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Matteus 13:1 Samme dag gikk Jesus ut av huset og satte Seg ved sjøen.  

2 Og store menneskeskarer samlet seg om Ham, så Han gikk om bord i en båt 

og satte Seg der. Og alt folket stod på stranden. 

3 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! 

La oss bøye våre hoder i bønn. 

Kjære dyrebare Far, vi har lest en lignelse som din førstefødte sønn, Jesus, 

fortalte til oss. Og vi ber om at Du hjelper oss til å ha det samme sinn og den 

samme Ånd, slik at vi kan forstå hva denne lignelsen betyr. Vær med oss når vi 

åpner Ditt Ord denne formiddagen. Og åpne Du våre hjerter for en sann 

forståelse av denne lignelsen. For vi ber om det i Jesus Kristus Navn, amen. 

Denne formiddagen skal vi begynne å lese fra paragraf 262 i broder Branhams 

tale: Avdekking av Gud. Nå, mens vi leser, skal vi høre broder Branham 

fortelle oss om denne lignelsen, hva det vil si å bli plantet i god jord. Fordi det 

var bare disse som var plantet i god jord, som endte opp med å produsere god 

frukt. Og så ønsker vi å vite hva den gode jorda er, og hvordan vi skal få tak i 

den, slik at Guds sæd, som er Hans Ord, vil produsere i oss den frukten som det 

var tiltenkt at den skulle produsere. 

Vi skal undersøke i detalj det som broder Branham forteller oss her, for å forstå 

hva han lærer oss angående Avdekkingen av Gud, 



Broder Branham sier: 

64-0614M Avdekking av Gud 262. Du kan ta hvete og plante den i en annen 

slags jord, den vil aldri vokse. Men hva? Det må være bestemte 

gjødningsstoffer i jorden for å dyrke hvete. 

Og det er slik med alt som du dyrker, kanskje bortsett fra ugress. Og selv ugress 

vil ikke vokse i en ørken uten fuktighet. Så du kan ikke bare så Ordet hvor som 

helst og forvente å høste en avling. Det må bli sådd i jord som er blitt ordentlig 

forberedt. Og det er så sant med hensyn til misjonsfeltene. 

Jeg drar aldri til et område og tar med meg læren, og forventer at Gud skal 

skape sønner av Gud. Jeg sender bøkene og båndene inn i områder. Og når 

noen få forkynnere i det området reagerer positivt, da begynner vi 

forberedelsene. Vi lager løpesedler og hefter, og vi begynner å så læren i det 

området. Deretter kommer jeg og vanner det med en solid uke med vanning. 

For Gud sa i 5.Mosebok 32 "Min lære skal falle som regnet." Så jeg tar ikke 

noen ære for at Guds sønner mottar læren. Det er brødrene i disse landene som 

gjør alt grovarbeidet. Jeg kommer bare inn der hvor de har plantet. Og jeg 

begynner å vanne ved å legge ut læren, som er Guds regn, på en slik måte at 

brødrene tar imot vanningen. Og når jeg forlater dem, er de enten blitt vannet 

nok til å begynne å vokse opp, inn til Guds sønner, eller så vil de drukne i 

vanningen. Men det kommer helt an på den jorda som de er plantet i. 

Her i USA hadde vi en mann som nylig stilte som presidentkandidat i DNC-

partiet, og denne mannen er en multimilliardær. Vel, han kan være smart 

innenfor det feltet hvor han driver sin virksomhet. Men han er ikke en veldig 

smart person på andre felt. Og mens han var på sin valgkampanje, da viste han 

frem sin uvitenhet da han fortalte en forsamling at han kunne lære opp hvem 

som helst til å drive en gård. Han sa: "Alt du trenger å gjøre for å være en 

bonde, er å grave et hull, slippe ned sæd i hullet og vanne det. Og da er du en 

bonde." Vel, ikke prøv å gjøre det slik, fordi det er tull og tøys. Og du vil bare 

sløse bort dyrbar sæd. 

Men det er slik de såkalte kirkegjengerne tenker om det å bli en kristen. De tror 

at hvem som helst kan bli en kristen. De tror at du er en kristen når du bekjenner 

at du er kristen. Men bekjennelsen din har ingenting å gjøre med å være en 

kristen. Bare fordi at denne nasjonen hevder å være 70% kristen, så betyr ikke 

det at denne nasjonen er en kristen nasjon. 



