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DET TALTE ORD 139. 
Senregnet vanner. 

Pastor Brian Kocourek. 
9. Januar 2010. 

 
La oss stå på våre føtter og åpner våre bibler og begynne å lese fra: 1 Mos 18,1-22 Så viste 
Herren Seg for ham ved terebinte-lunden i Mamre, mens han satt i teltåpningen midt på 
heteste dagen. 2 Han løftet blikket og så, og se, tre menn stod hos ham. Da han så dem, 
sprang han fra teltåpningen for å møte dem, og han bøyde seg til jorden 3 og sa: «Min 
Herre, hvis jeg har funnet nåde for Dine øyne, så ber jeg Deg, gå ikke videre forbi Din 
tjener. 4 Sett dere ikke imot at det blir satt fram litt vann, så dere kan få vaske føttene deres 
og hvile dere under treet. 5 Jeg vil hente et stykke brød, så dere kan styrke deres hjerter. 
Etterpå kan dere gå videre, siden dere nå har besøkt deres tjener.» De svarte: «Ja, gjør 
som du har sagt.» 6 Så skyndte Abraham seg inn i teltet til Sara og sa: «Skynd deg og gjør 
klar tre mål fint mel, kna det og lag kaker!» 7 Abraham sprang bort til buskapen, tok ut en 
fin og god kalv og gav den til en ung mann, som skyndte seg å lage den i stand. 8 Så tok 
han smør, melk og kalven som han hadde laget i stand, og satte alt fram for dem. Og han 
stod hos dem under treet mens de spiste. 9 Så sa de til ham: «Hvor er Sara, din hustru?» 
Han svarte: «Her inne i teltet.» 10 Da sa Han: «Jeg skal sannelig komme tilbake til deg 
etter så lang tid det tar for at et nytt menneskeliv skal bli til, og se, Sara din hustru, skal da 
ha en sønn.» Men Sara lyttet fra teltåpningen bak ham. 11 Abraham og Sara var gamle, 
godt oppe i årene, og Sara hadde det ikke lenger slik kvinner pleier å ha det. 12 Derfor lo 
Sara for seg selv og sa: «Skal jeg få en slik lyst etter at jeg er blitt gammel, og når min 
herre også er blitt gammel?» 13 Herren sa til Abraham: «Hvorfor lo Sara og sa: Skal jeg 
virkelig føde barn nå når jeg er gammel? 14 Er noe for vanskelig for Herren? Etter den 
fastsatte tiden skal Jeg komme tilbake til dere, etter så lang tid det tar for at et nytt 
menneskeliv skal bli til, og Sara skal da ha en sønn.» 15 Men Sara nektet og sa: «Jeg lo 
ikke.» For hun var redd. Men Han sa: «Jo, du lo.» 16 Så brøt mennene opp derfra og så i 
retning av Sodoma, og Abraham gikk med dem for å sende dem av sted. 17 Herren sa da: 
«Skal Jeg skjule for Abraham det Jeg vil gjøre, 18 siden Abraham sannelig skal bli et stort 
og mektig folk, og alle folkeslag på jorden skal bli velsignet i ham? 19 For Jeg har utvalgt 
ham, for at han skal befale sine barn og sitt hus etter seg at de skal holde seg på Herrens 
vei og gjøre rettferdighet og rett, og for at Herren skal gi Abraham det Han har talt til ham 
om.» 20 Herren sa: «Fordi Sodomas og Gomorras klagerop er kraftig, og fordi deres synd 
er meget stor, 21 vil Jeg nå fare ned dit og se om de virkelig har gjort som det lyder i 
klageropet som har nådd Meg. Og hvis ikke, vil Jeg vite det.» 22 Så vendte mennene seg 
bort derfra og gikk mot Sodoma, men Abraham stod fortsatt framfor Herrens åsyn. 
 

