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Jesu Kristi Lignelse #7. 
Såmannen og Sæden. 
23. november 2003. 

Pastor Brian Kocourek.  
 

 
 
Matt 13,3-9 Så talte Han mye til dem i lignelser og sa: «Se, en såmann gikk ut 
for å så.  
4 Og da han sådde, falt noe såkorn ved veikanten, og fuglene kom og åt det opp. 
5 Noe falt på steingrunn, hvor det ikke fikk mye jord. Det spirte snart opp siden 
det ikke hadde dyp jord.  
6 Men da solen stod opp, ble det avsvidd, og siden det ikke hadde røtter, visnet 
det bort.  
7 Og noe falt blant torner, og tornene vokste opp og kvalte det.  
8 Men noe annet falt i god jord og gav frukt: noe hundre foll, noe seksti og noe 
tretti.  
9 Den som har ører å høre med, han må høre!» 
 
Matt 13,18-23 Hør derfor lignelsen om såmannen:  
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. 
 20 Men den som tok imot såkorn på steingrunn, er den som hører ordet og tar 
imot det med glede med en gang.  
21 Han har likevel ingen rot i seg, og holder bare ut en stund. For når trengsel 
eller forfølgelse oppstår på grunn av ordet, snubler han med en gang.  
22 Den som ble sådd blant tornene, er den som hører ordet, men denne verdens 
bekymringer og rikdommens forførelse kveler ordet, og han blir uten frukt.  
23 Men den som tok imot såkorn i god jord, er den som hører ordet og forstår 
det. Han bærer frukt og gir avkastning: én hundre foll, én seksti, én tretti.» 
 

1. Ved veikanten.  Det er disse som ikke forstår Ordet, og når den onde 
kommer da blir de overrumplet og Sannheten blir revet bort fra dem. 

2. Steingrunn. De hører Ordet og mottar det med glede for en stund, men 
fordi de ikke har rot, og fordi de er overfladiske kristne, holder de ut en 
stund, men når motgangen kommer, på grunn av Ordet, vekker det anstøt 
hver gang. Ordet anstøt betyr at de mister balanse eller trår feil, eller at 
dette forårsaker synd. Og vi vet at synd er vantro. De slutter å tro. De 
trodde en stund, men de har sluttet å tro.  Rom 11,16 For om førstegrøden 
er hellig, er hele deigen også hellig. Og om roten er hellig, er også 
grenene det. 
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3. Blant tornene. Det er disse som hører Ordet men livets bekymringer og 
rikdommens bekymringer kveler Ordet, og således bærer denne personen 
ingen frukt. 

4. I god jord. Er de som hører ordet og forstår det og bærer frukt og gir 
avkastning. 

 
Mark 4,3-9 «Hør! Se, en såmann gikk ut for å så.  
4 Og det hendte da han sådde, at noe av såkornet falt ved veien. Og himmelens 
fugler kom og spiste det opp.  
5 Noe annet falt på steingrunn, hvor det ikke var mye jord. Det spirte snart opp 
siden det ikke hadde dyp jord.  
6 Men da solen steg, ble det avsvidd, og siden det ikke hadde rot, visnet det bort. 
7 Og noe annet falt blant torner. Og tornene vokste opp og kvalte det, og det 
gav ingen avling.  
8 Men noe annet falt i god jord. Det spirte fram, vokste og gav frukt: noe tretti 
foll, noe seksti og noe hundre.»  
9 Og Han sa til dem: «Den som har ører å høre med, han må høre!» 
 
Mark 4,14-20  
14 Såmannen sår ordet.  
15 Og disse er de ved veien hvor ordet blir sådd: Når de hører, kommer Satan 
straks og tar bort ordet som ble sådd i deres hjerter.  
(Dette er en abort, fordi satan tar bort livet til ordet i denne personen) 
16 På samme måte er det med dem som blir sådd på steingrunn. Når de hører 
ordet, tar de straks imot det med glede.  
17 Men de har ingen rot i seg, og derfor holder de bare ut en tid. Senere, når 
det kommer trengsel og forfølgelse for ordets skyld, tar de straks anstøt.  
(Dette er et spontan abort, her finnes det ikke den kraften av en som driver ut 
ånder, som i en abort hvor barnet ikke har kontroll over det, men det er disse 
som hører og mottar med glede men når Ordet som kaller dem til å bære korset, 
blir forkynt, blir de fornærmet, de snubler over Dette Ordet. De har ingen rot i 
seg, og når egget som ikke klarer å holde seg til livmoren blir skullet bort, blir 
det til en spontan abort. Det finnes et svakt punkt i dem, og de klarer ikke å 
holde seg selv til redningslinen/livmoren, og fordi de ikke har rot, ingen 
skikkelik fortøyning til livmoren, kommer de aldri til modenhet, og de dør i 
denne svake tilstand.)   
18 Andre er de som blir sådd blant torner: De er slike som hører ordet,  
19 men denne verdens bekymringer, rikdommens bedrag og lystene etter alt 
annet kommer inn og kveler ordet, og det (Ordet) blir uten frukt.  
 