Bare fordi du sier det, gjør det ikke slik. Hvem som helst kan si ting, men det 

kreves stadfestelse for å bevise om det er slik eller ikke. Og du kan ikke 

stadfeste noen ting. Det er Gud som stadfester om du er en kristen eller ikke. 

Gud vil stadfeste om du er en sønn av Gud eller ikke. 

Apostelen Paulus sa i Romerne 8:16 Ånden (Og det finnes bare én ÅNDEN, 

og det er selve Guds egen Ånd. Og Paulus sa:)  

Romerne 8:16 Ånden Selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn, 

Legg merke til at Ånden har stor forbokstav, som viser at det er tale om Guds 

Ånd. Men vår ånd ikke har stor forbokstav, som viser at det er tale om din ånd, 

eller ditt liv. Så Han sier at Gud vil stadfeste i din ånd, i ditt liv, om du er en sønn 

av Gud eller ikke. Så bare Gud kan stadfeste det. Du kan ikke stadfeste deg 

selv. Det er grunnen til at gjerninger aldri vil fungere for å bevise noe. Gud må 

foreta beviset av livet. 

Så bare det å si at du er det, det gjør det ikke slik. Det er ikke annerledes enn at 

du bare planter en sæd, og så er du blitt en bonde. 

Å være bonde er en vitenskap. Vi har bachelorgrader i agronomi, og 

mastergrader, og til og med doktorgrader på det feltet. Men du trenger ikke å ha 

en doktorgrad for å bli bonde. Men du må ha tankegangen til en bonde for å 

bli en bonde. Og det betyr å ha forstand på avlinger, og hva som skal til for å få 

det til å vokse best mulig. 

Og det er hva broder Branham forteller oss her når han sier:  

64-0614M Avdekking av Gud 262. Du kan ta hvete og plante den i en annen 

slags jord, den vil aldri vokse. Men, hva? Det må være bestemte 

gjødningsstoffer i jorden for å dyrke hvete. 

Og når han taler om “hvete”, da refererer han til det å være en sann kristen, i 

motsetning til et ugress. Slik som vi leser om i lignelsen som Kristus forteller oss 

i Matteus 13. Og det er vår tekst. 

Så, hvis du tror at det å sitere Johannes 3:16, slik baptistene lærer, vil gjøre 

deg til en kristen, da er du blitt villedet. 

Jeg har nyheter til deg. Det fungerer ikke slik. Du kan ikke bli en kristen bare 

ved å si at du er en kristen. Å bli en kristen, det er ikke bare å avgi en 

bekjennelse, og vipps så er du en kristen. Du er en kristen når du er Kristus-lik. 



Det er hva vår profet sa. Og det er til og med hva definisjonen i den engelske 

ordboken sier: "En kristen er en person som i sitt liv er et levende eksempel 

på Kristi lære." 

William Branham sa i sin tale: 

56-0426 Jesus Kristus den samme E-34. Hvis en mann bekjenner seg å være 

en kristen, da er han nødt til å leve med Kristi Liv inni seg, han må være 

Kristus-lik ... Hvis Kristi Ånd er i deg, da vil den Ånden absolutt gjøre de 

samme gjerningene som Kristus gjorde. 

Derfor, hvis du er en kristen, da er du det fordi det samme livet er i deg, det som 

var i Ham. Ditt liv er det samme som Hans liv, for det er det samme Livet. Og 

derfor vil du gjøre de gjerningene som Han gjorde. Og hvis du ikke tror det, da 

tror du ikke på en stadfestet Guds profet. 

54-0515 Spørsmål & Svar 62. Jeg sier: "Er du kristen?" "Jeg vil bare opplyse 

deg om at jeg tilhører baptistkirken." Ja vel. Det har ikke noe mer å gjøre med 

det enn å si at du bodde her ute et eller annet sted på en farm. "Vel, jeg tilhører 

Den katolske kirken." Det gjør deg fremdeles ikke til en kristen. Å tilhøre 

baptistkirken eller metodistkirken, det gjør deg ikke til en kristen. Det finnes 

bare én måte å bli en kristen på. Ordet "Kristen" betyr "Kristus-lik." Og du 

kan ikke få til det. Du kan ikke arbeide deg opp til noe i deg selv for å bli 

det. Det finnes ingen måte i det hele tatt som du kan klare å gjøre det på. Du er 

nødt til å glemme deg selv, dø ut til deg selv, og la Kristus komme inn og 

leve Kristi liv inni deg. 