La oss be ... Kjære Far vi ser at denne scenen ble avspilt på vår far Abrahams tid, da Du 
personlig kom ned for å besøke profeten, rett før ankomsten av den lovede sønnen. Hjelp 
oss Far å sette til side alle våre tanker som er i strid med Ordet for denne tid, og hjelp oss å 
forstå at Alfa må bli Omega, og Du er kommet tilbake for å gjøre i denne timen, det du 
gjorde den gangen. Hjelp oss, som den kongelige sæd fra Abraham, til å forstå vår del av 
dette bildet, fordi vi ber om det i Jesu Kristi navn, som er Den opprinnelige og Kongelige 
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Sæd fra Abraham og vi er ordinert til å bli dannet i overensstemmelse med Det opprinnelig 
Førstefødte Sæd, amen. 
 

I dag har jeg tenkt å lese kanskje 20 paragrafer fra bror Branham tale, siden han forklarer 
oss denne scenen som vi nettopp leste fra første Mosebok 18. Og siden dette er mye lesing, 
la oss da begynne å lese fra:  
 

DET TALTE ORD ER DEN OPPRINNELIG SÆD 124. La meg nå se, jeg har i det 
minste 15 sider her som jeg skal gå fort gjennom; jeg liker ikke a gjøre det, men jeg er nød 
til å gå fort gjennom det, for jeg har et møte her i kveld, og så et møte i morgen, så, jeg må 
skynde meg. Vi skal prove og ta det lit fortere, hvis vi kan. Tror dere? 
125. I orden. Når det er slik, da vil Bibelen manifestere Seg igjen som i de første dager da 
Kristus var her. Fordi dere er en forutbestemt sæd på samme måten som Kristus var det, 
og når regnet faller på sæden, da vil livet produsere seg selv. Da den Hellige Ånd falt på 
disse sædkorn som Jesus hadde sagt om at Han hadde utvalgt fra før jordens grunnvoll 
ble lagt, da var de en forutbestemt sæd, ikke sant? De dro inn i det Øvre rommet, disse 
sædkorn, som var Ordet, Ordet la der uten at det var kommet til 1iv. Plutselig kom der en 
lyd fra himmelen da begynte vannet å strømme ned. Og det fylte virkelig hele huset hvor de 
var samlet. Da begynte såkornene å gro. De begynte å manifestere seg selv. Guds Ord 
holder på å bli manifestert. 
126. Men hvorfor har vekkelsesilden sluknet da? Jeg har ca. 10 Skriftsteder her som jeg 
burde ha tatt fram, men jeg er nød til å bla over en del og ta i hvert fall så mange at dere 
kan se omrisset. Hvorfor har vekkelsesildene sluknet nå? Jeg er nød til å nevne navn nå. 
Jeg kommer heretter ikke til a gjøre det men unntatt Gud sier at jeg skal gjøre det. Men jeg 
er nødt til å nevne navn, jeg er nødt til å si ting som jeg ikke liker å si, men det er for at det 
kan gjøres klart, at dere kan se det jeg kommer fram til nå, og grunnen til hvorfor jeg 
gjorde det som jeg har gjort. Jeg tror at dette er Ordet. Og jeg tror at Kristus har en 
menighet, og menigheten er åkeren, som vi skal komme fram til etter en stund, og dere er 
nødt til å få Ordet inn i åkeren før Ånden i det hele tatt kan gjøre noe. 
127. Hvorfor har vekkelsesilden stanset da? Dere hører ikke så svært mye mer til Billy 
Graham, som er en av de store evangelister. Oral Roberts får det ikke lenger til å brenne i 
landet, slik som han brukte før. Mine møter høres det ikke om en gang. Dette er bare tre. 
Hva er i veien? Nå kommer vi til å få undervisning som går riktig på dybden. Jeg er nødt 
til å gjøre det nå; og hvis dette lydbåndet skulle falle i hendene på Billy Graham, og Oral 
Roberts, da ønsker jeg, mine brødre, å la dere få vite at jeg ikke ringeakter dere. Men om 
dere vil legge merke til det, så tar jeg meg selv inn i dette som deres felles broder i 
Evangeliet. Og etter denne talen tror jeg at dere, brødre, vil ha en bedre forståelse av 
hvorfor jeg handler slik som jeg gjorde. Og jeg håper at jeg finner nåde foran Guds Åsyn 
og framfor dere når jeg ærlig og sannferdig forteller dere det. 
128. Billy Graham: For ikke lenge siden brente hele verden ved Billy Grahams 
forkynnelse. Men en hører ikke så mye om det lenger nå. Han holder på fremdeles, men 
hva er det som er i veien?  
Oral Roberts: Jorden holdt ganske enkelt på å brenne opp. Nå holder det på å dø ut. 
Tommy Osborne: De er alle gode, gudfryktige menn. 
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Hva er det da som holder på å skje? Hva har skjedd med min virksomhet, som jeg tror at 
Gud har kalt meg til? Her er noen spørsmål som må besvares! Hva har hendt? Dere sier 
kanskje: "Broder Branham, din virksomhet er den minste av dem alle." Det er sant. Det er 