Det er disse som fortsatt føder (dette er den Laodikeanske gjengen som elsker 
verdens ting mer en de elsker Guds Ord som kaller til en total atskillelse fra 
vantro og verdens ting.) Og slik som navlestrengen legger seg rund halsen til 
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Guds Barn som ikke er blitt moden enda og kveler livet til Ordet ute av dem. 
Dette var den gjengen som bror Branham var mest bekymret for. Derfor 
forsøkte han så ofte å riste menighetene, fordi han så at kvelertaket til verden 
hadde effekt på henne. Derfor skrek han med en høyt rop i visjonen som han så 
da bruden gikk forbi han, og han skrek: ”Hold dere sammen.”   
 
20 Men de som blir sådd i god jord, er de som hører ordet, tar imot det og 
bærer frukt: noen tretti foll, noen seksti og noen hundre.» 
(Det er disse som er de utvalgte sæd gen fra Gud, som er forutbestemt til å få 
sitt legeme forandret. Disse er bruden som produserer Liv i Farens Bilde.) 
 
Der hvor en fødsel finner sted må noe dø. Det er en bevegelse og en forandring 
som finner sted i kroppen. Ditt legeme gjør ikke det som det pleier å gjøre. Det 
er en omformende kraft som har overtatt. Det frambringer en manifestasjon i 
ditt kjøtt som til å begynne med ikke er til å se, men etter hvert utviklingen 
skrider fram, begynner det å bli mer og mer synlig for alle sammen hva som 
finner sted.     
 
Apostel Paul sier i Gal 4,19 Mine småbarn, som jeg igjen har fødselssmerter 
for, inntil hvilken tid Kristus skulle bli formet i dere. 
Han sa aldri at det skulle være uten smerter. Hvor lenge varer smertene?  Jeg 
har hørt at kvinner sa at en god grunn for å ha abort var fordi de ikke ønsket seg 
disse strekk merker på maven. Andre aborterer på grunn av alle disse 
forandringer er mer enn de kan holde ut med. Men la oss se hva Paul sier i: 
2 Kor 4,8-10  
8. Idet vi i enhver ting blir trengt, men derimot er vi ikke i et trangt rom; idet vi 
er uten utvei, men derimot er vi ikke fullstendig uten utvei; 9 idet vi blir forfulgt, 
men derimot er vi ikke fullstendig etterlatt tilbake; idet vi blir nedkastet, men 
derimot går vi ikke til grunne; 10 idet vi alltid bærer omkring Herren Jesus død 
i kroppen, for at også livet fra Jesus kan bli synliggjort i vår kropp;  
 
Andre ønsker ikke forstyrrelsen som følger med. Andre igjen ønsker ikke at 
deres livsstil blir skrumpet inn. Vi ser i det naturlige at kvinner aborterer sine 
barn fordi de ikke ønsker dette bryet med dette livet som vokser, og i de så kalte 
kristne finner vi de samme tanker. De ønsker ikke dette bryderiet som følger 
med denne forvandlingens kraft av et annet liv og derfor aborterer de sin kristne 
vandring. De ønsker seg en behageligere religion. En som ikke forstyrrer deres 
livsstil. En som ikke gir så mye smerter. En religion som tillater det gamle liv 
slik som de ønsker å leve selv. Men de vet at abort dreper ikke bare Livet som 
blir skapt, det setter også et merke på de som tillater det.   
 
Luk 8,5-8 «En såmann gikk ut for å så såkornet sitt. Mens han sådde, falt noe 
på veien. Det ble tråkket ned, og fuglene i luften åt det opp. 6 Noe falt på 
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steingrunn. Så snart det hadde vokst opp, visnet det bort, (Slitasje, de faller fra 
Sannheten.) fordi det manglet fuktighet. 7 Noe falt blant torner, og tornene 
skjøt opp sammen med det og kvalte det. 8 Men noe falt i god jord, vokste opp 
og gav en avling på hundre foll.» Da Han hadde sagt dette, ropte Han: «Den 
som har ører å høre med, han høre!»  
 
