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Det Talte Ord 119. 
”Bare tilføy Vann.” 

27. september 2009.09.30 
Brian Kocourek. 

 
Sal 1,1-6 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 tid, og dets 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. 
 

La oss be. Kjære Far, vi er samlet her i Ditt Navn, den underbare Navn som Du gav til 
Din enestående fødte Sønn, Din først fødte Sønn, og vi ønsker å spørre Deg å overvåke 
våre tanker og hjerter slik at vi bare oppløfter deg og at våre ord kan oppbygge Din 
Menighet. Hjelp oss Herre til bare å tale det som Du plassere på våre tunger, og som 
reflekterer det som er oss gitt av Din profet William Branham, og hvor Du Selv personlig 
stadfestet ham. Led oss denne formiddag mens vi studerer Ditt Ord, fordi vi ber om det i 
Jesus Kristi Navn. Amen.    
 

Jeg ønsker at dere legger merke til at den rettferdige, det er en mann som har den rette 
visdom (rightly wise.), han blir sammenlignet med et tre som er plantet ved en rennende 
elv, Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke 
til. Å, du og du å ha framgang i Herren, ikke å visne hen og dør, eller som vi nevnte i går 
kveld; slitasjen har begynt og det finnes et frafall, men til de som er plantet ved Livets 
Elv, der finnes en renselse av Ordets Vann.      
 

Paulus sa til Korinterne i 1 Kor 3,6 Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst; 
 

Ja, det er riktig det må finnes en vanning av Guds planter og Gud har befalt den Fem 
Foldige tjeneste til å vanne det som Menneske Sønnen har sådd. Det er grunnen til at 
Jesus talte den lignelse som omhandler Såmannen og den tilstand som noen av sæden ble 
sådd i. I går kveld talte vi over Hebreerne kapittel 6, og Det fortalte oss at det som er 
plantet må bli vannet uansett hva slags sæd som er plantet, da vill denne vanning 
åpenbare det som er plantet. Det er grunnen til at jeg sa at du kan har vært i dette 
Budskapet i mer enn 20 år og uten å vokse, inntil regnet faller, eller undervisningen som 
er læren, når læren faller på denne sæd som er inn i deg da vill det bli åpenbart hva slags 
sæd som er inn i deg. Fariseerne som så ut til å være hellig og rettferdig helt inntil de ble 
konfrontert med den Læren som Jesus kom med, og slik er det i denne time. Bror 
Branham sa i hans tale: 
 

ENDETIDENS TEGN SÆD. 19-03-62. P:5 Og vi vet at enhver ord som er sådd må bli 
vannet før det frambringer sitt avling. Men om vannet faller på dette jordstykke, må det 
frambringe etter sitt slag, uansett hva slags sæd som finnes i jorden. Dette fordi Gud sa 
i 1 Mos 1,11 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. Og 
når det regner (Hebreerne 6. kapittel) oppdager vi; Hebr. 6,7 For jorden som drikker det 
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regnet som ofte kommer ned på den, og som bærer grøde som er nyttig for dem som har 
dyrket den, tar imot velsignelse fra Gud. Men ugress, torner og tistler, kommer fram av 
det samme regn. Man kjenner de ved sine frukter. Det betyr at kristne er kjent ved den 
Hellige Ånds frukter. Det er dette som dominerer en Kristen liv, det beviser hva han er. 
Og Åndens frukter er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, godhet, vennlighet …? … 
utholdenhet i den Hellige Ånd. Disse frukter manifesterer seg selv gjennom en kristen.     
 

Matt 13,1-23 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!» 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 dem er det ikke gitt. 12 For den som har, 
han skal få mer, og han skal ha overflod. Men den som ikke har, han skal bli fratatt selv 
det han har. 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. 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 skjelne. 15 For hjertet til dette folket er blitt sløvt. Deres ører har vanskelig for 
å høre, og sine øyne har de lukket til, så de ikke skulle se med sine øyne og høre med sine 
ører, så de ikke skulle forstå med hjertet 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. 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. 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.» 
 

Legg nå merke til at den sæd som ble plantet i god jord, er den sæd som kom til full 
modenhet. Hva er så god jord? Det er en fuktig jord, jord som er blitt vannet eller har 
adgang til fuktighet, adgang til vann eller liv. Du skjønner at sæden må bli vannet for i 
det hele tatt å kunne manifestere seg selv. Det er ikke nok at dere har mottatt sæden i 
deres sjel, denne sæd må bli vannet.    
 