riktig. Det høres mer om Billy Graham enn meg, og det høres også mer om ham enn Oral 
Roberts. Oral høres mer om på en dag enn det høres om meg på seks måneder. Tommy 
Osborne, Tommy Hicks, enhver av disse gudfryktige menn høres det mer om (enn meg). 
Slik sett, er min virksomhet lengre borte enn dem alle. Men hva har da skjedd? 
Broder Branham, du fortalte oss at du virkelig tror Ordet og alt dette, men hva har hendt 
med deg da? Hva, er det som har funnet sted? 
129. Det er hva vi ønsker å vite. Så, slår ned paraplyen nå, rist regnet av den og åpne våre 
hjerter et øyeblikk og hør etter: Husk at Bibelen sier i 1. Mos. 1, som vi leste fra, for å 
basere vare tanker på for i dag. "Med deres frø i, hvert etter sitt slag." Det skal bære fram 
hvert etter sitt slag. Husk at jorden er full av sæd og at regnet får det til a vokse opp, hvert 
etter sitt slag. Jeg tror at innhøstningen er nær. Tror ikke dere det? Dere er nok alle enige 
i det. Vi nærmer oss innhostningen. 
130 Tre forskjellige slags sæd er blitt plantet. Det er det som har skjedd med oss. Sæden er 
blitt plantet! Å, Gud! Jeg skulle ønske at dere kunne se hva som passerte meg nå! Sæden er 
blitt plantet. Husk at det er en tid for å plante, deretter kommer innhøstningen. Det er blitt 
plantet tre forskjellige slags sæd: 
1. En denominasjons sæd, som var Billy Graham; han var hoved-planteren. 
2. Oral Roberts for pinsevekkelsens sæd. Pinsebevegelsens sæd er blitt plantet. 
3. 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 får dette tydelig og klart; at det er blitt plantet tre slags seed. 
Dette er grunnen til at plantingen er omtrent forbi. Alle slags sæd må bli plantet før regnet 
faller, eller: Ånden. Stemmer det? Dere kommer nå til å bli uenige i dette, men vent nå 
bare et minutt: 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. 
131 Nå hører man ganske så mye, og mange organisasjoner og alle andre snakker om at vi 
er i det siste regnet. Tøv. Ikke i det hele tatt. Nå, åh, jeg … Noe skjer. Jeg ser at det 
passerer foran meg. Det ble fanget opp av Ånden. Ser dere? Amen. Jeg vet at dette er 
sannheten, det er så sier Herren. Ved en visjon, det bare flytter fram og tilbake. Kan 
nesten ikke få tak i det - ser her nede. Hver gang jeg ser, da ser jeg at det bare beveger seg 
opp foran meg på denne måten og da avbryter det, og flytter på denne måten, og da ser det 
slik ut. Jeg har prøvd å iaktta noen karer som sitter der nede. Når jeg ser bort da er det 
som om det er overalt der jeg ser. Greit, la oss gå tilbake og prøve igjen, være sikker på at 
jeg fikk den der inne. Jeg vet ikke hva som egentlig skjedde nettopp nå. 
132. Jeg tror at innhostningstiden er nær. Sæden er blitt plantet. Kirkenes denominasjons 
sæd er blitt plantet, slik som de evangeliske, baptistene, presbyterianerne, lutheranerne. Så 
er pinsevekkelsens sæd blitt plantet i pinsevennenes organisasjoner, ved store menn, slik 
som Oral Roberts, Tommy Hicks og Tommy Osborne. De er store Guds menn. 
Videre tror jeg at Guds Ord er blitt plantet, uforfalsket, atskilt fra alle disse 
organisasjoner. Det er det som har skjedd. Sæden må ha ... Frøet som er plantet må ha frø 
vann før det kan vokse. Det må ha vann for at sæden som er blitt plantet kan vokse. Nå: 
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”Hvorfor,” sier du, "Bror Branham, det har vært ..." Nå, jeg vet, det stemmer. Jeg fik tak i 
det du tenkte nå, du kan ikke skjule det nå. Greit, så vær forsiktig med hva du tenker. 
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 noe annet frø? 
De bruker bare å s1å litt vann over dem, etter at det er kommet i jorda. Men vent nå: hva 
hadde vi i plantetiden? Det var tidligregnet. Å, det der er nonsens, broder Branham. Vent 
et øyeblikk. Hvis vi tar ordet ”tidlig” i Joel 2,23 (eldre norske Bibel), da finner vi at det 
hebraiske ordet for det er 'mowreh', som betyr oversatt ”å undervise'. Undervisnings regn 
har gatt ut. Denominasjons undervisnings regn har gatt ut. ”En million flere (medlemmer) 
1 1944.” Baptistene. ”Den og den,” og ”den og den,”  kirkemedlemmer. Så kom Oral 
Roberts og disse brødrene i den store pinsebevegelsen, som berørte millioner. Skjønner 
dere? Og Sæden er gatt ut, Ordet, til minoritets grupper. Husk at ordet ”mowreh” betyr 
undervisningsregn. Det er undervisningsregnet som er gatt ut. 
Billy Grahams forkynnelse traff jorda. Pinsevekkelsen traff jorda, og Ordet traff jorda! 
 