Luk 8,11-15 Lignelsen er å forstå slik: Såkornet er Guds ord. 12 De på veien 
er de som hører, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra hjertet deres, så 
de ikke skal tro og bli frelst. 13 De på steingrunn er de som tar imot ordet med 
glede når de hører. Men de har ingen rot. De tror en tid, men i fristelsens 
stund faller de fra. 14 Det som falt blant torner, er de som har hørt, men som 
på vandringen kveles av bekymringer, rikdommer og livets lyster, og som ikke 
gir moden frukt. 15 Men det som falt i god jord, er de som har hørt ordet med et 
rett og godt hjerte, bevarer det og bærer frukt med tålmodighet. 
 
1 Joh 5,7-8 Fordi, tre er de som vitner i himmelen: Faderen, Ordet og Den 
Hellige Ånd; og Disse De tre er ett. 8 Og tre er de som vitner på jorden: Ånden 
og vannet og blodet; og de tre er inn i det ene. 
Legg nå merke til at vi har tre prinsipielle faktorer som skaper liv. Faderen som 
er giveren av Livet, (og ordet Far betyr en som er opphavet til liv.) Den andre 
faktor om Livet som er nevnt her av Johannes er: ”ORDET” som er Sæd og Liv 
og det tredje faktor om Liv som Johannes nevner her er ”Den Hellige Ånd” som 
er Liv. 
Husk at Jesus Selv sa: ”Mine Ord er Ånd og de er Liv.” 
  
For noen uker siden snakket vi om karen/kurven som symboliserte bevaringen 
av livet, og siste uke oppdaget vi at mel offeret er et forebilde av Kristus, Livets 
brød, og melet eller brødet er også et forebilde av å opprettholde livet. Og siden 
det fantes tre mål av mel oppdaget vi at det var Rettferdiggjørelse, 
helliggjørelse og Dåpen i Den Hellige Ånd. 
 
Alltid tre. Hvorfor? Fordi Gud er Perfekt i tre. Faderen, Sønnen og Den Hellige 
Ånd. Disse er ikke tre, men Johannes sier at de er En. Legg nå merke til 
hvordan Gud er perfekt i tre. Det finnes tre ankomster. 
 
NÅDENS LOV06-10-54.  
20. Gud skrev tre Bibler. Gud gjør alle ting i tre. Han skrev tre Bibler. Kristus 
kom tre ganger. Det finnes tre tildelinger av Nåde. Akkurat slik Jesus kom 
første gangen, Han har vært her en gang, ikke sant? Han kom for å forløse 
Hans Brud.  Han kommer for å ta imot Hans Brud, rykke Henne opp og møter 
Henne i skyen, og for tredje gangen kommer Bruden som Konge og Dronning. 
Skjønner. Her har man disse tre ganger, det finnes også tre manifestasjoner av 
Gud. Gud manifesterte seg Selv som Far, da Han ledet Israels barn. Den neste 
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gangen Han manifesterte Seg Selv var det som Sønn, Herren Jesus Kristus. Den 
tredje gangen da Gud manifesterte Seg Selv er med oss nå, Den Hellige Ånd. 
Skjønner?, tre manifestasjoner, alt er i tre …     
 
PAKTENS ENGEL. 01-03.54.  
E-6. Det finnes tre ankomster av Herren, dere vet det. Det finnes tre av alt i 
Skriften. Tre er Guds perfekte nummer.  
 
HYRDEN TIL FÅREFLOKKEN. 03-04-56.  
E-9. Dere skjønner at alt i Bibelen går ut på tre, vi vet det. Og det finnes tre 
ankomster av Herren. Den første har skjedd, den andre er ved bortrykkelsen, 
når vi møter Ham; og den tredje komme er når Han kommer for å regjere i 
tusen år. 
 
VÆR SIKKER PÅ GUD. 08-07-59.  
E-51. Jesus kommer tre ganger. Visste dere det? Jesus kom første gangen for å 
forløse Hans Brud. Neste gang Han kommer, blir vi tatt opp i luften. Vi blir tatt 
opp for å møte Ham. Han kommer for å møte Hans brud. Når Han deretter 
kommer igjen er det som Konge for å regjere på jorden med Hans Brud. Tre 
ankomster. Stemmer. Og Menigheten er i tre stadier: ”La ham som er uren, 
være uren; la ham som er rettferdig, være rettferdig; han som er hellig, være 
hellig.    
 
