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Jesus Kristi Lignelse # 9 

Senneps Sæd. 
30 november 2003. 

Pastor Brian Kocourek. 
 
 

Matt 13, 31-32 Også denne lignelsen la han fram: "Himmelriket kan lignes med 
et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren sin. 32 Det er mindre enn noe 
annet frø; men når det vokser opp, er det større enn andre hagevekster og blir til 
et tre, slik at fuglene under himmelen kommer og bygger rede i grenene." 

 
Jesus referer igjen til Himmelens Kongerike i denne lignelse. Her sammenligner 
Han Himmelens Kongerike med en sennep sæd, og i de orientalske lender vokser 
sennepen fra et meget lite frø og treet oppnår en høyde av tre til 4 meter.   La oss 
lese denne lignelse igjen fra Markus Evangeliet.  
 
Mark 4, 30-33 Han sa: "Hva skal vi sammenligne Guds rike med? Hvilken 
lignelse skal vi bruke?  
Legg merke til at Jesus stiller et spørsmål her, om vi lager en sammenligning av 
Guds Kongerike som er Himmelens Kongerike, hva kan vi da sammenligne det 
med? Og Han forteller oss … (Guds Kongerike, følgelig Himmelens Kongerike)   
31 er som sennepsfrøet. Når det legges i jorden, er det mindre enn noe annet frø i 
verden, 32 men når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle andre 
hagevekster og får så store grener at fuglene under himmelen kan bygge rede i 
skyggen mellom dem." 33 Med mange slike lignelser forkynte han Ordet for dem, 
så mye de var i stand til å høre 34 Uten lignelser talte han ikke til dem. Men når 
han var alene med disiplene, forklarte han alt for dem.. 
 
La oss lese det en gang til fra Lukas Evangeliet.   
  
Mark 4, 34 Uten lignelser talte han ikke til dem. Men når han var alene med 
disiplene, forklarte han alt for dem. 
 
Luk 13, 18-19 Så sa han: "Hva er Guds rike likt? Hva skal jeg sammenligne 
det med? (Her ser vi det igjen at Jesus spør Seg Selv hva Han skal sammenligne 
Himmelens Kongerike med. Deretter svarer Han igjen …  
19 Det kan lignes med et sennepsfrø som en mann tok og sådde i hagen sin, og 
som vokste opp og ble til et tre, så fuglene under himmelen bygde rede i 
grenene."  
 
Vi vet at Han allerede har fortalt dem flere lignelser angående Menneskesønnen 
som sådde sæd som er Guds Ord. Følgelig kan vi si da at det Han snakker om her 
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er Guds Ord igjen, og Han illustrerer det i samtlige lignelser at Sæden ikke er 
ment til å være i Dette Bok, men må bli sprett utover åkeren slik at det kan vokse 
til en stor plante, den største blant alle urter 
 
Hvorfor sammenligner Han det med en urte og ikke med en annen plante? Fordi 
Gud gav oss urter til mat i 1. Mosebok. Faktisk ikke bare til mat men Han gav oss 
urter for vårt kjøtt. 1 Mos 1, 29-30 Og Gud sa: "Se, jeg gir dere alle planter som 
setter frø, så mange som det finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt 
med frø i.* ”De skal være til føde for dere.” 30 Og til alle dyr på jorden og alle 
fugler under himmelen og alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, 
gir jeg *alle grønne planter til føde." Og det ble slik.  
*I KJV står ”Det skal være for kjøtt.” 
 
Jesus sammenligner senneps frø også med Tro, for la oss se det i øyene at uten 
Tro har du ingen atgang til Guds Rike. Matt 17, 20 Jesus sa til dem: "På grunn 
av deres vantro.* For sannelig sier Jeg dere: Hvis dere har tro som et 
sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet: Flytt deg herfra til dit! Og det skal flytte 
seg. Og ingenting skal være umulig for dere. 
 