Og når Han kommer inn, da vil gjerningene være der. Og hvis gjerningene ikke 

er der, da må du spørre deg selv om Livet er der? Og hvis du ikke er ærlig nok 

til å stille det spørsmålet, da er du ikke ærlig nok til å bli frelst fra deg selv. 

61-1112 Et Ekte Tegn som blir Oversett 119. En sa: "Er du en kristen?" "Jeg 

er baptist." Vel, det er ikke noe mer enn å si at han er en gris. En sier: "Jeg er 

metodist." Vel, det er fremdeles ikke noe mer enn en gris for Gud. Jeg sier: "Er 

du kristen?" For å være en kristen må du være Kristus-lik, et tabernakel for 

Guddommen inni deg, med Den Hellige Ånd som falt på Pinsedagen. Ikke 

noen følelser, men jeg mener en ekte Pinse. Skjønner? 

Og du kan ikke bli Kristus-lik uten å ha Kristi sinn. Da vil du tenke som Kristus, 

tale som Kristus og gjøre de gjerninger som Kristus gjorde. 



Nå går vi tilbake til det som broder Branham sa om å så sæd i god jord. Han sa 

at den først må ha den rette gjødslingen for å kunne vokse. 

64-0614M Avdekking av Gud 262. Du kan ta hvete og plante den i en annen 

slags jord, den vil aldri vokse. Men hva? Det må være bestemte 

gjødningsstoffer i jorden for å dyrke hvete. 

Og jeg fant en artikkel på www.CropNutrition.com av Dr. W.M. Stewart, direktør 

for de sørlige og sentrale delene av de store slettene, International Plant 

Nutrition Institute (IPNI) (Internasjonal Plantenærings Institutt). Han sa: “Hvete 

krever Nitrogen (2 til 2,5) pund nitrogen (N) per bushel (bu) (1 bushel = ca. 35 

liter) med korn. Mangel på nitrogen kan føre til redusert rotskudd. (Rotskudd 

er når planten skyter ut røtter fra bunnen av stilken. Så for å få den rette veksten 

av stilken, må du ha rikelig med nitrogen i jorden.) 

Han sa også: "Mangel på nitrogen vil føre til en reduksjon i størrelsen i 

toppen, en dårlig kornfylling og et lavt proteininnhold." 

(Kornfylling er den perioden mellom blomstring og modning (perioden eller 

hvordan blomstringen ekspanderer, spesielt modningen av støvbærerne.) 

I løpet av den tiden vil ansamlingen av tørrstoff og dens oppdeling til å bli korn, 

bli bestemt.) Kornvekten er et resultat av kornfyllingsprosessen, som er definert 

av to parametere: kornfyllingsvarighet og hastighet.) 

Så den rette gjødningen i jorda bestemmer modningsgraden til hveteplanten og 

veksthastigheten. Hvis du sier at du tror profeten, men ikke har noen vanning av 

regnet, som er Guds lære, da vil du ikke vokse ordentlig til å bli en sønn eller en 

datter av Gud. Og du vil ikke komme inn til modenhet, som er å være klar til å bli 

høstet, satt i en tilstand til å motta adopsjonen (sønnekåret). 

Deretter fortsetter han: ”Tilstrekkelig med nitrogen må være tilgjengelig for 

hveteplanten i alle faser av utviklingen. Spredningsutstyr for nitrogen vil 

generelt forbedre brukseffektiviteten, minimere risikoen for investeringer og 

beskytte miljøet. Dyrkere bør bruke overgjødslingen tidlig, før spiring, for å 

maksimere produksjonseffektiviteten. Rett tidspunkt, plassering og 

nitrogenkilde skulle bli tatt hånd om, for å passe med klimatiske forhold, 

jordtype og jordforplantningssystem. 

(Spirestadiet er det punktet der et ledd i gressbladet begynner å strekke seg ut 

og danner en stilk. ... Etter spirestadiet danner stammen grener og fortsetter å 



forlenge seg. Klorofyll-, protein- og vitamininnholdet i planten synker kraftig 

etter hvert som nivået av cellulose øker.) 