DET TALTE ORD ER DET ORIGINALE SÆD. 18-03-62. P:133. Sæden må bli 
plantet, og da må det ha vann for at det kan gro. Nå vil dere si: "Broder Branham" - Jeg 
kommer nå til å uttrykke deres tanker - "vi har fått vannet." Slik er det. Det er riktig. 
Dere har fått vannet. Har dere noen gang plantet kål eller annet frø eller slikt? De 
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bruker bare å slå litt vann over, etter at det er kommet i jorda. Men vent nå: Hva hadde 
vi i plantetiden? Det var tidligregnet. Dere sier: ”Bror Branham dette er nonsens.” Bare 
vent et øyeblikk. Vis vi tar ordet ”tidlig,” i Joel 2:23 og ser på det, da finner vi at det 
hebraiske ord for det er ”moureh,” som betyr oversatt ”å undervise.” Amen. 
Undervisnings regn har gått ut.    
 

VISDOM KONTRA TRO. 01-04-62. P:126. Sæden var plantet. Det fant sitt eget 
rotsystem. Når vannet begynner å komme inn, bryter livet frem, Ånden. Det begynte å 
si: ”Det finnes ni forskjellige gaver.” det sa: ”Amen!” ”Jesus den samme i går i dag og i 
alle evigheter.” ”Amen.!” Han helbreder fortsatt, slik som Han alltid har gjort. ”Amen, 
amen, amen!” Skjønner dere? Han planter ved elvene som kommer fra alle kanter, 
rennende vann. Ikke rart at det ikke kan visne. Ikke rart at Han har plantet. Noe av 
sæden falt der borte. Han kan ikke dø, det er midt i Livets vannstrøm som fortsetter med 
å produsere. Det er riktig, Det trekker sin Liv rett ut av elven. Elver, Det Nye Testament, 
Det Gamle testament. Amen! Bli matet hele tiden. Å, bror kommer du å elske Ham? 
Amen! Kommer du til å prise ham? Amen! Kommer du å tilbe Ham? Amen, amen, amen!       
 

Du ser at læren er en nødvendighet, sa ikke 5 Mos 32,1-2? "Lytt, dere himler, og jeg vil 
tale. Og hør, du jord, på ordene fra min munn. 2 La min undervisning dryppe som 
regnet, min tale legge seg som duggen, som regndråper på gresset, og som kraftige 
regnskurer på alt som gror.” 
Peter kalte dem, som ikke var forutbestemt for dette ord, for brønner uten vann. Og Jakob 
sa at de var skyer uten vann, uten regn, uten lære. Men se på holdningen av den sanne 
brud, slik som vi ser det i Skriften. Til og med Rebekka, Isaks brud, den lovede sønn, hun 
vannet kamelene som førte henne hjem til Isak.   
 