Det finnes 3 utganger under Ildstøtten. Og det finnes tre drag til hver tjeneste. 
Og det finnes tre stadier av Nåde; Rettferdiggjørelse, Helliggjørelse, og Dåpen I 
Den Hellige Ånd. Jorden er blitt renset tre ganger … Først ved vann, den andre 
gangen ved menneskelig ild, og den tredje gang ved Guds Hellige Ild. Her har 
vi de tre stadier av vår vekst i Kristus.  
Det begynner med Tro, og deretter beveger det seg inn i Håp og tilslutt inn i 
Kjærlighet som er en ytre tilkjennegivelse av Tro. Og Johannes sa og den 
største av alle er kjærlighet … Og i 1. Peter taler Han om tre stadier som Kristi 
Brud må komme gjennom ved tiden til Jesus Kristi Åpenbaring. Og disse tre 
stadier er Lovprisning, Ære, og Takksigelse som er tre stadier av vår Vekst 
prosess inn i Sønnene. Og da har vi det som Skriften sier her: ”Vann, Blod og 
Ånd.” Tre stadier av Liv.    
 
For at liv kan komme fram, må en kvinne i det naturlige, mottar en sæd til å 
begynne med. Deretter begynner prosessen, da begynner livet til å komme fram. 
BEFRUKTNING, FORVANDLING, IDENTIFISERING. Igjen tre stadier av 
liv.  
  
CONCEPTION / BEFRUKTNING: betyr å ta in eller motta, å begynne liv. 
En sæd som blir plantet.   
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Det finnes et par ting angående consception / befruktning som vi må forstå, 
dersom vi skal være i stand til å forstå dette Livets prosess. Sæden som blir 
sådd er ikke det samme som kommer opp.  

1. 1 Kor 15,35-38 Men én eller annen kommer til å si: "Hvordan blir de 
døde oppvekket? Og i hva slags kropp kommer de?" 36 Du uforstandige! 
Det som du sår blir ikke gjort levende hvis det ikke dør. 37 Og det som du 
sår, sår du ikke den kroppen som kommer til å bli til, men derimot et 
nakent korn -, enten det er av hvete eller av noen av de resterende. 38 
Men Gud gir til det en kropp likesom Han ville, og til hvert enkelt av 
såkornene dets egen kropp.  

2. Det er ikke gitt en annen lov som styrer reproduksjonen i alle liv. Ellers 
skulle befruktning føre til total kaos. 1 Mos 1,11-12 Så sa Gud: «Jorden 
skal bære fram gress, planter som setter frø, og frukttrær som gir frukt 
etter sitt slag, og som har frø i seg, på jorden.» Og det ble slik. 12 Jorden 
bar fram gress, planter som setter frø etter sitt slag, og trær som gir frukt 
med frø i seg, etter sitt slag. Og Gud så at det var godt.  Legg nå merke 
til at Gud sier det og deretter iverksetter Han det. Guds lov er Gud i 
aksjon. Ord og Kraft. Og bror Branham sa: ”Han som gav Ordet er her 
for å iverksette det.”     

3. Sæden må bringe fram etter sitt eget slag. Om der er Liv i sæden, da blir 
det samme liv som er i sæden manifestert. Joh 1,1 I begynnelsen var 
Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.  Joh 1,14 Og Ordet ble 
kjød* og tok bolig iblant oss, og vi så Hans herlighet, den herlighet som 
Den enbårne har fra Faderen, full av nåde og sannhet. Joh 1,1-3 Det 
som var fra begynnelsen, Det som vi har hørt, Det som vi har sett med 
våre øyne, Det som vi betraktet og våre hender berørte, angående livets 
Ord; 2 og livet ble synliggjort, og vi har sett, og vi vitner, og vi bringer ut 
budskap til dere angående livet, det evige, hvilket som var hos Faderen, 
og det ble synliggjort for oss. 3 Det som vi har sett og har hørt, bringer vi 
ut budskap [angående] til dere, for at også dere kan ha fellesskap med 
oss; og vårt fellesskap [er] virkelig med Faderen og med Hans Sønn 
Jesus Kristus.         