Så vi ser på hvert trinn at det må være nitrogen til stede for at planten skal 

vokse til modenhet. 

Men nitrogen er ikke det eneste mineralelementet som er nødvendig for å 

produsere hvete. 

Fosfor er også nødvendig i hveteproduksjonen. 

Dr. W.M. Stewart fortsetter: "Gjødsels- og avlingsprisene er kommet på et mye 

høyere nivå i de siste årene. Tilstrekkelig fosfor (P) sammen med gjødning er 

knyttet opp til økt jordbearbeiding og antall kornhoder, redusert 

vinterødeleggelse, maksimal effektivitet på vannforbruket, fremskyndet 

modenhet og lavere kornfuktighet ved høsting. Vinterhvete krever omtrent 

0,6 til 0,7 pund fosforpentoksyd (P203) per bushel korn. Fordi fosfor er relativt 

ubevegelig i jordsmonn, er båndspredere eller elektriske spredere ofte mest 

effektive i jord med lavt eller medium fosfor. Selv i jordsmonn med høyt innhold 

så vil spredere hjelpe planter med en raskere etablering. Fosfor hjelper også 

unge planter med å overvinne de skadelige effektene av sur jord. En bred 

spredning bør innarbeides for å forbedre posisjonens tilgjengelighet. Husk til 

slutt at tilstrekkelig Fosfor øker Nitrogenutvinning og effektivitet. Effekten av en 

balansert gjødning og dens innvirkning på næringsbrukets effektivitet, er spesielt 

viktig i dagens miljø. 

Så fosfor hjelper med jordforbedringen som vi allerede har forklart i oppstarten 

av veksten. Og så sier han: Fosfor hjelper også til med å kontrollere ikke bare 

vannforbrukseffektiviteten, men også hastigheten i modningen av kornet, og 

dets evne til å ligge i solen for å modnes. 

Og Dr. Stewart fortsetter med å fortelle oss at et annet mineralelement som er 

nødvendig i hveteproduksjon, er kalium. 

Han sier: "Kalium (K) i hveteproduksjon er assosiert med økt fuktighet, og 

brukseffektivitet av nitrogen, og redusert forekomst av sykdom og 

skadedyr. Behovet for Kalium (K) er tilnærmet lik behovet for Nitrogen. 

Plassering av Kalium er ikke så kritisk som Fosfor, siden det er mer bevegelig i 

jorda. Spredningsutstyr bør brukes på dyp sandjord i områder med mye nedbør, 

for å øke brukseffektiviteten. 



Ikke overse viktigheten av sekundære stoffer og mikronæringsstoffer på hvete. 

For eksempel skaper svovelmangel problemer i noen områder. Baser bruken av 

disse næringsstoffene på feltenes historikk, jordprøver og planteanalyser. 

Lønnsom og effektiv hveteproduksjon innebærer å levere tilstrekkelige mengder 

plantenæringsstoffer når og hvor avlingen trenger dem. Gjødslingsmengdene er 

av liten verdi hvis næringsstoffer ikke er på riktig sted til rett tid. Effektive 

gjødslingsstrategier varierer fra region til region, men et kjennetegn ved alle 

gode programmer for jordforvaltningsstyring, er tidlig planlegging. 

Så vi ser at kalium er nødvendig for vannkontroll og effektivitet i bruken av det i 

planten, og for å kontrollere sykdom og skadedyr, som skjer når røttene er feil 

plassert fra sin rette posisjon og dermed forårsaker at planten ikke stå oppreist, 

men lener seg i en feil retning. 

En Åndelig frisk sæd gjør ikke det. Ser dere hvordan det naturlige er et bilde på 

det åndelige? 

Så dere ser hvordan disse tre mineralelementene er kritiske for hvetenes liv, 

vekst og modning? 

Vel, broder Branham fortsetter med å si:  

Og hvis det ikke er noe, hvis gjødsling av jorden ikke er der, da blir ikke hveten 

spiredyktig, uten den gjødslingen, da vil den aldri vokse. 

Og så, etter å ha talt om dette i det naturlige, så snur broder Branham rundt et 

hjørne, og bringer det inn i den Åndelige bruken. 