1 Mos 24,1-22 Abraham var gammel og hadde fått mange levedager, og Herren hadde 
velsignet Abraham i alle ting. 2 Da sa Abraham til den eldste av tjenerne i huset, han 
som rådde over alt han eide: «Legg hånden under hoften min, 3 så vil jeg la deg sverge 
ved Herren, himmelens og jordens Gud, at du ikke skal ta en hustru til min sønn blant 
kanaaneernes døtre, som jeg bor iblant. 4 Men du skal dra til mitt land og til min slekt og 
hente en hustru til min sønn Isak.» 5 Tjeneren sa til ham: «Kanskje kvinnen ikke er villig 
til å følge med meg tilbake til dette landet. Skal jeg da ta din sønn med tilbake til det 
landet du kom fra?» 6 Men Abraham sa til ham: «Vokt deg, så du ikke tar min sønn 
tilbake dit. 7 Herren, himmelens Gud, som tok meg fra min fars hus og fra mitt fedreland, 
og som talte til meg, sverget for meg og sa: Til dine etterkommere vil Jeg gi dette landet. 
Han skal sende Sin engel foran deg. Derfra skal du hente en hustru til min sønn. 8 Hvis 
ikke kvinnen er villig til å følge med deg, skal du være løst fra denne eden. Ta bare ikke 
min sønn tilbake dit!» 9 Så la tjeneren hånden sin under hoften til Abraham, sin herre, og 
sverget på dette for ham. 10 Så tok tjeneren med seg ti av kamelene til sin herre og drog 
av sted, for alt det gode hos hans herre var under hans myndighet. Han brøt opp og drog 
til Mesopotamia, til Nakors by. 11 Da kvelden kom, lot han kamelene legge seg ned ved 
en vannkilde utenfor byen. Det var på den tiden av kvelden da kvinnene kom ut for å 
hente vann. 12 Så sa han: «Å, Herre, Du min herre Abrahams Gud, la meg lykkes denne 
dagen, og vis barmhjertighet mot min herre Abraham! 13 Se, her står jeg ved vannkilden, 
og døtrene til mennene i byen kommer for å hente vann. 14 Jeg ber Deg, la det bli slik at 
når jeg sier til en ung kvinne: Rekk meg krukken din så jeg kan få drikke, og hun sier: 
Drikk, og jeg vil også gi kamelene dine å drikke, la henne da være den Du har utvalgt for 
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Din tjener Isak. På denne måten skal jeg vite at Du har vist min herre barmhjertighet.» 
15 Det skjedde før han hadde snakket ferdig, se, da kom Rebekka, som var datter av 
Betuel. Betuel var sønn av Milka, Abrahams bror Nakors hustru. Hun hadde krukken på 
skulderen. 16 Den unge kvinnen var meget vakker å se på, og hun var jomfru; ingen 
mann hadde hatt samliv med henne. Hun gikk ned til kilden, fylte krukken sin og kom opp 
igjen. 17 Tjeneren sprang henne i møte og sa: «Jeg ber deg, gi meg litt vann å drikke fra 
krukken din!» 18 Da sa hun: «Drikk, min herre!» Straks tok hun krukken sin ned i hånden 
og gav ham å drikke. 19 Da hun var ferdig med å gi ham å drikke, sa hun: «Jeg vil også 
hente vann til kamelene dine, helt til de har fått nok til å slukke tørsten.» 20 Så skyndte 
hun seg å tømme krukken sin i trauet, sprang tilbake til brønnen for å hente mer vann, og 
hun hentet vann til alle kamelene hans. 21 Mannen så undrende på henne, men han sa 
ikke noe, for å få vite om Herren hadde latt reisen hans lykkes eller ikke. 22 Det skjedde 
da kamelene var ferdige med å drikke, at mannen tok en ring av gull som veide en halv 
sekel, og to gullarmbånd som veide ti sekel, til armene hennes, 
 

Se på hva Abrahams tjener sa til Gud, denne mann ble sendt for å finne en brud for den 
lovede sønn, … Han sa: 14 ”Jeg ber Deg, la det bli slik at når jeg sier til en ung kvinne: 
Rekk meg krukken din så jeg kan få drikke, og hun sier: Drikk, og jeg vil også gi 
kamelene dine å drikke, la henne da være den Du har utvalgt for Din tjener Isak.” 
 

Kvinnen som ønsker å vanne kamelene, og hva er en kamel et forbilde av? Kraften som 
ville føre henne hjem til hennes brudgom. Halleluja. Og dere må vanne denne Hellige 
Ånd som er i dere og skal bære dere hjem for å møte deres brudgom i luften. Og hvor var 
det hun møtte Isak? Mellom Hans hjem og hvor hun var. Og hvor kommer vi til å møte 
vår brudgom? I luften! Og jeg ønsker at dere legger merke til hvor Isak, brudgommen tok 
hans brud.    
 

1 Mos 24,63-67 Om kvelden drog Isak ut på marken for å få stillhet. Han løftet blikket, 
og se, det kom noen kameler. 64 Da løftet Rebekka blikket, og da hun fikk se Isak, steg 
hun ned fra kamelen. 65 For hun hadde sagt til tjeneren: «Hvem er den mannen som 
kommer oss i møte borte på marken?» Tjeneren sa: «Det er min herre.» Da tok hun et 
slør og dekket seg med det. 66 Tjeneren fortalte Isak alt han hadde gjort. 67 Så førte Isak 
henne til sin mor Saras telt. Han tok Rebekka til sin hustru, og han elsket henne. Så ble 
Isak trøstet etter sin mors død. 
 