Og igjen i Luk 17, 6 Så sa Herren: "Hvis dere har tro som et sennepsfrø, kan 
dere si til dette morbærtreet: Rykk deg opp med røttene og plant deg i havet!, og 
det skulle lyde dere.  
 
Matt 4, 16-17. Det folket som satt i mørke, har sett et stort lys, og over dem som 
satt i dødens land og skygge, har lyset gått opp." 17 Fra den tid begynte Jesus å 
forkynne og si: "Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær." 
 
Matt 7, 21 Ikke alle som sier til Meg: "Herre, Herre," skal komme inn i himlenes 
rike, men den som gjør Min himmelske Fars vilje. 
 
Matt 13, 11 Han svarte med å si til dem: "Dere er det gitt å kjenne himlenes 
rikes hemmeligheter, men dem er det ikke gitt. 
 
Matt 16, 15-19 Han sa til dem: "Men hvem sier så dere at Jeg er?" 16 Simon 
Peter svarte og sa: "Du er Kristus, Den Levende Guds Sønn." 17 Jesus svarte og 
sa til ham: "Salig er du, Simon Bar-Jona, for kjøtt og blod har ikke åpenbart 
dette for deg, men Min Far, Han som er i himmelen. 18 Og Jeg sier også til deg 
at du er Peter, og på denne klippen(Det er åpenbaringens Klippe.) vil Jeg bygge 
Min menighet. Og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. 19 Og Jeg vil gi 
deg nøklene til himlenes rike, og alt det du binder på jorden, skal være bundet i 
himmelen, og alt det du løser på jorden, skal være løst i himmelen." 
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Nå ser vi at nøkkelen til Kongedømmet er åpenbaring av Guds Ord. Og uten 
Åpenbaring om Guds Ord kan du ikke en gang se eller fornemme hva Guds 
Kongerike er eller hva det dreier seg om.  
 
DU MÅ BLI FØDT PÅ NYTT 31-12-61.  
§ 207. Husk nå Jeg tror at Jesus Kristus i Sin første Læresetning, sier dette til 
hvert eneste menneske: ”Uten at et menneske blir født av vannet” (Det er Ordet, 
å bli vasket av vannet ved Ordet og av Ånden, (som er Den Hellige Ånd som 
stadfester Ordet) kan han ikke se Himmelens Rike. Tror dere det? Ser dere det? 
Av vannet, å bli vasket av vannet ved Ordet. Ordet og Sannheten. Han er 
Sannheten.  Vann og Ånd, Ånden kommer med Ordet for å stadfeste Ordet, ved 
at Den får Gud til å leve inne i meg. Ser dere? Vi kan ikke forstå Himmelens 
Rike før det har skjedd. Så når det begynner å skje, at vi ser Ordet inne i oss, 
ved å være født av Ordet og av Ånden, som da manifesterer Seg Selv. Da vil Den 
ikke lede meg bort fra Ordet. Ånden leder meg til Ordet, og Ordet lever inne i 
meg, og Den gjør at Gud manifesteres i ditt liv! Før dette vil du aldri være i 
stand ti å forstå Guds Rike, og kan på ingen måte komme inn i det. Gud 
velsigne deg Bror Neville.      
 
DU MÅ BLI FØDT PÅ NYTT 31-12-61.  
§ 30. Så husk nå på at Det ikke sa: ”Du bør bli født på ny,” men at ”du må.” Da 
vi som engelsktalende folk forstår hva ordet ”must” betyr. (På norsk må), så 
betyr det; noe som er helt absolutt, at du er nødt til å gjøre det. Det er en absolutt 
nødvendighet. Det er ikke at du bør, at det var bedre for deg om du gjør det, men 
du må bli født på ny. Å du, om vi bare kunne ta det ordet denne formiddag og 
utlegge hva det betyr, om hvorledes det er totalt umulig … Dessuten, hvis det er 
så vesentlig og så veldig, at det er totalt umulig å komme inn i Himmelens Rike, 
eller endatil å SE Det før enn du er født på ny. Og det er så mange forskjellige 
tolkninger av dette ordet ”å bli født på nytt.” Derfor burde vi søke etter det av 
helet vårt hjerte for å finne ut hva det betyr.  
 