"Så, uansett hvor Ordet faller," 

Og husk at Jesus fortalte oss i: 

Lukas 8:11 Sæden er Guds ord. 

Vel, jeg tror at den Gud som virker i Sin profet “til å ville og å gjøre”, Han er den 

Menneskesønnen som gikk ut for å så Sitt Ord i denne tiden. Det var ikke 

mannen William Branham og hans Budskap. Det var Gud som kom ned i et 

Rop, med et Budskap. 

Broder Branham gjorde dette veldig klart i talen: 

65-0725m De Salvede i Endetiden 269. Nå, jeg ønsker at dere skal vite at 

dette er pålitelig. Og dere som lytter til dette lydbåndet. Dere (Lydbånd-

lyttere) kan ha tenkt i dag at jeg prøvde å fortelle dette om meg selv, at jeg satte 



sammen dette Budskapet. Jeg har ikke noe mer å gjøre med Det enn noe 

som helst, ikke noe mer enn bare en røst. Og, min røst, til og med imot min 

bedre viten. Jeg ønsket å bli en jeger. Men jeg erklærer at det er min Fars vilje 

som jeg utfører, og jeg er fast bestemt på å gjøre den. 

Ser dere ordene hans der? Der er det igjen, “Det er Gud (Faderen) som virker 

i meg til å først ville, og deretter å gjøre”, akkurat slik som Paulus sa i: 

Filipperne 2:13 For det er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre det som 

er til Hans velbehag. 

Legg merke til likheten mellom Paulus og broder Branham her ... 

Men jeg erklærer at det er min Fars vilje som jeg utfører, og jeg er fast bestemt 

på å gjøre den. 

Og så, for å bevise det han sier: ... 

269 Jeg var ikke Den som kom til syne nede ved elven; jeg bare sto der da 

Han kom til syne. Jeg er ikke Den som utfører disse tingene og forutsier 

disse ting som skjer så fullkomne som de er. Jeg er bare en som er nær når 

Han gjør det. Jeg var bare en røst som Han brukte, for å si Det. Det var ikke 

hva jeg visste; det er bare hva jeg overgir meg selv til, en som Han talte 

igjennom. Det er ikke meg, det var ikke den syvende engel, åh nei; det var 

manifestasjonen av Menneskesønnen. Det var ikke engelen, hans budskap. Det 

var hemmelighetene som Gud avdekket. Det er ikke en mann; det er Gud. 

Engelen var ikke Menneskesønnen. Han var budbæreren til Menneskesønnen. 

Menneskesønnen er Kristus. Han er Den som gir dere mat. Dere får ikke mat 

av en mann; en mann, hans ord vil feile. Men dere blir matet fra det 

ufeilbarlige Ordlegemet til Menneskesønnen. 

Nå kommer jeg tilbake til Avdekkingen av Gud, hvor broder Branham fortsetter 

med å si:  

64-0614M Avdekkingen av Gud 262 hvis Det ikke faller i det rette slags 

hjerte… 

263 Jesus sa så. “Noe falt ved veien, på steingrunn, og fuglene i luften kom 

og spiste av det.” Og så sa Han: “Noe falt blant torner og tistler, som vokste 

opp og kvelte det med det samme.” Tradisjoner, denominasjoner. Verdens 

bekymringer kvalte Det. Men Han sa: “Noe falt i god jord og brakte fram 

hundre fold”, sa, “det er Guds Rike.” Det er den samme tingen, ser dere, noen 

vil ikke tro i det hele tatt.  

264 Noen vil tro en liten periode, som disse disiplene. De fulgte Ham, mange 

av dem, de sytti, de fulgte Ham i årevis, for å finne ut; rundt ett og et halvt 



år, eller to år; bare for å finne ut, til de kunne finne noe ved Ham, noe… som at 

Han hadde en slags kraft til å gjøre disse tingene, eller som en harelabb, en 

tryllekunstner av et eller annet slag, hva Han kunne gjøre for å frembringe disse 

tingene, hvordan Han kunne vite hva som var i menneskenes hjerte og hva de 

tenkte. Og de fant til slutt ut at Han sa at Han “kom ned fra Himmelen”, Han var 

Ordet Selv. Og da de hørte det, da ble det for mye for dem. De sa: “Ingen kan 

forstå Dette.” Og de gikk bort fra Ham. Dette var de som falt blant torner.  