Bror Branham i: 
DET TALTE ORD ER DET ORIGINALE SÆD. 18-03-62. P 94. Guds Ord er 
akkurat det samme som da Han talte det for tusener av år tilbake i tiden. Det eneste som 
trenges er Vann. Hvorfor mangler vi avling? Fordi vi ikke har fått ned den rette slags 
sæd. Hvor mange av dere ønsker å skifte ”bokstav”? (M.a.o.: Hvor mange ønsker å gå 
over til ”vår” menighet?) Et helvetes barn, to ganger verre enn da du begynte. Hvor 
mange av dere som er metodister ønsker å bli en baptist? Eller: Hvor mange baptister 
ville like å bli pinsevenner? Bare kom og bli medlem her. Du store tid! Slikt sludder! 
Skrap! Skrap fra djevelen! Det finnes ikke liv i det hele tatt. Det er krysset, hyklersk, to 
ganger dødt, opprykket med rot. Sa ikke Jesus i Judas 12: ”Enhver plante som min 
Himmelske Far ikke har plantet, skal rykkes opp med rot?” Denominasjonene eller hva 
de nå er, skal rykkes opp med rot. Bare Guds Ord forblir. Det er riktig. Det er hva Han 
sa: ”Ethvert menneskes ord er en løgn, men Mitt Ord er Sannheten!”     
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Jer 17,8 For han skal være lik et tre plantet ved vann, som strekker sine røtter mot 
bekken og som ikke frykter når heten kommer, men som alltid har grønne blad, og som 
ikke engster seg i et år med tørke, og som ikke holder opp med å bære frukt. 
 

Sal 1,3 Han skal være lik et tre plantet ved strømmer av vann, som gir sin frukt i sin tid, 
og som har blader som ikke visner. Og alt han gjør, skal lykkes. 
 

DET TALTE ORD ER DET ORIGINALE SÆD. 18-03-62. P 95. Hvor skal vi gå? 
Det er bedre å komme til fornuft igjen. Men du kan ikke høre unntatt du er forutbe-

stemt til å høre. Vi kommer fram til det. Intet under at det er det samme som med vann 
på gåsa. Den er skapt til å prelle av vannet, og ikke for å trekke det til seg. Arken var 
laget av gofertre, og ”shittimtre,” som er svært hult, det er ingenting i det. Det vokser 
på denne måten, det er den letteste tresorten som finnes, den er enda lettere enn 
balsamtre. Hvorfor ble dette brukt? For at det kunne trekke bek til seg. Kanskje sier du: 
"Ville ikke eik ha vært like bra?" Nei, for det ville ikke trekke noe til seg, det virker 
avstøtende, mens denne tresorten absorberer det. Og en ekte Guds Sæd absorberer 
Ånden! Alt som har med denominasjoner å gjøre er blitt tatt ut. All vantro er gått ut, og 
når den Hellige Ånd kommer inn i Livskimen, som ligger der, da produserer det en 
annen Sæd, helt riktig og da blir det atter født en Guds sønn. Amen. Enda en 
”amatørgud”; en sønn til Gud.  
 

Legg nå merke til hva han sa: ”Og en ekte Guds Sæd absorberer Ånden!” 
 

Sa ikke Jesus: ”Velsignet er han som sulter og tørster etter rettferdighet, han skal bli 
fult.?” 
 