Nå er ordet ”senregnet” blitt brukt av Gud selv og Hans profeter. Det er omtalt et dusin 
ganger i Skriften. Første gang det ble omtalt, var det av Gud til Moses. Og omtrent 
samtidig i Jobs bok. 
 

Femte Mosebok 11:14 Jeg skal gi gress på markene dine for buskapen din, så du kan 
spise og bli mett. 
 

Her forteller Gud oss at regnet er for bestemte årstiden. Han sa han ville sende regnet i den 
rette årstid eller med andre ord når de skulle komme i henhold til rett sesong. Deretter lover 
Han at det første regnet, som ifølge det hebraiske ordet "yowreh" betyr høst regn og som 
også blir kalt for tidligregn. Nå er det interessant at dette første regnet som Han lovet her 
om høsten, som er helt forskjellig fra den måten vi planter på i vår del av verden. Vi 
planter om våren, og høster om høsten. Men her planter de før vinteren, eller om høsten, så 
frøet ligger latent i jord under den kalde vintermånedene, hvor vinteren er identifisert med 
begravelsen siden snøen kommer for å dekke frøene i jorden, og holder dem varme under 
en teppe av snø og i den fuktige og varme tilstand begynner den ytre skallen å slites bort, 
og således blir livs spire eksponert til jorden. Dette er det første regnet som faller på denne 
tidlig såing og frøene som ble sådd begynner med sin vekst syklus. 
 

Bror Branham forklarer oss litt senere i hans tale at dette er det første regn eller 
undervisningen regn, som vi ser. Men så lover Gud en annen regn som kommer rett før 
innhøstingens tid, slik at det som Herren har plantet vil vokse til sitt fulle potensial. Han 
sier, segn regnet, ”malqowsh” regn som kalles for vår regnet, og dette regnet er gitt slik at 
det som er sådd kan vokse opp til fullt modenhet.  Frøene kommer opp om våren og dette 
er et forebilde av oppstandelsen som fant sted om våren og det vil finne sted igjen, i 
henhold til det en stadfestet profet sa, om våren. 
 

TIDENS FORHENG. O2.03.55. P: 32 Brødre, botanikk betyr ikke bare blomster og ting, 
i dette tilfellet betyr det også oppstandelse. Amen. Akkurat som om våren, når påske liljene 
blomstrer, da er alt så vakkert, en veldig egenskap av naturen. Oppstandelsen må komme i 
løpet av våren. Det er grunnen til at oppstandelsen er om våren. Oppstandelse av alt, og 
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uten tvil står naturens Konge opp, Skaperen av naturen, som står opp sammen med resten 
av de oppstandene i naturen." 
 