 

Jeg og min hustru kjenner en kvinne som var i forventning og hun gikk ut hele 
terminen og ingenting hentet. Dette er akkurat som med noen av kristne. De sier 
at de er født på nytt, men til hva? Det finnes ingen manifestert liv. Kvinnen så 
en forvandling i hennes liv, men det fantes ingen sæd i henne. Ingen liv i henne, 
og allikevel kunne hun se og trodde at hun ble forandret. Jeg tror at hun bare 
spiste for mye og ble derfor for fett. Men du og du, hvordan de regnet med en 
baby, men det ble ikke noe av.   
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Vel, tre stadier av Liv. Disse er meget viktig fordi om du har gått gjennom de 
første to stadier som er mottagelse og omforming da kan du fortsatt ende opp 
med en død fødsel. Og om dere bare er kommet gjennom rettferdiggjørelse og 
går deretter til helliggjørelse, men ikke kommer hele veien til dåpen i den 
hellige Ånd, da er dere fortsatt fortapt.             

Joh 14,16-17 Og Jeg vil be Faderen, og Han skal gi dere en annen Talsmann, 
for at Han skal bli hos dere til evig tid, 17 sannhetens Ånd, som verden ikke kan 
få, siden den verken ser Ham eller kjenner Ham. Men dere kjenner Ham, for 
Han blir hos dere og skal være i dere. 
Men dette er ikke sluttført enda. Det må være en videre oppfyllelse til for at Liv 
kan bli manifestert.  
Joh 17,20-22 Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som kommer til å 
tro på Meg ved deres ord. 21 Jeg ber at de alle må være ett, slik som Du, Far, er 
i Meg og Jeg i Deg, at også de må være ett i Oss, for at verden skal tro at Du 
har utsendt Meg. 22 Og den herlighet som Du gav Meg, har Jeg gitt dem, så de 
skal være ett, slik som Vi er ett: 23 Jeg i dem og Du i Meg, for at de kan bli gjort 
fullkomment til ett, og for at verden kan forstå at Du har utsendt Meg, og at Du 
har elsket dem, slik som Du har elsket Meg. 

Legg merke til at Jesus ba Faderen om at den Herlighet som er ”Doxa” var 
nødvendig for å frambringe denne spesielle identifikasjon: ”Og den herlighet 
som Du gav Meg, har Jeg gitt dem, så de skal være ett, slik som Vi er ett.” 

Og hvordan blir vi da Ett, ”Slik som Vi er ett.”? Dette betyr akkurat på lik måte 
som Jesus og Hans Far var Ett. Jesus sa i Joh 17,14 Jeg har gitt dem Ditt ord. 
Og verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden, slik som Jeg ikke er av 
verden. 
Jesus forteller oss at vi blir Ett med Gud gjennom det samme Ord som Han ble 
Ett med Gud.  
Joh 17,20-22 Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som kommer til å 
tro på Meg ved deres ord. 21 Jeg ber at de alle må være ett, slik som Du, Far, 
er i Meg og Jeg i Deg, at også de må være ett i Oss, for at verden skal tro at Du 
har utsendt Meg. 22 Og den herlighet som Du gav Meg, har Jeg gitt dem, så de 
skal være ett, slik som Vi er ett:  
 
Derfor blir det tydelig at vi blir Ett ved å motta det samme Ord som fører oss inn 
i den samme herlighet eller samme Sinn som Faderen. Og den herlighet som Du 
gav Meg, har Jeg gitt dem, så de skal være ett, slik som Vi er ett:  

INNHØSTINGSTID. 12-12-64. 

87 034. Jesus sa: ”At de kan være ett Far som Du og Jeg er ett.” Ikke at et 
menneske er høyere enn noe annet, dette kommer aldri til å virke; et 
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trossamfunn ønsker å overta et annet, og et menneske over et annet menneske. 
Men at dere kan bli ett med Gud slik Kristus og Gud var Ett; dette var bønnen. 
Han var Ordet, og Jesus ba at vi kunne være Ordet som reflekterte Han. Dette 
er bønnen som må bli besvart. Skjønner? Ser dere hvordan satan sår tvil om det 
i vårt kjøttslige sinn? Men Jesus bønn var ikke at vi alle kunne samles og ha en 
vis dogma og så videre. Hver gang de gjør det, går de lengre og lengre bort fra 
Gud - Han ønsker at vi kan være i Ett med Gud, og Gud er Ordet. Hvert 
eneste individ må være i Ett med Gud i hans hjerte.   

Bror Branham sa at den trefoldige mysterium var: Kristus med deg, Kristus i 
deg, og Kristus gjennom deg. 

Kol 3,4 Når Kristus, vårt liv, blir synliggjort, da skal også dere bli synliggjort 
sammen med ham i herlighet. 
 