TING SOM SKAL KOMME. 05-12-65.  P:23. Den eneste måten du kan bli en Guds 
sønn eller datter på er fordi du nødvendigvis må ha Evig Liv. Det er bare en form for 
Evig Liv, og det er Guds Liv. Bare en form på Evig Liv. Det er Gud. For å være en Guds 
sønn, måtte du alltid har vært inne i Ham. Ditt Livs gener, ditt Åndelige Liv i kveld, var 
inne i Gud Faderen, før det endatil fantes et molekyl. Ser du dette? Og du er ingen ting 
annet enn Livs genens tilkjennegivelse som var i Gud som en Guds Sønn. Nå kommer 
du til uttrykk, etter at Hans Ord har kommet inn i deg, for å lyse opp denne tiden. Du gir 
uttrykk for Guds Liv inne i deg, fordi du er en Guds sønn eller en Guds datter. Derfor. 
Skjønner dere hva jeg mener? Skjønner du det? Du er nu inne i... nu er du skapt... du 
sitter i denne menigheten i kveld fordi din plikt er å uttrykke Gud til denne nasjonen, og 
dette folket, og dette nabolaget som du omgås med. Hvor du enn er så visste Gud at du 
ville være her fordi du må være en av Hans gener eller Hans Egenskaper. Du måtte være 
det. Hvis du noensinne ... Om du har fått Evig Liv, da har det alltid vært Evig Liv. Og 
Gud visste, fra før Universets begynnelse av, at du ville være her. Og når Ordet, eller 
vannet, vaskingen ved Ordets Vann faller på deg, kom du til uttrykk som en person. Nu 
har du samfunn med din Far, Gud akkurat slik som du har det med din jordiske far. 
Skjønner? Dere er Kongens borgere. Ikke borgere, men dere er barn; de levende Guds 
sønner og døtre hvis det har seg slik at det Evige Liv bor inne i dere.  
 

Ef 5,26-27 for at Han skulle hellige den, idet Han renset den ved vannbadet i ordet, 27 
for at Han kunne føre den fram for Seg Selv som en herlig menighet som ikke har flekk 
eller rynke eller noe slikt, men at den skulle være hellig og uten lyte. 
 

Job 14,9 så skal det spire ved duften av vann og skyte grener som en nysatt plante. 
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Vann er uunnværlig for liv. Bare forsøk å bake en kake uten å føye til vann, eller å lage 
brød uten vann og se hvor langt du kommer. Vi består av ca. 90% vann og uten vann dør 
vi i dette kjøtt. Hva da med å vanne våre sjeler både dag og natt slik som Gud sa vi 
skulle.   
 

Jes 27,3 Jeg, Herren, vokter den, til enhver tid vanner Jeg den. For at ingen skal ta hevn 
på den, vokter Jeg den dag og natt. 
 

Få tak i disse MP3 spillere og ha dem på, både dag og natt og se da på forskjellen i din 
vekst til din åndelige adopsjon.  
 

So get those MP3 sprinklers going every day and every night and watch the difference in 
your growth in the spirit of adoption. 
 

Jes 44,3 For Jeg skal øse vann over det tørste og strømmer over det tørre. Jeg vil utøse 
Min Ånd over din ætt og Min velsignelse over dine etterkommere 
 

DET TALTE ORD ER DET ORIGINALE SÆD. 18-03-62. P:71. Hva er Livets Sæd? 
Guds Ord! Og dermed, Livet: du kan ikke få det gjennom trosbekjennelser; du kan ikke 
komme gjennom en denominasjon, du er nødt til å komme tilbake til Ordet. Livets Sæd. 
OK, Hans Ord er Hans Sæd, og Hans Ånd er Vannet.  
 

HØR HAM 15-12-56 P:18. Jeg har forstått at dere som bor her rund omkring, dyrker 
epler. Dere har mye jordbruk her og dyrker frukter. Dere vet, at når dette lille eple tre 
bare er omkring 2 centimeter høy, da finnes allerede ethvert eple som noensinne blir 
høstet fra dette tre, i dette treet da. Dere skjønner at hvert eneste blad som faller fra dette 
tre, er inn i dette treet da. Hvert eneste blomst er i dette treet da. Hvert eneste gren er 
allerede i treet da. Om det ikke er slik, fortelle meg da hvor det kommer fra. Hvor er det? 
Hvor kommer det fra? Hva gjør man? Du tar et sæd og planter det. Denne lille treet 
kommer opp etter det er plantet. Du må fortsette med å vanne det. Det må drikke mer 
enn sin del. Det må drikke og drikke, og drikke inntil det kommer opp. Og fram 
kommer grener og epler. Det er på innsiden av det, men det må fortsette med å drikke. 
Og hvert eneste Guds Ord er en Sæd. Og om denne sæden kan bli plantet ved den 
utømmelige Kilden av Liv, som er Kristus, da må den troende drikke mer enn han kan 
forestille seg og vokse. Det bringer fram alt det du trenger. Dette fordi det er på 
innsiden av deg når du mottar Kristus. Og vi er plantet i Kristus. Og Han er den 
Uutømmelige Kilden til Liv.         
 

