 Ta dere i vare, så dere ikke mister det som dere har vunnet med deres
arbeid, men kan få full lønn!
9 Hver den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud.
Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen.»
(Brian) Ikke tap dette som vi har sådd for å få, du må bli i læren.

#2) GUD SENDER UT SIN ÅND FOR Å LEVENDE GJØRE DEN SÆDEN.
1Pet 3:18
«18 For også Kristus led én gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for
å føre oss fram til Gud, han som led døden i kjødet, men ble levendegjort i
Ånden.
Sal 119:25-161
25 Min sjel er nedtrykt i støvet, levendegjør meg Du ifølge ditt ord!
37 Vend mine øyne bort fra å se etter tomhet! Levendegjør meg Du i Din vei!
40 Se, jeg har lengtet etter Dine befalinger. Levendegjør meg Du i Din
rettferd!
50 Det er min trøst i min lidelse at Ditt ord har levendegjort meg.
88 Levendegjør meg etter Din kjærlige godhet! Så vil jeg ta vare på Din
munns vitnesbyrd.
93 Til evig tid skal jeg ikke glemme Dine befalinger, for ved dem har Du
levendegjort meg.
107 Jeg er dypt nedbøyd, Herre, levendegjør meg ifølge Ditt Ord!
149 Hør min røst etter Din kjærlige godhet! Herre, levendegjør meg ifølge
Din dom!
154 Før min sak og forløs meg, levendegjør meg ifølge Ditt Ord!
156 Stor er Dine ømme miskunnheter, Herre! Levendegjør meg ifølge Dine
dommer!
159 Ta i betraktning hvor jeg har elsker Dine befalinger! Herre, levendegjør
meg ifølge Din kjærlige godhet.»
*(King James Bible)
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Hvorfor? Salme 80:19
«19.. Så vil vi ikke vike fra deg. Gjør oss levende igjen, så vil vi påkalle Ditt
navn.»
Han sier her, så vi kan vandre i Hans Ord, og komme fram til en fremvisning
av hvem vi virkelig er: Sønner og døtre av Gud Selv.
*Gene-sæden til Gud vil komme til full fruktmodenhet og Guds Ord vil ikke
bli sådd og deretter komme tomt opp igjen i Hans forut bestemte Gene-sæd.
Fordi Han er Her for å gjennomføre at hele Hans Ord skjer, Filippenserne 1:6.
Og hvordan gjennomfører Han det?
Uoppdaget Nærvær, 18. 06. 1964.
...ved å ha denne Ene hensikt: At du skal gjenkjenne Jesu Kristi Nærvær. Ser
du? Så om Han er Nærværende, da, er alt opp og avgjort. Han lagde Ordet,
Han er her for å stadfeste Det. Og så sa Han: Hvis vi bare blir oss bevisst at
Han «Tilsyne- kommer» for oss i disse møtene med en hensikt, og den er for å
bringe tilbake til oss dette med å slippe løs den lyst som vi har til Ham. Men
vi er nødt til å gjenkjenne Hans Nærvær.
1Kor 1:3-10
«3 Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!
4 Jeg takker alltid min Gud for dere, for den Guds nåde som er gitt dere i
Kristus Jesus.
5 For i Ham er dere blitt rike på alt, på all tale og all kunnskap,
6 fordi Kristi vitnesbyrd er blitt grunnfestet i dere,
7 slik at dere ikke mangler noen nådegave mens dere venter på vår Herre Jesu
Kristi åpenbarelse.
8 Han skal også styrke dere inntil enden kommer, så dere må være ulastelige
på vår Herre Jesu Kristi dag.
9 Gud er trofast, Han som kalte dere til samfunn med Sin Sønn, Jesus Kristus,
vår Herre.
10 Men jeg formaner dere, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere alle
må føre samme tale, at det ikke må være splittelse blant dere, men at dere må
være fast forent i samme sinn og samme dom (bedømmelse)).»