265 Det kommer tilbake til det samme, i hver eneste forsamling, du har de 

såkalte troende, de vantro og de troende. Det har vært slik i enhver 

forsamling. Du finner dem hele tiden. Noen av dem gir seg ut for å være 

troende, det er det verste slaget. Og så har vi dem som faktisk er vantro. 

De vil ikke forstyrre deg, de vil bare gå bort og riste på hodet. Men de som 

later som de tror, som sier at de er troende, det er det slaget som du må 

passe deg for, det er de som later som de tror. Og så er det noen sanne 

troende. Ser dere disse tre typene der?  

266 Det var de vantro. Så snart Han sa: “Spis Kjøttet til Menneskesønnen”, 

åh, du store, det var dråpen!  

267 De andre var såkalte troende. De ble værende inntil, akkurat som Judas 

gjorde, helt fram til slutten. 

268 Men så er det de ekte troende, de kunne ikke forklare Det, men de 

trodde Det, likevel. De gikk videre.  

La oss nå gå tilbake til Jesus sin lignelse for å se hvordan Jesus forklarer dette 

for oss. Og vil vil se om det som Han forteller oss, ikke er nøyaktig på samme 

måte som William Branham forklarte det. 

Nå. for å gjøre dette, vil vi gå tilbake til Matteus 13, og fortsette der vi slapp. 

Matteus 13:10 Og disiplene kom og sa til Ham: «Hvorfor taler Du til dem i 

lignelser?»  

11 Han svarte med å si til dem: «Dere er det gitt å kjenne himlenes rikes 

hemmeligheter, men til dem er det ikke gitt. 

12 For den som har (gir ekko), han skal få mer, og han skal ha overflod. Men 

den som ikke har (gir ekko), han skal bli fratatt selv det han har (tenker at han 

gir ekko om). 

13 Derfor taler Jeg til dem i lignelser. For selv om de ser, så ser de ikke, og 

selv om de hører, hører de ikke og forstår ikke. 



Så dere ser at om du hører og du ser, men du forstår det ikke. Da oppfatter du 

ikke hva det er, det som du hører og ser. 

14 Og på dem blir Jesajas profeti oppfylt, som sier: Når dere hører, skal dere 

høre, men ikke forstå, og når dere ser, skal dere se, men ikke oppfatte. 

15 For hjertet til dette folket er nemlig blitt forherdet. Deres ører har vanskelig 

for å høre, og sine øyne (sine profeter) har de lukket, så de ikke skulle se med 

sine øyne og høre med sine ører, så de ikke skulle forstå med sine hjerter 

og vende om, så Jeg kunne få lege dem. 

16 Men salige er deres øyne, for de ser, og deres ører, for de hører. 

17 For sannelig sier Jeg dere: Mange profeter og rettferdige har ønsket å se det 

dere ser, men fikk ikke se, og har ønsket å høre det dere hører, men fikk ikke 

høre. 

Ja vel, så nå har Jesus gjort det veldig klart at du må kunne være i stand til å 

forstå med hjertet. Hvis ikke, da vil det som du ser og hører, du vil ikke ha noen 

anelse om hva det betyr. Og vi vet, ifølge 1.Korinterne 2, at hvis du ikke har 

Guds Ånd boende i deg, da vil du aldri forstå de tingene som er av Gud. 

La oss nå høre på Jesus som forklarer lignelsen om såmannen for oss.  

18 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. 

Legg merke til at Han taler om hjertets tilstand. Enten så forstår du det, i ditt 

hjerte, eller så gjør du det ikke. Og hvis du ikke gjør det, da sier han at det som 

du hører, djevelen vil komme inn og forårsake at du ikke forstår det som du 

hører. Og derfor vil det ikke gjøre deg noe godt. Så sier Han at dette er den 

sæden som ble sådd ved veikanten. Eller på siden av veien. Så vi ser på et 

område som ikke er gjødslet med de tre gjødslingene som er nødvendig for å 

forstå: Rettferdiggjørelse, Helliggjørelse og dåpen i Den Hellige Ånd. Fordi: 

Uten Den Hellige Ånd kan du ikke forstå de tingene som er av Gud, de er 

dårskap for deg. Det er 1.Korinterne 2. 