Legg nå merke til at han snakker om en åpenbaring om Guds Ord, og uten å bli 
født på ny kommer du aldri inn i dette Kongerike. Når han så snakker om et 
kongerike, da snakker vi ikke så mye om et sted så som en Konge og Hans 
maktområde eller Hans folk som Han råder over. Her taler vi om Kristi Nærvær, 
og å være klar over dette Nærvær. Vel, mange mennesker snakker om Kristi 
Nærvær, og er klar over dette Nærværet. Nå er det slik at mange som forkaster 
forståelsen av nærværet, påstår at de prediker det nå, etter at de har forkastet det 
for nesten 20 år siden. Og hvorfor? Fordi de vet at dette er sant. Og de sender et 
slengeskudd etter de som lærer det, som om vi er noe skammelige skapninger. Og 
siden vi har tatt en sterk holdning til læren, må vi ha en slags kortsluttning i 
hjernen, eller har en hard og dårlig ånd på oss.   
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Men de har nå begynt å undervise nærværet fordi de vet at det er rett, men 
allikevel ønsker de ikke å lære om at Dommeren er her, fordi da ville dette føre 
til varsel og dom, og siden de forsøker å bygge sitt eget lille kongedømme her på 
denne jord, ønsker de ikke at folk skal vite om dette Sanne Guds Kongerike. Vi 
så det samme i alfa til denne omega, og derfor kan vi med sikkerhet vite at det må 
skje igjen i denne tid. Og vi så det i Matteus kapittel 23.    
 
Jesus talte til de Fariseerne og Skriftlærde og sa: Matt 23, 13 Men ve dere, 
skriftlærde og fariseere, dere hyklere! For dere stenger himlenes rike for 
menneskene. For ikke går dere inn selv, og dem som er på vei inn, hindrer dere i 
å gå inn. 
 
Hvordan stenger de av himmelens kongerike for menneskene? Vel, om det 
trenges en åpenbaring for å være i stand til å se det, og ved å fornemme Selve 
Kongens Nærvær, og de lærer i motsetning til denne åpenbaring, da er de i bunn 
og grunn opptatt med at andre som er avhengig av deres tjeneste til Livets Ord, 
forhindrer dem fra å komme inn, fordi de ikke gir nok åndelig åpenbaring av 
Guds Ånd for at det kan bli en dynamisk åpenbaring. Og således fyller de 
menneskets sinn med snakk om å trykke bøker og lage lydband og alt dette der, 
og i mellomtiden dør folk på grunn av mangel på kjøtt, som er urter, og den 
største av dem alle er sennep frø, som er tro, som igjen er åpenbaringen av Selve 
Ordet.   
 
INNFLYTELSE 15-03-64.  
E-33. En kar sa til meg engang: ”Jeg bryr meg ikke om hvor mange saker du kan 
henvise til, og hvor mange rapporter legen kan vise fram om de forskjellige 
helbredelser, jeg tror ikke på helbredelse. Det er ikke sant.” Jeg sa: ”Så 
absolutt. Dette var ikke for de vantroende.” Han sa: ”Alt ting er mulig for han 
som tror,” ikke for ham som er vantro. En lite granne vantro mot Guds Ord og 
du er utenfor Himmelens Kongerike. Dette var grunnen til at Eva kom på 
utsiden. Dette var årsaken til alle vanskeligheter.  
 
Bare å føye til et liten ord og se all den død og dødelighet som har funnet sted i 
denne verden.  
 