(Brian) Legg merke til! Han vil stadfeste deg ved å befrukte den
forutbestemte gen-sæden. Denne tanken om sæd er den beste og enkleste
forklaringen på utvelgelsen som jeg vet om, fordi alt ved en sæd er allerede
forut bestemt inne i den. Hvor fort den vokser, dets gjensvar til lyset, den fulle
manifestasjonen av dets egenskaper og karaktertrekk er allerede inne i den
ved forutbestemmelsen.
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5Mosebok 32:1-5
«1 Lytt, dere himler, og jeg vil tale! La jorden høre på min munns ord!
2 La min lære risle som regnet, og mine ord dryppe som duggen, som
regnskuer på grønne spirer, som regnbyger på urter og gress!
3 For Herrens navn vil jeg forkynne. Gi vår Gud ære!
4 Klippen! Fullkomment er hans verk, for rettferd er alle hans veier. En
trofast Gud, uten svik, rettferdig og rettvis er han.
5 Dårlig handlet de mot ham, de er ikke-sønner av ham, en fordervet og vrang
slekt.»
5Mosebok 11:14 (les)
Joel 2: 23-27 (les)
Hosea 6: 1-3 (les)
Jakob 5: 7 - 9 (les) om sesongen. Tidlig og seinregnet finner sted ved tiden til
DOMMEREN.

Sæden skal ikke arve med akset. Los Angeles 29.04.1965.
Og så la jeg merke til Broder Jewel Rose ( Broder Juvel Rose)) denne
formiddagen, en veldig dyrebar venn og broder for oss alle sammen, hvordan
han stod opp og leste de Salmene. Se hvordan det passet inn, akkurat det han
sa: ”Jeg ønsker å se hva slags sæd som henger på deg.”
I går kveld talte Ånden og sa, ”Seinregnet, tidligregnet og seinregnet, blir
begge utgytt i de siste dager.”
Og denne formiddagen (ble det sagt): ”Den sæd som henger på dere.”
Ser du, Ånden taler, har du merket deg hvordan Den gjorde det denne
formiddag gjennom disse predikantene, og så videre. Så derfor tar jeg for meg
dette emnet: «Sæden skal ikke være arving sammen med akset. Det er en
svært merkelig tekst, men «Sæden skal ikke være arving sammen med akset
(skolmen)).!>>
Og når jeg trekker mine slutninger ut fra dette, eller rettere sagt, ut fra min
tekst, ut fra Galaterne 4:27 og 3, så snakker Paulus selvsagt om den
bokstavelige sæden til Abrahams to sønner.
«En oppsummering av Menighetstidene— Boka om Menighetstidene,
kapittel 10.»
”Denne menighetstid startet like etter det tyende århundreskiftet. Ettersom
dette skulle være den menighetstiden hvor de troende vender tilbake til å være
den Bruden som hun var på Pinsen, vet vi at det nødvendigvis måtte være en
tilbakevending av dynamisk kraft. De troende fornemmet dette i sine ånder og
begynte å rope ut til Gud etter en ny utgytelse av den Hellige Ånd slik det var
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i den først menighetstid. Og det som lot til å være svaret på det, kom da
mange begynte å tale i tunger og manifestere Åndens nådegaver.
Da trodde man virkelig at dette var GJENOPPRETTELSEN man hadde ventet
så lenge på.
Det var ikke det, for seinregnet kan bare komme etter tidligregnet som er
våren,
eller
LÆREREGNET.
Så
derfor
er
seinregnet
INNHØSTINGSREGNET. Det neste som kommer er innhøstingsregnet eller
bortrykkelsens tro.”
(1) *«Det talte Ord er den opprinnelige sæd.» Jeffersonv. 18.03. 62.
”Nå, legg merke til! Nå, husk Ordet «m-o-u-r-e-h, moureh,» betyr læring,
tidligregnet. Den sier: «Moureh - regn, lære - regn, at læreregn gikk ut.»