DET TALTE ORD ER DET ORIGINALE SÆD.  18-03-62. P:92. Men Gud sa at det 
hadde det! Ser dere hvor vi er? Derfor tror jeg Ordet. Det er Sæden, og når regnet faller 
på Sæden, da vil det bære fram etter sitt slag. Hva er da i veien med disse vekkelsene? 
Hva er det vi gjør? 'Make a million more i fortyfour.' (Et slagord som ble brukt av en av 
de kristne organisasjoner: "Vi skal få oss en million flere i 1944") Baptister, 
presbyterianere og hva mer – pinsevenner. Men hvor er manifestasjonen av Jesu Kristi 
gjerninger? ”Jeg gjør ikke noe for Faderen viser Meg hva Jeg skal gjø” (Joh. 5,19-20). 
Hvor kommer den slags Sæd fra? Det er den Hellige Ånd som skal vanne og frambringe 
den slags Sæd. Det er Vannet som er bestemt til Sæden. Når Sæden er blitt plantet, da er 
Vannet bestemt akkurat til denne Sæden. Men hvis Vannet faller på deg og du sier: "Jeg 
skal si deg noe, du predikant, jeg er den og den, og jeg tror ikke på slike greier.” Da er 
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du ikke noe annet enn et denominasjons medlem.  Du er bare en hykler. Da var det den 
slags sæd som var plantet i deg.  
 

HVORFOR TUMLER FOLK RUND OMKRING. 01-01-56. P:24. Kast ditt brød 
over vannet. Det kommer tilbake til deg en Dag. Om du sår den rette sæd, da høster du 
den rette avling. Om du sår feil sæd, da høster du feile ting.   
 

VIS OSS FADEREN. 22-07-62.  P:53. Her er min tolkning av Ham som er vannet. Han 
er den uutømmelige Kilden til Liv. Du kan aldri be Ham om for mye. Du kan aldri tro 
at Han gjøre for store ting. Han har velbehag i deg når du tror at Han gjør store ting. Du 
kan aldri overdrive det. Kan du tenke deg en liten fisk som er omtrent 2 centimeter stor, 
som svømmer der ute i Atlanteren og som sier: ”Vent et øyeblikk, jeg må tenke en gang 
til, jeg må ikke drikke for mye ellers blir det slutt på vannet i år.” Vel, om dere klarer å 
finne ut av dette, forsøk da å tømme Guds kilde av godhet til dere. Kan du tenke deg en 
mus som er omtrent 2 centimeter lang og som lever under det store kornkammeret i Egypt 
og sier: ”Jeg spiser bare et kornfrø om dagen, fordi det kan bli tømt før den nye avling 
kommer.” Å, du og du, hva gjør han for noe? Han berøver seg selv. Og det er nettopp det 
menigheten gjør i dag, de gjør det ved å ta imot dogmer og trosbekjennelser de forsøker 
å mate seg med dem istedenfor å ta av Guds Ord, og glede seg over dåpen i Den Hellige 
Ånd, og saker og ting av Gud. Hvorfor? Hans Ord er en Sæd og dette Ordet bringer fram 
etter sitt salg.            
 

DET TALTE ORD ER DEN ORIGINALE SÆD.  18-03-62. P:130. Sedene er blitt 
plantet. Husk at det er en tid for å plante, deretter kommer innhøstningen. Det er blitt 
plantet tre forskjellige slags sæd: En denominasjons sæd, som var Billy Graham; han var 
hoved-planteren. Oral Roberts for pinsevekkelsens sæd. Pinsebevegelsens sæd er blitt 
plantet. (Jeg snakker om denominasjoner nå.) Så er Ordet blitt plantet. Dere må forstå 
dette, jeg sier ikke dette mer unntatt hvis Gud sier at jeg skal gjøre det. Jeg ønsker at 
dere forstår dette tydelig og klart; at det er blitt plantet tre slags sæd. Dette er grunnen 
til at plantingen er omtrent forbi. Alle slags sæd må bli plantet før regnet faller, 
stemmer det? Dere kommer nå til å bli uenige i dette. Sæden må plantes; deretter 
kommer regnet for å vanne dem. Stemmer det? Finnes det noen her som forstår 
hebraisk? Da kan dere finne det ut hvis dere ønsker det. 
P:72. Se nå her: Jesus er Guds Ord. Vi skal nå slå dette fast denne ettermiddagen, og 
bevise det. Jesus er Guds Ord, og Han ble revnet, for at Livet som er på innsiden av 
Sæden, at dette Liv, som er Ånd, Vannet som flyttet over, Ånden over Guds Sæd 
kommer til å frambringe Livet i Sæden. Og for å bringe fram noe annet, det finnes en 
annen slags sæd.  Amen! Forstår dere? Når Guds Ånd kommer for å vanne Sæden, og 
hvis det er Sæden som blir vannet, da vil det produsere Livet som er i Sæden. Er dette 
tydelig? Det vil produsere Livet som er i Sæden, for det var gitt til dette formålet. 
 