Vi vet at Jesus sammenligner Tro med et sennepsfrø. Og Tro representerer for oss 
et levende realitet av den Levende Gud som er i vår midte. Og Bror Branham 
fortalte oss at Tror er en åpenbaring. Hele prosessen inne i kongeriket, som vi 
kaller for vår kongerikets reise, begynner med Tro. Vi er rettferdiggjort ved tro, 
dette betyr at vi er rene og alt er tilgitt, og vi forstår at gjennom Jesus Kristi Blod 
er alle våre synder fra vår fortid, de nåværende og framtidige synder tilgitt. Men 
det er dette tro i Korsets Gjerning og troen på Guds Ord som drar oss inn i Vår 
Herres Kongerikets Nærvær og Frelser Jesus Kristus.  
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Når det gjelder Tro, sa Martin Luther bestemt: ”Tro er ikke det som mange 
mennesker tror det er. Deres menneskelige drøm er en illusjon. Fordi de 
observerer at tro ikke blir fulgt av gode gjerninger eller et bedre liv, de faller 
tilbake i villfarelse, til og men når de taler og hører mye om tro. De sier: ”Tro er 
ikke nok, du må også ha gode gjerninger, du må være gudsfryktig for å være i 
stand til å bli frelst.” De tror det, når du hører Evangeliet, da begynner du med 
gjerninger, og skaper ved ditt eget styrke en takknemlig hjerte som sier: ”Jeg 
tror.” Det er dette som de tror er Tro. Men siden dette er et menneskelig ide, en 
drøm, fordi hjerte lærer aldri noe av det, således gjør den ingenting og 
forbedringer kommer ikke fra denne Troen heller. Isteden; Tro er Guds gjerning 
i oss som forandrer oss og gir oss en ny fødsel fra Gud. (Joh 1:13 de er født, 
ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.) 
Tro dreper den gamle Adam og gjør oss til et fullstendig og annerledes 
menneske. Det forandrer våre hjerter vår ånd, våre tanker og alle krefter. Det 
fører Den Hellige Ånd med seg.  
 
Leg merke til hva Martin Luther sier at tro fører Den Hellige Ånd med seg. Det 
åpner dører for å ta imot den nye fødsel og tillater at Den Hellige Ånd får adgang 
og får leve inn i våre hjerter. 
 
Bror Branham sa faktisk det samme i Talen som heter: 
SPØRSMÅL OG SVAR 15-05-54. 
187-239. Legg nå merke til det neste, Han sier: ”Og du er Simon, og jeg gir deg 
…” fordi han hadde den åndelige åpenbarte sannhet. Dette er grunnen til at  
han skjønte forskjellen mellom Far, Sønn og Hellige Ånd, og Navnet til Herren 
Jesus Kristus. Han hadde en åndelig åpenbaring.  
(Husk at det er dette som Johannes sa da han sa: ”Han som ikke har Kristi lære 
har ikke engang Gud, og han som har Kristi Lære har både Faderen og Sønnen.)   
Dette forstår dere i kveld, her hvor Den Hellige Ånd åpner det for oss. Han sa: 
”Du er Simon, og jeg gir deg nøkkelen til Himmelens Kongerike. Og hva du en 
binder på denne jord binder jeg i Himmelen. Hva du en løser på denne jord løser 
Jeg i Himmelen.” Jeg gir deg nøkkelen til (HVA?), Himmelens Kongerike. Hva 
er Himmelens Kongerike? Den Hellige Ånd.       
 