Billy Graham har bearbeidet (slått) verden. Pinsevennene har bearbeidet
(slått) verden, og Ordet har bearbeidet (slått) verden. Nå, hva dreier det seg
om nå? Nå, venter hun på seinregnet. Det da hun frembringer sine frukter.
Åh! Jeg håper du får tak i det.””
(2) *«Det talte Ord er den opprinnelige sæd.»
””Det var en eller annet som ba meg gjenta det hebraiske ordet igjen. I Joel
det 2. Kapittel (Joel 2:28) --der hvor han snakker om det tidlig og seinregnets
komme. Så dette ordet tidlig, er det hebraiske ordet = M-o-u-r-e-h, moureh,
som betyr «læring.» Med andre ord:
Det vil bli et læreregn og et innhøstingsregn. Nå har vi hatt læreregnet og er
rede nå for innhøstingsregnet. Du vet at det først regnet er når du planter frøet
(sæden)). Det får din avling til å begynne å gro. Deretter er det slik at like før
den modnes,
kommer det en annen avling. Det er hva de kaller
innhøstingsregnet. Vi vet når det finner sted—det er vårregnet, og deretter
regner det sånn omtrent i juni, det får frem din avling.””
«Jehovah Jireh.» Grass Valley. California. 05.07.1962
””Vi har hatt en vekkelse. Joel sa... Vi bråker så mye om seinregnet, vi har fått
bevegelser som kalles for seinregnet. Det er seinregnet, tidligregnet,
inneregnet, uteregnet. Jeg leste noe her forleden. Vet dere hva tidligregn betyr
ifølge det hebraiske ordet? Jeg kan ikke huske det rett nå. Jeg skrev det ikke
ned. Det har glidd ut av hukommelsen min. Men «tidligregnet,» det første
regnet betyr:«En regn av lære.» Det andre regnet er Ånden som kommer over
det som har blitt lært og produserer grøden.”>
«Endetidens sædtegn.» Trifton. Georgia. 19.03.1962.
”Nå, vi sa i de siste dager fortalte *Joel oss (den andre delen av Skriftene. Lytt
nøye nå!), at det ville komme et tidligregn og seinregn i den samme sesongen.
Hvor mange Kristne vet det?
Si:«Amen.» Så klart. Hva. Nå, her om dagen fant jeg til min overraskelse, da
jeg kikket i... At Tidligregnet og Seinregnet ville komme i den samme
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sesongen (årstiden)).Nå, dette ordet tidlig ifølge det Hebraiske ordet (få tak i
ditt Hebraiske leksikon og finn det ut) , det Hebraiske ordet for tidlig betyr
«moureh.» Og «moureh» betyr læring. Det vil komme et læreregn. Hva er
det? Sette frøene (sæden )) i jorda. Hva har vært? Hva har pågått? Jo, vi finner
ut at det har vært et læreregn som har pågått. Baptist folkene sier: «En million
til vi blir, i nitten førti fire.
Det var deres mål, å få medlemmer i kirka.
Billy Grahams store vekkelser, vår store evangelist, se hva han har gjort. Se
på Oral Roberts og pinsevennene. Det har vært et læreregn som har gått ut.
Det har vært et nasjonalt læreregn, kommunismen har blitt sådd blant folket, i
hver eneste nasjon. Det har vært en Romersk vekkelse. Vet dere hva som
hender? Hvis de gir den vestre delen, rettere sagt, den østre delen av Berlin
tilbake, så føres kommunismen bare, eller jeg mener det Romerske riket , rett
tilbake og innafor i den gamle sirkelen ( de gamle grensene)) som den var
innenfor på Jesu tid. Sikkert og visst at det skjer, det skjer fullkomment slik.