1 Joh 3,1-3 Se hvilken kjærlighet Faderen har gitt oss, at vi skal kalles Guds 
barn! Derfor kjenner ikke verden oss, fordi den ikke har kjent Ham. 
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.  
3 Og hver den som har dette håpet til Ham, renser seg selv, likesom Han er ren. 
 
1 Pet 1,3 Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Far, Han som etter sin rike 
miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de 
døde, 
Her forteller Peter oss at det er Gud som har født oss.  
 
Gud Selv må til for å få til Den Nye Fødsel. RETTFERDIGGJØRELSE skapte 
en vei for HELLIGGJØRELSE, og Dette skapte en vei for DÅPEN I DEN 
HELLIGE ÅND, som i sin tur skapte en vei til at Skaperen Selv kan bli 
identifisert blant oss. 
 
I Abrahams dager var tilsynekomsten av gud i et legeme av kjøtt, som skapte en 
vei for at den lovede sønnens ankomst. 
 
NIV oversettelse. 2 Kor 3,18 Men vi alle med utildekket ansikt reflekterer 
Herrens herlighet i et speil, vi blir omformet til det samme avbilde fra herlighet 
inn i herlighet, som kommer fra Herren som er en Ånd. 
 
Joh 3,1-7 Det var en mann blant fariseerne som hette Nikodemus. Han var en 
av jødenes rådsherrer.  
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2 Denne mannen kom til Jesus om natten og sa til Ham: "Rabbi, vi vet at Du er 
en lærer kommet fra Gud. For ingen kan gjøre disse tegnene som Du gjør, uten 
at Gud er med ham."  
3 Jesus svarte og sa til ham: "Sannelig, sannelig sier Jeg deg: Den som ikke 
blir født på ny, kan ikke se Guds rike."  
4 Nikodemus sier til Ham: "Hvordan kan en mann bli født når han er gammel? 
Kan han for andre gang komme inn i sin mors liv og bli født?"  
5 Jesus svarte: "Sannelig, sannelig sier Jeg deg: Den som ikke blir født av vann 
og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike.  
6 Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd.  
7 Undre deg ikke over at Jeg sa til deg: Dere må bli født på ny.  
 
Dersom du sår i kjøttet, da høster du fra kjøttet. Dersom dere sår Ånd, da høster 
du fra Ånden. 
 
Her beveger vi oss i den andre fase av Livet inn i den tredje fasen som er 
IDENTIFISERING.  
 
1 Kor 12,12-13 For slik som legemet er ett og har mange lemmer, men alle de 
mange lemmene på det ene legemet er ett legeme, slik er det også med Kristus. 
13 For i én Ånd ble vi alle døpt inn i ett legeme - enten vi er jøder eller grekere, 
enten vi er slaver eller frie -, og vi har alle fått én Ånd å drikke. Vi beveger oss 
mer og mer til ansiktet. Kjærligheten Selv.  
 
1 Pet 1:3 Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Far, Han som etter sin rike 
miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de 
døde, 

1 Pet 1,3-4 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 uforgjengelig arv, som ikke kan flekkes til eller visne, som er 
oppbevart for dere i himmelen, 

Romerne 8: 18-25 Hele denne skapelse er i fødselsveer, og dere også.  
 
Bror Branham sa: ”Ingenting på utsiden av det åpenbarte ord kan komme til 
liv.” 
 
I SALOMOS HØYSANGER var identifikasjonen utvendig. Livet ble 
manifestert for henne, men deretter kom det til henne og så gikk det inn i henne. 
Livet kommer fra utsiden og går da på innsiden. Dette er tidsalderen før ørene. 
Øret er et kvinnelig organ. Sæden går inn gjennom øret og inn i sinnets livmor. 
Det talte Ord er et prosjektil, det er en spore, eller Guds Sperma.    
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(NIV?) 1 Pet 1,22-23  Ettersom dere nå har renset deres sjeler i lydighet mot 
sannheten, som resulterer i, ikke i en antatt, men en oppriktig brorskjærlighet, 
en hengivenhet og en forkjærlighet som springer ut fra deres hjerter på grunn 
av den glede dere har i dem, fra deres hjertets kjærlighet til hverandre med en 
intens og gjensidig kjærlighet som har sitt utspring i hjerte på grunn av deres 
aktelse til deres brødre og som er en guddommelig selv ofring in dets vesen ved 
å ha blitt født på nytt ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds 
ord, som lever og varer, 
Øret er det motsvarende organ til den kvinnelige organ, sinnet er åndens livmor. 
DET UTVENDIGE ORD kommer in og blir innvendig Liv.   
 