Legg merke til hvordan Br. Branham sa at nøkkelen til Himmelens Kongerike er, 
dette er åpenbaringen av Guds Ord. Og han kaller denne åpenbaringen av Guds 
Ord for å være i besittelse av nøklene for å få adgang til Den Hellige Ånd. Vi vet 
at Faderen er Ordet, og Hans Sønn Jesus Kristus Den salvede, Han var Ordet som 
ble Kjøtt, som betyr at Han er det åpenbarte Guds Ord eller Guds Ord offentlig 
uttrykt. Jesus symboliserte Seg Selv som ”Døren.” Han sa at ingen kunne komme 
inn eller ut, utenom Meg. Det er grunnen til at det manifesterte Ord er inngangen, 
og dette er hva åpenbaringen dreier seg om. Du kan ikke engang forstå hva Guds 
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Kongerike er, unntatt ved åpenbaring. Hvordan tolker Gud Sitt Eget Ord?  Ved at 
det skjer. Det er grunnen til at Åpenbaringen av Guds Ord er den evne å se Guds 
Ord Åpenbart, og ved å være i stand til å føre Det tilbake igjen til Det Skrevne 
Ord. Å vite dagen og timen du lever i. Gud gir deg en evne til å se det og deretter 
sette brikkene sammen med det du ser av Guds Ord, Det som er allerede blitt 
erklært på forhånd. Det er grunnen til at Åpenbaringen ikke er noe menneskelige 
notat eller et eller annet menneskelige oppfatningsevne, men det er heller å være i 
stand til å se Ordet som lever foran dine øyer. Og mens du ser på det Levende 
Ord som lever foran dine øyer, da blir du en del av denne akten som blir spilt 
foran deg. Det som foregår er en levende akt, og du er en av aktørene.  
 
Vel, en dør er en inngang til noe, og om du ikke har nøkkelen til denne Døren 
eller nøkkelen til Ordet når Døren eller Ordet blir manifestert da blir den stengt 
for deg for alltid og derfor blir din inngang inn i Kongeriket avstengt for deg.    
 
Martin Luther visste hva han snakket om når det gjelder tro som er i livet inn i 
den troende. Han sa: ”Ja, det er en levende, skapende, aktiv og en kraft full ting, 
denne tro. Tro gjør bare stadig vekk gode gjerninger. Det stopper ikke opp om å 
spørre om gode gjerninger skulle bli gjort, men før noen spør, har den allerede 
gjort dem og fortsetter med å gjøre dem uten opphold. En som ikke gjør gode 
gjerninger på dette vis er en vantroende. Han går rund omkring og leter etter tro 
eller gode gjerninger, skjønt han til og med ikke vet hva tro eller gode gjerninger 
er for noe. Men allikevel snakker og skvaldrer om gode gjerninger i mange ord.         
 
 
Tro er et levende og uforferdet tillit i Guds nåde, skråsikker på Guds gunst, så 
sikkert at det ville risikere døden tusenvis av ganger ved å stole på det. En slik 
tillit og kunnskap om Guds nåde gjør deg glad, lykkelig og djerv i din forhold 
til Gud og alle skapninger.  
 
Husk at Br. Branham talte Budskapet kalt: ”TRO ER SEIER.” Og det er akkurat 
det som det som skjer med de som har tro. Tro gjør at Guds Ord blir levende for 
deg og uten Tro er dere meget ulykkelig. Vis meg en person med Tro og jeg skal 
vise deg et liv fult med seier.    
 
Martin Luther fortsatte med å si: ”Den Hellige Ånd gjør dette gjennom tro. På 
grunn av dette gjør du fritt, ut av fri vilje og med glede gode gjerninger for alle, 
tjen hverandre, tål alt, elsk og lovpris Gud som har viste dere en slik nåde.    
 
Og jeg ønsker å føye til, vis meg en person som ikke gleder seg ved å tjene andre 
med fri vilje, og som ikke har glede i sitt liv, til og med midt i blant sine 
prøvelser, og jeg viser deg en person som ikke har tro og derfor mangler de det 
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som er nødvendig for å gå inn i Guds Kongerike, og faktisk vandrer de ikke i 
Lyset og ser ikke det åpenbarte Ord som er blitt gjort levende i hans liv. 
 
Martin Luther sa videre: ”Således er det like umulig å separere tro og gjerninger 
som det er å separere varme fra ilden! Vær således på vakt for dine egne falske 
ideer og beskytt deg mot spirituelle sladder som ikke er god for noe, de som tror 
at de er kloke nokk til å definere tro og gjerninger, men i virkeligheten er de, de 
største tosker. Ber Gud om å få tro, ellers forblir du i alle evigheter uten tro, 
uansett hva du ønsker, si eller kan gjøre.  
 
La oss bøye våre hoder i bønn. 
 