Det pågår en vekkelse. Hva er den? En såing. Dere hører ikke så mye om
Billy Graham lenger, gjør dere? Hva med Oral (Roberts))? Hva med resten av
dem? Dere vet at de store vekkelses ildene brenner ikke. Hva er det ? Det er
endetids-sædtegnet. Ordene har blitt sådd. Hva er det? De religiøse
menighetene vil høste religiøse menigheter. Det vil få dem til å danne et
forbund av menigheter. Men Guds Ord har også blitt sådd. Og når Guds Ånd
begynner å falle, vil Guds Ord leve i folket. Og den falske brud som har
begått hor (ekteskapsbrudd)) der ute, og ført seg selv inn i trosbekjennelser,
vil motta hva for noe? Et forbund av menigheter, som skal bli bundet og brent
lik torner og tistler. Men der hvor Guds Ord har blitt sådd i folkets hjerter, så
vil høste en Brud for Kristus, så sikkert som jeg står her: endetidens tegn.
Hva er i veien, Guds Menighet? Hva er i veien med oss? Hva er i veien med
dere Baptister, dere Presbyterianere, Pinsevennene (Assemblies of God)),
Jesus Alene (menighetene)), og alle de andre av dere? Hva er i veien med oss?
Kan du ikke se? Sæden... Du, ikke… Vær forsiktig med hva slags sæd du tar
inn i livmoren for ditt hjerte. Du, ta ikke inn trosbekjennelser! Ta inn Ordet!
De har snakket så mye om seinregnet. Ikke for at jeg skal vrake dere
«seinregn-brødre, » men det der er ikke seinregn. Hvis seinregnet skulle ha
vært her, vil Gud ha rammet den tingen, og hun ville ha feiet over verden. Det
seinregnet er i ferd med å komme. Hva er i veien?
Menigheten lager til noe selv, akkurat slik Eva prøvde å gjøre. Hun prøvde å
ha (få)) mer lys ved å lage til noe. Og vi har gjort det samme, forsøkt å lage til
noe i oss selv. Hold hendene borte fra det! La Gud gjøre det! Ta Hans Ord og
tro Det! Hold på Det i ditt hjerte. Og når regnet begynner å falle da vil det
feste seg (gripe tak)), og da vil Ordet fremvise seg.”
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Rom 8:11 «1 Men dersom hans Ånd som reiste Jesus opp fra de døde, bor i
dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også levende gjøre deres
dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i dere.
Ef. 2:1-5
1 Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser
og synder.
5....gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av
nåde er dere frelst.
1Kor 15:45
45 Slik står det også skrevet: Det første mennesket, Adam, ble til en levende
sjel. Den siste Adam ble til en ånd som *levendegjør.
Joh. 5:21
21 For likesom Faderen oppvekker de døde og gjør levende, slik gjør også
Sønnen levende dem han vil.
Joh. 6:63
63 Det er Ånden som gjør levende, kjødet gagner ikke noe. De ord jeg har talt
til dere, er ånd og er liv.
1Tim 6:13
13 Jeg pålegger deg for Guds åsyn, han som *levendegjør alle ting, og for
Kristus Jesus, som avla den gode bekjennelse for Pontius Pilatus:
Kol 2:13
13 Også dere var døde ved deres overtredelser og u-omskårne kjød. Men Gud
har *levendegjort dere sammen med Kristus, idet han tilgav oss alle våre
overtredelser.
*(K.J.V.)
#3) NÅR DENNE SÆDEN FREMVISER HVEM DEN ER,
SÅ STADFESTES DET VED DEN FREMVISNINGEN:
AT DEN SÆDEN VIRKELIG VAR FOR DENNE SESONGEN.
SANNELIG VAR FOR DENNE SESONG.

Sal 1:1-6
1 Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd og ikke står på
synderes vei og ikke sitter i spotteres sete,
2 men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt.
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3 Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Som frembringer hans
frukt i hans sesong, og hans blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha
lykke til.
4 Slik er det ikke med de ugudelige. De er lik agner som vinden blåser bort.
5 Derfor skal de ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de
rettferdiges menighet.
6 For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til
undergang.»
Noa, Moses, Paulus, Wm. Branham er alle utvandringer.