Matteus 13:20 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. 



Ser dere, steingrunn, som er et hardt hjerte. Disse eksemplene som Jesus gir 

oss her, hvor den rette gjødslingen ikke er til stede, er eksempler på en 

hjertetilstand. Veikanten er ikke i senteret av hjertet, men det er en uvesentlig 

ting for deg. Åh, du hørte Ordet, men du hadde ikke et hjerte som var bearbeidet 

for å motta det. Du kunne fremdeles høre det, men du la det helt bakerst i ditt 

liv, i ditt hjerte, og tok det ikke inn i senteret av ditt hjerte. 

Det var det som Jesus sa til fariseerne. Han sa at de, i sine hjerter, ikke hadde 

noe rom for Ordet. Dere har gitt rom for alt mulig annet, men ikke for Ordet. 

Johannes 8:37 Jeg vet at dere er av Abrahams ætt, men dere søker å drepe 

Meg, fordi Mitt ord ikke får noe rom hos dere. 

Johannes 8:43 Hvorfor forstår dere ikke Min tale? Fordi dere er ikke i stand til 

å høre Mitt ord. 

Legg merke til at Jesus sier: "Dere kan ikke høre fordi dere ikke kan forstå det 

som dere hører. 

45 Men fordi Jeg taler sannheten, tror dere Meg ikke. 

46 Hvem av dere kan overbevise Meg om synd? Og hvis Jeg sier sannheten, 

hvorfor tror dere Meg ikke? 

Legg så merke til hva Jesus sier videre: 

47 Den som er av Gud hører Guds ord. Derfor hører dere ikke, fordi dere ikke 

er av Gud.  

Weymouth New Testament: Den som er et barn av Gud, lytter til Guds Ord. 

Dere hører ikke på Ordet. Og hvorfor ikke? Det er fordi dere ikke er barn av 

Gud." 

Nå, broder Branham lærte oss at det å høre, er å forstå. Og Jesus forteller oss 

at de kan ikke høre eller forstå, fordi de ikke er Guds barn. De har ikke den 

samme Ånden som Gud. 

64-0120 Hans Ufeilbarlige Løftesord 219. Se hva Jesus sa: "Den som hører 

Mine Ord ('Hører', det betyr 'å forstå.' Ser dere?) ... Den som hører Mine Ord, 

og tror på Ham som sendte Meg, har Evig Liv, og skal ikke komme til dom, men 

har gått over fra døden til Livet." Du gjør det edleste du noensinne har gjort. 

61-0121 Marias Tro E-30. Lytt nå, venner. Ikke ta en erstatning. Ikke håndhils 

på en mann og sett navnet ditt i den boka. Det er ... så langt som det går, så er 



det i orden. Det kan hjelpe deg til å komme deg ut av baren, og komme deg inn 

på et anstendig sted, og prøve å leve rett. Men det vil likevel ikke være nok. 

"Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds kongerike." Nå, "å se", det betyr 

"å forstå." Det er mange mennesker som sier at de er født på ny, og de kan 

ikke forstå Guds budskap, og de kan ikke se Herrens Engel. Øynene deres er 

blinde, broder. Den som ikke blir født av Den Hellige Ånd. Og den samme 

Hellige Ånd som skrev Ordet, Han vil stadfeste Ordet. Og den samme 

stadfestelsen av Den Hellige Ånd er i deg ... Dere skjønner hva jeg mener? 

Den vil vitne om Seg Selv. Deretter vil vår ånd vitne sammen med Hans Ånd, 

fordi Hans Ånd vitner om Hans Ord. "Guds Ord er skarpere, og mer virksomt 

(Hebreerne 4) enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver 

både sjel og ånd, ledd og marg, og er en skjelner av hjertets tanker og 

hensikter." Det er "Så Sier Herren", Herrens Ord. Det er bare nøyaktig: Jesus 

Kristus, den samme i går, i dag og for evig, som viser Seg i Sin utvalgte 

Menighet. 

Den Nye Levende Oversettelsen Ja, jeg er klar over at dere er etterkommere 

av Abraham. Og likevel så prøver noen av dere å drepe meg, fordi det er ikke 

noe rom i hjertene deres for Mitt Budskap. 