Og merk dere hva vårregn eller senregnet er for? Så du kan samle inn ditt korn, din most 
og din olje. Så ser vi at sen regnet er lovet for å bringe frøene som ble plantet i den 
tidligere regn under ”moureh” regn eller den første undervisning regn, og så måtte de ligge 
der i en lang tidsperiode og være helt tildekket for en tid til våren kom eller til det 
tidspunktet for oppstandelsen, som betyr innhøstings tid. 
 

Neste gang vi ser denne scenen av en tidlig og sen regn i Skriften er i Jobs bok, som ble 
sagt å være skrevet rundt omkring samme tid som da Moses vandret på jorden. 
 

Nå finnes det kanskje billedlige uttrykk skrevet i Jobs bok. Som bror Branham sa var Job 
selv en slags typeologist. Legg nøye merke til hans ord og den avspeiling det maner frem.  
 

Job 29,19 Min rot folder seg ut til vannene,  
David bruker det samme bildet i Salme én ved å si: ”Den rettferdige mann er som et tre 
plantet ved Livets elv hvor blader aldri visner, og hvor frøet kommer frem i den rette 
årstid.”  
 

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. 
 

Tilbake igjen til Job. 
 

Job 29,19-23 19 Min rot folder seg ut til vannene, og duggen ligger hele natten på min 
gren. 20 Min ære fornyes i mitt indre, og min bue er som ny i min hånd.» 21 Det var på 
meg de hørte, de ventet og tidde for å lytte til mitt råd. 22 Etter at jeg hadde talt mine ord, 
svarte de ikke, men min tale senket seg over dem. 23 De ventet på meg som på regnet, og 
de åpnet sin munn vidt opp som for vårregnet.  
 

Dugg det er hans tale, slik som den dugg han forteller oss om i Femte Mosebok 32: Og 
disse lydbånd har lagt der hele natten lang, hele vinteren, ja for en lang tidsperiode på mine 
grener. Du ser Kristus er Vinranken vi er grenene, og vi har lagt for en lang mørk sesong i 
disse taler eller lydbånd, og vi venter på at sesongen skal gå over fra Rop til 
Oppstandelsens Røst. Og noe begynner å skje, sier han, ...  
Og nå begynner noe å skje her, han sier: 
 

20. Min ære fornyes i mitt indre, og min bue er som ny i min hånd 
Dette er snakk om oppstandelse her slik som om våren når plantene vokser opp igjen fra 
jorden. 
 

21 Det var på meg de hørte, de ventet og tidde for å lytte til mitt råd. 
Det var på meg de hørte, til HVEM? Til Ordet, og menneskene ventet og tidde for å høre 
denne Stemme igjen … 
  

22. Etter at jeg hadde talt mine ord, 
 

De var ikke i stand til å ekko tilbake det som jeg sa over en lang periode. 
men min tale senket seg over dem 
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Legg nå merke til det han sier: min tale senket seg over dem, det er de samme ord som 
Moses sa i femte Mose Bok 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. 
 

Job 29,23 De ventet på meg som på regnet. 
 

Leg merke på det at de ventet på Meg, Ordet, at regnet, Læren skulle komme.  
Og de åpnet sin munn vidt opp som for vårregnet. 
Nå, hvis regnet ifølge 5. Mosebok 32 taler om Guds Lære, og det finnes en tidlig regn og 
en sen regn, så finnes det en tidlig lære regn, og da må det også finnes en sen lære regn. 
Den sene Undervisnings Lære. 
 

NIV sier det på denne måte: Det ventet på meg som på regnet og drakk mine ord som 
vårregn.  
 