Matt 13:10-17
10 Disiplene kom da til ham og sa: Hvorfor taler du til dem i lignelser?
11 Han svarte dem og sa: Fordi dere er det gitt å få kjenne himlenes rikes
hemmeligheter, men dem er det ikke gitt.
12 For den som har, til ham skal det bli gitt, og han skal ha overflod. Men den
som ikke har, skal bli fratatt endog det han har.
13 Derfor taler jeg til dem i lignelser. For de ser, og likevel ser de ikke. De
hører, og likevel hører de ikke, og forstår ikke.
14 På dem blir Esaias profeti oppfylt som sier: Dere skal høre og høre, men
ikke forstå, se og se, men ikke skjelne.
15 For dette folks hjerte er blitt sløvt, og med ørene hører de tungt, og sine
øyne har de lukket til, så de ikke skal se med øynene eller høre med ørene og
forstå med hjertet, og omvende seg så jeg kunne få lege dem.
16 Men dere – salige er deres øyne fordi de ser, og deres ører fordi de hører.
17 Sannelig sier jeg dere: Mange profeter og rettferdige har lengtet etter å se
det som dere ser, men fikk ikke se det, og å høre det som dere hører, men fikk
ikke høre det.»

#4 DENNE FREMVISNINGEN AT SÆDLIVET BLIR LEVENDEGJORT
VED ORDET FOR SESONGEN,
ER BEVISET PÅ AT SÆDEN ER GUDS SÆD.
Efeserne 1:3-17--dette her taler om Guds forutbestemte plan og Hans hensikt
som lå bakenfor det.
Ef. 1:3-17
«3 Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med
all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus.
4 For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle
være hellige og ulastelige for hans åsyn.
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5 I kjærlighet har han forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus
Kristus, etter sin frie viljes råd,
6 til pris for sin nådes herlighet, som han gav oss i Den Elskede.
7 I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans
nådes rikdom.
8 Denne nåde har han gitt oss i rikt mål, med all visdom og forstand,
9 da han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet, etter sitt frie råd, som han
forut fattet hos seg selv,
10 om en husholdning i tidenes fylde: å samle alt til ett i Kristus, både det
som er i himmelen og det som er på jorden.
11 I ham har vi også fått del i arven, etter at vi forut var bestemt til det etter
hans forsett som setter alt i verk etter sin viljes råd,
12 for at vi skulle være til pris for hans herlighet, vi som forut hadde håpet på
Kristus.
13 I ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres
frelse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innsegl Den
Hellige Ånd, som var lovt,
14 han som er pantet på vår arv, inntil eiendomsfolkets forløsning, til pris for
Guds herlighet.
15 Derfor, etter at jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus, og om deres
kjærlighet til alle de hellige,
16 holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg minnes dere i mine
bønner.
17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere
visdoms og åpenbarings Ånd inne i kunnskapen til Ham,
1Joh 3:1-3
1 Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og
det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham.
2 Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli!
Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som
han er.
3 Og hver den som har dette håp til ham, renser seg selv, likesom Han er ren.
Kol 3:4
4 Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i
herlighet.
1Joh 4:17
17 I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på
dommens dag. For slik som han er, slik er også vi i denne verden.»
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#5) ALL ANNEN SÆD VIL IKKE BLI LEVENDEGJORT TIL LIV,
MEN DEN VIL FORKASTE ORDET FOR DEN SESONGEN. IKKE
ORDET MEN DEN SANNE FORSTÅELSEN AV DEN.
Sammenlign
Matt 24:42-51 & Jeremias 5: 23-31
42 Våk derfor! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer.
43 Men det skjønner dere, at dersom husbonden visste hva for en nattevakt
tyven kom i, så ville han våke og ikke la ham bryte inn i sitt hus.
44 Vær derfor beredt, dere også! For Menneskesønnen kommer i den time
dere ikke tenker.
45 Hvem er da den tro og kloke tjener som hans herre har satt over sine
tjenestefolk for at han skal gi dem mat i rett *sesong?