JOSEF MØTER HANS BRØDRE. 30-12-56. P:73. La det bare synke dypt inn. Er det 
ikke vidunderlig? Dette er høytiden i min tjeneste. Ordet er blitt sådd. Skjønner dere? 
Vel, Gud vanner Det. Kan dere ikke føle dette beroligende, dette forfriskende som 
kommer ned fra Guds Nærvær og vanner det? Det sier nå: ”Her barn, Jeg ønsker å 
komme med Mitt Ord. Jeg hedrer Mitt Ord. Jeg våker over det både dag og natt. Jeg 
vanner Det nå i deres hjerter. Kan dere ikke ta Meg og tro Meg?”  Fordi all ting er 
mulig, bare du tror. Å, du og du, hvor vidunderlig.  Bare få det gjennom bløytt, bare føl 
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at vannet kommer ned over Sæden. Hva er det? Det rettferdige Sæd, Det er blitt sådd i 
deres hjerter. Det er Guds Ord. Dette er Sæden, dette er Den Hellige Ånd, Sæden som 
var lovt fra begynnelsen av. Dere er Abrahams Sæd ved å være død i Kristus og ta imot 
Abrahams Sæd og blir arvtakere til løfte. Den Hellige Ånd kom fra Abrahams Sæd, som 
gjør dere til sønner og døtre av Gud.      
 

JESUS KRISTUS DEN SAMME. 18-07-62.  P:42. Jeg tror at denne Bibel, Ordet her, 
Bibelen er Gud i trykk form. Og jeg tror at Bibelen er en Sæd. Disse Ord er Sæd. Jesus 
sa: ””En såmann gikk ut for å så frø.” Dette er det. Guds Ord er en Sæd. Jesus sa at 
det var slik. Om det så er Gud i trykk, og du mottar det inn i deres hjerter, og når Den 
Hellige Ånd vanner Dette Sæd, da bringer det fram Det som er lovet. En hvilken som 
helst type frø som du sår, bringer fram denne type avling. Helt riktig. Vi har sådd det i 
denne vekkelse sammen med mange intellektuelle frø. Vi har fått en intellektuell avling. 
Det er riktig. Om vi sår Evangelium Frø, så får vi en Evangelium avling. Vi er nødt til å 
gå tilbake til grunn prinsippet og Bibelens Lære, tilbake til Guds Ord, tilbake til den 
Hellige Ånd på Guds Ord som gjør Guds Ord levende. Det er nøyaktig det, det var.    
 

Å VELGE JESUS SIN SIDE. 01-06-62. P:110. ser dere, ser dere? Dette Sæd var der. 
Det eneste som Det trengte var Vann, og Vannet hadde falt ned på Det. Da det falt på 
disse Fariseerne sa de: ”Det er Beelsebub.” Det kunne ikke frambringe noe, der fantes 
ingenting annet enn ugress som kom fram. Men da denne utvalgte Sæd ble rørt av Dette 
Livets Vann, sa hun: ”Herre, du må være en profet. Jeg vet at når denne Messias 
kommer, forteller Han oss om disse ting.” Han sa: ”Jeg Er, er Den som snakker til deg.” 
Hun forlot denne vell og gikk inn i byen; hun hadde noe hun skulle har sagt. Hun sa: 
”Kom og se, et Menneske som har fortalt meg de ting som jeg har gjort. Er det ikke Selve 
Messias?” Skjønner dere? Hun valgte Jesus Sin side. Det stemmer. Det var merkelig, 
ikke sant? Samtlige farsiseerer og Saddukeerne kjente Ham ikke igjen men denne 
prostituerte kjente Ham igjen. Skjønner dere? Hvorfor? De som trodde Ham og elsket 
Ham og hadde sett Hans tegn, det var de som skjønte at det var Messias tegnet. Du kan 
ikke komme forbi dette, de kjente Det igjen.       
  