Fra talen; JESUS HERLIGGJORT. 25.02.55. Her sier bror Branham. 
P: 35 Job visste at en dag … Han så det lille gamle frø som råtnet bort. Han sa: ”Jeg ser 
at når et frø går ned i bakken. Når den går ned i bakken da gir blomsten opp ånden. Når 
vinteren kommer med frost, råtner den lille frøet bort. Men når våren kommer da står den 
opp igjen. Han sa: "En storm kommer og blåser ned et tre og tar det bort. Men en stubbe 
står igjen i bakken. Men knopper kommer frem og frambringer et annet tre. Et menneske 
går ned, ja han oppgir ånden. Han råtner bort. Hans sønner kommer for å ta avskjed, han 
oppfattet det ikke, og ... " Å, han kommer aldri tilbake. Hva er i veien med det? Han sa: 
”Å, at du vil holde meg i graven, gjemme meg i et hemmelig sted till din vrede er over, og 
så ..." Dere skjønner at han resonnerte seg fram gjennom privat kunnskap, fornuft og en 
fornuftig forklaring.  
Job prøvde å komme vekk fra sin sykdom men så plutselig har Gud til enhver rettferdig 
mann som er kommet fram til Guds tilveiebrakte vei en flykt fra sykdom. Han visste han 
skulle dø. Han sa: ”Nå, hvis jeg blir til støv, hvordan skal jeg noensinne kommer derfra, 
jeg har aldri sett en komme frem enda. Jeg ser alle frøene og alt som går ned i jorden, alle 
disse eksempler.” (han var en typologist). Han sa: "Men når et menneske blir gravlagt, 
hvor går han hen?" Da er det Guds plikt å avsløre det. Så, Gud gav Job en åpenbaring, 
utenom Skriften, om Guds Sønns komme. Så da Job sto opp var det lyn og torden, han sa: 
”I de siste dager ville han se sin Gjenløser.” 
 

Så ser vi da at senregnet taler om vårregnet, som er regnet som faller om våren, regnet rett 
før innhøstingen eller ved oppstandelsens tid. Og legg merke til at når det første regnet 
kommer så ligger røsten stille i graven, sæden ligger sovende i jorden. Så må det være en 
senregn eller innhøstings/undervisning regn som vekker opp de som sover, for å komme til 
full modenhet for å bli høstet inn. 
 

Sak 10,1 Be Herren om regn i senregnets tid. Herren lager tordenskyer. Han skal gi dem 
byger av regn, så enhver får vekster på marken. 
 

Når det gjelder senregn og tidlig regn går vi fleste ganger til: 
Joel 2,23 Fryd dere, Sions (Bror Branham sier at Sion taler om Bruden.) barn, og gled 
dere i Herren deres Gud. For Han gir dere tidligregnet i hensynsfullhet (læreren til 
rettferdighet), og så skal Han sende regnet ned til dere, tidligregnet og senregnet i den 
første måned (i begynnelsen). 
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Nå, her er nøkkelen. Den tidligere regn er gitt moderat. Det betyr at det ikke var gitt i 
detalj, eller ikke nok detaljer til å gjøre det så klart og tydelig at du ikke kunne misforstår 
dette, selv om du prøvde. Men det er ikke blitt sagt om senregnet. Dette regnet kommer på 
en slik måte at det bringer sæden, som har lagt i dvale etter en lang sesong, til full blomst. 
 

La meg lese noen flere skrifter om tidligregnet og senregnet.  
Hos 6,3 La oss kjenne, ja, la oss jage etter å lære Herren å kjenne. Like visst som 
morgenrøden skal Han komme. Han kommer til oss som regnet, som senregnet og 
tidligregnet over jorden. 
 

Jer 5,24 De sier ikke i sitt hjerte: "La oss frykte Herren, vår Gud, Han som gir regn, både 
tidligregn og senregn, i rette tid. Han sikrer oss ukene som er bestemt for høsten." 
Jer 3,3 Derfor ble regnskurene holdt tilbake, og det kom ikke noe senregn. Du hadde 
pannen til en horkvinne. Du nekter å skamme deg. 
Ordsp 16,15 Når kongens ansikt lyser, er det liv, hans velbehag er som en sky med 
senregn. 
Jak 5,7 Vær derfor tålmodige, brødre, helt til Herrens gjenkomst. Se hvordan bonden 
venter på jordens dyrebare grøde! Han venter tålmodig på den til den får tidligregn og 
senregn. 
 

DET TALTE ORD ER DEN OPPRINNELIG SÆD Nå, la oss se hva bror Branham sier 
om dette. 134 Legg merke til dette. Husk nå ordet "m-o-u-r-e-h, moureh." Dette betyr 
"undervisning,” tidligregnet." Det står skrevet at "den moureh regn, undervisnings regn," 
undervisningsregnet gikk ut. Billy Grahams forkynnelse traff jorda. Pinsevekkelsen traff 
jorda, og Ordet traff jorda! Pinseforkynnelse traff jorden. Og Ordet traff jorden. Hva er 
da i veien nå? Hun venter på senregnet. Det er da hun produserer hennes frukter. Jeg 
håper at dere får tak i det. 
 