46 Salig er den tjener som hans herre finner i ferd med å gjøre dette, når han
kommer!
47 Sannelig sier jeg dere: Han skal sette ham over alt han eier!
48 Men dersom den onde tjener sier i sitt hjerte: Det varer lenge før min herre
kommer!
49 og han så gir seg til å slå sine med tjenere, og eter og drikker med
drankere,
50 da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter det, og en time han
ikke tenker.
51 Og han skal hogge ham i sønder og gi ham hans del med hyklerne. Der
skal de gråte og skjære tenner.
Jeremias 5:23-31
23 Men dette folk har et trossig og gjenstridig hjerte. De har veket fra ham og
er gått bort.
24 De har ikke sagt i sitt hjerte: La oss frykte Herren vår Gud, som gir regn i
sin *sesong, både tidligregn og seinregn, han som holder ved lag for oss den
ordning han har fastsatt for de ukene vi kan høste i.
25 Deres misgjerninger har gjort at alt dette er kommet i ulage for dere. Deres
synder har holdt det gode borte fra dere.
26 For det finnes ugudelige blant mitt folk. De legger seg på lur, likesom
fuglefangere dukker seg ned. De setter ut snarer og fanger mennesker.
27 Som et bur er fullt av fugler, slik er deres hus fulle av svik. Derfor er de
blitt store og rike.
28 De er blitt fete, de glinser, de strømmer over av ondt. De dømmer ikke rett
i noen sak, ikke i den farløses sak så de fremmer den. Og fattigfolk hjelper de
ikke til å få sin rett.
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29 Skulle jeg ikke straffe slikt, sier Herren. Skulle min sjel ikke hevne seg på
et folk som dette?
30 Forferdelige og avskyelige ting skjer i landet.
31 Profetene profeterer løgn, og prestene styrer etter deres råd, og mitt folk vil
gjerne ha det slik. Men hva vil dere gjøre når enden på dette kommer?
Joh. 3:19-21
19 Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket
mørket framfor lyset, for deres gjerninger var onde.
20 For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at
hans gjerninger ikke skal bli refset.
21 Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at hans gjerninger kan
bli åpenbaret, for de er gjort i Gud.
Salme 1:1-6. (Dette er ) de to vintrene...legg merke til de karakteristiske
egenskapene som ikke-Gud Sæd har. De faller fra.
Sal 1:1-6
1 Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd og ikke står på
synderes vei og ikke sitter i spotteres sete,
2 men har sin lyst i Herrens lov og grunner på Hans lov dag og natt.
3 Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin
sesong, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha fremgang i.
4 Slik er det ikke med de ugudelige. De er lik agner som vinden blåser bort.
5 Derfor skal de ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de
rettferdiges menighet.
6 For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til
undergang.
Tim 4:1+2
1 Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen
og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer.
2 Det skjer ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen
samvittighet.
2Tess 1:7-10
7 men dere som lider trengsel, skal han gi ro sammen med oss. Dette skal skje
når Herren Jesus åpenbarer seg fra himmelen med sin makts engler.
8 Han kommer med flammende ild, og tar hevn over dem som ikke kjenner
Gud og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium.
9 Den straff de skal lide blir en evig fortapelse borte fra Herrens åsyn og fra
hans makts herlighet
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10 – den dag da han kommer for å vise seg herlig i sine hellige og underfull i
alle som tror. For dere trodde vårt vitnesbyrd til dere.
2Tess 2:3
3 La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme, og syndens
menneske* åpenbares, fortapelsens sønn.
2Tess 2:10-13
10 Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt,
fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst.
11 Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen,
12 for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde
sitt behag i urettferdigheten.
13 Men for dere, brødre, som er elsket av Herren, – for dere skylder vi alltid å
takke Gud, fordi han fra begynnelsen har utvalgt dere til frelse, ved Åndens
helliggjørelse og ved tro på sannheten.
Slutt