Kvinnen har et slags sæd som må komme i kontakt med det mannlige sæd for å 
komme til liv. Menigheten er som en kvinne, hun klarer ikke å få liv av seg 
selv. Ordet er sæden som bringer liv. Dette er det som Peter forteller oss i 1. 
Peter 1:3.   
 
Men akkurat den sammen ånd er på denne n.o.w gruppe, de ønsker ingen man. 
De tror at de er selvforsynt. Kvinnen er et forbilde til menigheten. En kvinne 
kan ikke produsere liv i seg selv. En mann må til. En kvinne som forsøker å bli 
gravid ved å gå sammen med en annen kvinne, er ikke noe annet en perversitet. 
Og slik er det også med menighetene som forsøker å bringe fram liv. De kan 
ikke det. De produserer kun perversitet.   
 
Gud Selv må til for å få en Ny Fødsel. Rettferdiggjørelse skaper til veie en vei 
for Helliggjørelse som i sin tur LAGER EN VEI FOR DÅPEN I DEN 
HELLIGE ÅND, som deretter frambinger en vei til SELVESTE DØPEREN, 
for å bli identifisert blant oss.  
ABRAHAM: Guds tilsynekomst skaffet fram en vei for den lovede sønn.   
 
La oss nå se hva som foregår etter befruktning. Det neste stadiet er omforming. 
Dette er den delen som kvinner virkelig hater. De bryr seg ikke om unnfangelse. 
Men de liker ikke omskaping. De liker ikke denne omskapende del, fordi denne 
delen trenger ofring fra hennes side. Vår konfrontasjon på Karmel Fjellet er når 
bortrykkelsen skjer. Dette blir vår komplette identifikasjon. Dette forteller oss 
om du virkelig ble befruktet eller ikke, eller om du virkelig gikk gjennom denne 
fødsel periode eller om det ikke fantes noe. Denne kvinne som jeg fortalte dere 
om følte bevegelse, hun følte liv. Men når liv tar slutt går det over til gass, og 
legen fant ingen liv der, så finn da ut hva hun da hadde.     
 
1 Joh 3,3 Og hver den som har dette håpet på ham, renser seg selv, likesom han 
er ren. 
Hva slags håp er dette? Akkurat slik som denne kvinne hadde, til å begynne 
med er hun ikke klar over at hun er gravid. Hun føler seg dårlig, hun ser i 
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speilet og ser dårlig ut, føler seg ikke bra. Jeg trodde da jeg ble født på nytt at 
jeg skulle være uten synd. Nå ser jeg mer og mer de ting som jeg hater om meg 
selv enn noen sinne før. En tid med indre forvirring finner sted. Tingen nå er at 
for å være i stand til å motta den fysiske forandring i hennes legeme, må 
kvinnen først og fremst akseptere i hennes sinn at hun går inn i en befruktnings 
stadium i hennes sinn. Og slik skaper hun en atmosfære hvor inn hun kan motta 
sæden.  
2 Kor 3,17-18 Men Herren er Ånden; men hvor Herrens Ånd er, der er frihet. 
18 Men vi alle med utildekket ansikt ser Herrens herlighet i et speil, vi blir 
omformet til det samme avbilde fra herlighet inn i herlighet, nettopp som fra 
Herren som er en Ånd. 
 
Og vi ser i Rom 12,1-2 Derfor formaner jeg dere, brødre, gjennom Guds 
medlidenheter, til å fremstille deres kropper til et levende slaktoffer; hellig, 
velbehagelig for Gud, da dette er deres fornuftige hellige tjeneste. 2 Og la dere 
ikke bli dannet sammen med denne tidsalderen, men la dere derimot bli 
omformet ved fornyelsen av deres sinn, til det at dere kan utforske hva som er 
Guds vilje, den gode og velbehagelige og fullkomne. Omformingen begynner 
ved fornying av vårt sinn. 
Rom 8,5-6 For de som er ifølge kjøtt, retter sitt sinn mot de ting som er av 
kjøttet; men de som er ifølge ånd, retter sitt sinn mot de ting som er av ånden. 6 
For kjøttets tanke er død, men åndens tanke er liv og fred. 
 