Dere skjønner at ingenting skjer tilfeldig, og det var ikke tilfeldig at Jesus møtte denne 
kvinne ved brønnen, og da Han talte til henne, da vannet Hans Ånd det forutbestemte sæd 
som hadde vært skjult dypt nede i hennes sjel.   
 

DET TALTE ORD ER DEN OPPRINNELIGE SÆD.  P:67. En sæd må ha vann for 
at det kan vokse noe ut av den. Om du planter en sæd i jorden og det ikke finnes fuktig-
het i jorden, da er det tørr jord, og det vil ikke vokse i tørr jord. Det kan ikke det. Det 
trenges en viss prosent fuktighet, ellers kan det ikke vokse. Er det riktig? Bokstaven 
slår i hjel, Ånden gir oss Liv. Så, det må ha fuktighet for at det kan vokse. Ordet Hans 
er Sæden. La oss gå over til Luk. 8,11 for å bevise det. Det er en hel del som kan bli sagt 
om det; la oss begynne med det 4. vers: "Da nu meget folk strømmet sammen, og de som 
bodde omkring i byene drog ut til ham, sa han i en lignelse: En såmann gikk ut for å så 
sin sæd, og da han sådde, falt noe ved veien; og det blev trådt ned og himmelens fugler åt 
det op. Og noe falt på stengrunn; og da det var vokset op, visnet det, fordi det ikke 
hadde væte." 
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SLIK SOM ØRNEN UROER SITT REDE. 16-03-58. P:59. Men du kan ikke gjøre det 
med små trosbekjennelser og ubefestede sjeler eller små sensasjoner. Du er absolutt nødt 
til å være en ekte ørn med noe på innsiden av deg, som sier deg at Jesus Kristus er den 
samme i går i dag og i alle evigheter, som vet at Han er overalt nærværende og som 
våker over deg. Ingenting kan skade deg. Ingen prærieulv kan få tak i deg. Ingenting kan 
skade deg. Herrens engler har leiret seg rund omkring de som frykter Ham. Da kan tusen 
falle på din høyre side og hundretusen på din venstre siden, men det skal ikke nå deg. 
Han holder dag og natt vakt over Sine arvtakere. ”Jeg Herren har plantet det, Jeg vill 
vanne det dag og natt, uten at  noen plukker det ut fra Min Hånd. Guds arv, en ørn.    
 

Vi vet at vanning av sæden som befinner seg i jorden er læren på dette forutbestemte sæd, 
fordi Gud sa i: 5 Mos 32,2 La min undervisning dryppe som regnet, min tale legge seg 
som duggen, som regndråper på gresset, og som kraftige regnskurer på alt som gror.    
Vi ser da at Guds Undervisning er å sammenligne med regn som kommer fra himmelen 
og bringer liv til gresset og de myke urter. Og dette Liv som kommer på grunn av Læren 
(regnet) er en velsignelse fra Gud.   
 

Hebr 6,7-8 For jorden som drikker det regnet som ofte kommer ned på den, og som 
bærer grøde som er nyttig for dem som har dyrket den, tar imot velsignelse fra Gud. 8 
Men hvis den bærer torner og tistler, er den forkastet, og forbannelsen nærmer seg. Og 
den ender med å bli brent. 
 

Vi ser da, at når Læren kommer vil det manifesterer begge typer sæd liv. TVILLINGER. 
Læren fører fram livet, hva slags natur det enn finnes i sæden. Om sæden ikke er av Gud, 
da vil læren avsløre det. Og om det er et Guds sæd, da vil læren, regnet, være årsak til at 
dette Guds Sæd ¨åpenbarer seg til å være en Guds Sæd.  Det er det som vannet gjør med 
en plante. Når planten blir vannet og får lys på seg etter vanning, da blir det avslørt hva 
slags natur det er i sæden. Fordi 1. Mos 1,11 sier: ”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.” Dette er Guds lov om reproduksjon. Loven om Livet.  
La oss be.  