Den Moderne Engelske Bibelversjonen Jeg vet at dere er av Abrahams 

familie. Likevel så ønsker dere å drepe meg, fordi mitt budskap ikke i 

virkeligheten er i hjertene deres. 

Derfor, hvis Guds sæd, eller Guds Ord, ble mottatt ved veikanten, da befinner 

det Ordet seg i en posisjon ytterst ute i ditt hjerte, ute på sidekanten av hjertet, 

men ikke i senteret av ditt hjerte. Derfor er det ikke i hjertet. 

Den Arameiske Bibelen på Engelsk Jeg vet at dere er Abrahams ætt, men 

dere prøver å drepe meg fordi dere ikke kan forstå mitt ord. 

Matteus 13:22 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. 

Ser du at det er andre ting som betyr mer for ditt hjerte, enn Guds Ord. Og 

derfor skyver du Ordet ut, og det blir ufruktbart. På disse tre stedene som Guds 

sæd, eller Guds Ord, frem til nå er blitt mottatt, det taler om tilstanden i hjertet: 

steinhardt, noe uvesentlig. Og nå er det andre ting som er viktigere i ditt hjerte. 

Så Ordet kan ikke komme inn og sette sine røtter. Ingen forberedelse av 



jordsmonnet kan skje. Ingen vekst kan skje, og absolutt ingen modenhet kan 

skje i et slikt hjerte som det. 

23 Men den som tok imot sæden i god jord, er den som hører ordet og forstår 

det. Han bærer frukt og gir avkastning: én hundre foll, én seksti, én tretti. 

Altså, akkurat slik som jordsmonnet må bli bearbeidet og gjødslet med nitrogen, 

fosfor og kalium, slik må også hjertet bli gjødslet med rettferdiggjørelse, 

helliggjørelse og dåpen i Den Hellige Ånd. Hvis ikke, da er det på ingen måte 

klart for å slå rot, og begynne å vokse inni deg. 

Legg nå merke til at Jesus, i vers 24, taler om en som sår godt såkorn, som er 

Guds Ord.  

24 Han la også fram en annen lignelse for dem og sa: «Himlenes rike er likt en 

mann som sådde godt såkorn i åkeren sin. 

25 Men mens menneskene sov, kom fienden hans og sådde ugress blant 

hveten og gikk så bort. 

26 Men da kornet hadde vokst opp og gav avling, kom også ugresset til syne. 

Merk dere at det her ikke er noen tale om at ugresset bærer frukt. Ugresset er 

der, ikke for å produsere frukt, men for å suge livet ut av de som bærer frukt. 

27 Eierens tjenere kom så og sa til ham: Herre, var det ikke godt såkorn du 

sådde i åkeren din? Hvor kommer da ugresset fra? 

28 Han sa til dem: En fiende har gjort dette. Tjenerne sa til ham: Vil du da at vi 

skal gå og samle det sammen? 

29 Men han svarte: Nei, dere kunne også komme til å dra opp hvete når dere 

samler sammen ugresset. 

30 La begge vokse sammen inntil høsten. Når tiden for å høste kommer, vil 

jeg si til høstarbeiderne: Sank først sammen ugresset og bind det i bunter og 

brenn det! Men hveten skal dere samle inn i låven min. 

36 Deretter sendte Jesus folkemengden bort og gikk inn i huset. Og disiplene 

Hans kom til Ham og sa: «Forklar lignelsen om ugresset i åkeren for oss!»  

37 Han svarte og sa til dem: «Den som sår det gode såkornet, er 

Menneskesønnen. 

38 Åkeren er verden, det gode såkornet er rikets barn, men ugresset er den 

ondes barn. 

39 Fienden som sådde det, er djevelen. Høsten er verdens ende, og 

høstarbeiderne er englene. 

40 Derfor, slik som ugresset blir samlet sammen og brennes opp i ilden, slik skal 



det være ved denne verdens ende. 

41 Menneskesønnen skal sende ut englene Sine, og de skal samle sammen 

og ta ut av riket alle de som er til anstøt og de som gjør urett. 

42 Og de skal kaste dem i ildovnen. Der skal det være gråt og tenners gnissel. 

43 Da skal de rettferdige stråle som solen i sin Fars rike. Den som har ører 

å høre med, han må høre! 

La oss be … 

 