Hun blir befruktet, deretter går hun gjennom en overgangs periode hvor hun 
føler seg dårlig. Men noe skjer på innsiden av henne. Jeg husker en gang da 
Bror Lee Vayle kom til Minneapolis Minnesota og jeg tok med meg en venn. 
Han gikk hjem den kvelden og mens han ba om dette han hadde hørt, ble han 
syk. Han trodde at det var Gud som varslet ham for å holde seg vekk. Kjære 
meg, kan du innbilde deg at en kvinne som gifter seg med en mann og hun blir 
gravid og når hun blir kvalm så sier hun: ”Jeg må komme meg bort fra denne 
mannen, han gjør meg syk.” Vet dere ikke at når du kommer til Herren og blir 
gravid med Hans Liv, da forårsaker det smerter og indre opprør av alle slag og 
du blir kvalm av deg selv. Hvorfor? Fordi det er noe inn i deg som finner sted. 
Noe kommer til liv inn i deg og det fortrenger andre deler av deg i dit sinn. Det 
driver ut ditt gamle jeg.    
 
Kvinnen som er klar over denne fødsel forbereder seg selv. En kvinne som 
røker og drinker stopper med det når hun oppdager at hun er gravid. Hun 
forbereder seg selv. Hun pleier hennes kropp, og ernærer det. Selve kamelen 
som Rebekka vannet, var den samme som førte henne hjem. Branham sa i det 
tredje eller fjerde Segl: ”Selve den sæden som hun vanner skal ta henne ut fra 
her.”   Om kvinnen er i besittelse av morskap, blir hele hennes liv tilegnet dette 
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liv som er i henne for å føde det. 1 Joh 3,3 Og hver den som har dette håpet på 
ham, renser seg selv, likesom han er ren.     
Når unnfangelsen skjer, da er det hodet og ryggraden som blir formet først. 
Senere blir legemet og lemmene formet. Da når celle blir lagt til celle, begynner 
fingrene og toene å ta form. Karakteristikken til faren begynner å komme 
tydeligger fram etter hvert fosteret/Livet i deg vokser. Det blir mer og mer lik 
Faderens bilde idet det nærmere fødselen. MENS DET NEGATIVE 
NÆRMERE DET POSITIVE, BLIR DET MER OG MER LIKT DET 
POSITIVE. (Skyggen) 1 Joh 3,2 Dere elskede, nå er vi Guds barn, og det ble 
ennå ikke synliggjort hva vi kommer til å være; men vi har forstått at når han 
synliggjøres, kommer vi til å være lik med ham, fordi vi kommer til å se ham 
likesom han er. 
 
Det begynner med å lokke fram. Høgs 1,4 Ta meg med! Jerusalems døtre Vi vil 
løpe etter deg. Bruden Kongen har ført meg inn i sine kammer. Jerusalems 
døtre Vi vil fryde oss og glede oss i deg. Vi vil minnes din kjærlighet bedre enn 
vin. Bruden I oppriktighet elsker de deg. 
 
Når menneskene ser at hun kommer, da vet de ikke hva som foregår med henne, 
inntil hun er så langt på vei at det viser seg. Når kvinnen ikke forstår hva hun 
går gjennom, da føler hun seg ikke vell med noen andre, hun føler seg ikke vel 
med seg selv heller.  
Når hun til slutt forstår hva som foregår, skulle hun være i stand til å kontrollere 
det. Du kan fortsatt være kvalm om morningen. Du kan fortsatt gå gjennom 
smerter og andre ubehagelige ting. (Jeg sa til min hustru at det er alt sammen in 
i hodet ditt, men hun sa: ”Ikke tale om, det er her inne.”)  
Jeg fornekter ikke at du kan føle deg elendig, men husk, Liv bryter ut. Du føler 
deg kanskje som den elendigste Kristen som noen sinne har levd i denne 
verden, men husk; Liv bryter fram. Hold deg fast ved dette. Ikke aborter.  
 
(NIV.) 2 Kor 3,18 Men vi alle med utildekket ansikt reflekterer Herrens 
herlighet, vi blir omformet til Hans bilde med stadig økende herlighet, som 
kommer fra Herren som er Ånd. 
 
Vi beveger oss fra det andre stadium av Liv inn i det tredje, som er 
IDENTIFISERING.   

(KJV)1 Kor 13,12-13 For vi ser nå gjennom et mørkt glass, men da ansikt til 
ansikt; nå forstår jeg delvis, men da skal jeg forstå nøyaktig likesom jeg også 
ble [nøyaktig] forstått. 13 Men nå forblir tro, håp, kjærlighet; disse de tre, men 
den største av disse er kjærligheten. 
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Vi beveger oss mer og mer in i Hans Bilde som er Kjærlighet, fordi Gud selv er 
Kjærlighet. Denne forvandling fører oss til identifikasjon. Vi skal bli kjent som 
vi er kjent.  