JEHOVA JIREH.  1. 05.07.62.  P: 28. Vet dere hva det hebraiske ordet for” tidlig regn 
betyr?” Jeg kan ikke huske det akkurat nå, jeg skrev det aldri ned, det gikk meg hus forbi. 
Men "tidligregn," det første regnet, betyr: ”et regn av undervisning.” Det andre regnet er 
Ånden som kommer ned på de som er blitt undervist og som produserer en avling. 
Hvorfor var det slik at vi hadde en slik stor vekkelse? Pinsevenner, Baptister, og alle de 
andre trærne har begynt å sette skudd, slik som Jesus sa det ville være. Og hva har vi 
klekket ut? Baptistene sa at de fikk en million flere i '44. Se på katolikkene, hvordan de 
økte. Se på alle disse kirkesamfunn. Se på pinsevennene. Hva gjorde vi? Vi sådde 
tverrkirkelig sæd, vi høstet in den denominasjonelle livssyn. Hvorfor? Akkurat nå burde 
Menigheten være i brann for Gud, om et Sæd-Ord hadde blitt sådd tilbake i begynnelsen 
hadde det vært tegn, undere og mirakler, og den kirke ville vært samlet med et hjerte, i 
enstemmighet, og marsjert mot Sion for bortrykkelsen. Det er riktig. Hva gjorde vi? Vi 
hadde intellektuelle taler i stedet for Ordet. Vi hadde fornuftsslutninger fra Ordet og alt 
annet. 
 

Tilbake nå til: 
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DET TALTE ORD ER DEN OPPRINNELIGE SÆD. P 135. Da kommer dere til å 
høste en avling etter den slags sæd dere har plantet. Hvis denominasjonene ønsker seg 
flere medlemmer, så kommer de til å få dem. Det er hva de har fått. Pinsebevegelsen 
ønsker seg flere pinsevenner, det er hva de kommer til å få. Riktig. Og Ordet kommer til å 
frambringe sønner og døtre av Gud. Det skjer også. 
Legg merke til hva dette store senregnet kommer til å gjøre, hvordan de skulle klatre over 
murer, de stiger opp på murene og løper av sted; at de er som en hær som kommer (Joel 
2,1-11). Bare vent litt; dere kommer til å høste avlingen etter den slags sæd som dere har 
plantet i deres åker.  
136. De to denominasjoner - skjønner dere? - kommer til å forene seg, for å gå til 
Sodoma, men Ordet blir hos de utvalgte, den Kongelige Ætten. Jesus sa: "Som det gikk i 
Lots dager, slik skal det også gå når Menneskesønnen blir åpenbart." Da gikk to engler 
ned ditt, to salvede predikanter gikk til Sodoma, for å forsøke å få ut en mann som var 
frafallen, han hadde dog litt av Gud i seg, og hans hustru, hans brud, dere vet hva som 
skjedde med henna, hun falt ut av nåden. Se på døtrene hans, se hva som ble utklekket 
etter at de kom ut (av Sodoma). Var bestandig en vanskelig sak. Dere vet at det stemmer. 
Unnskyld uttrykket, men dere vet det var noe man ikke sakker om, vi vet det; en kan jo ikke 
fornekte Guds Ord. 
137. Men der var En som ble hos Abraham og som gav et tegn (1. Mos. 18,22). Hva ble 
Abraham og hans gruppe kalt for? Den utvalgte Ætten, som aldri gikk dit ned. De var 
pilegrimer. De dro hit, de dro dit; de dro hit, de dro dit. De sto helt fritt, men denomi-
nasjonen dro ned (til Sodoma). De bygde en by og Lot ble prest, eller biskop, eller hva det 
nå var, - byens store mann. Han satt som dommer i byen, slik som en biskop eller eldste, 
som sier: "Nei, han der skal vi ikke ha her iblant oss; nei da, han er ikke enig i var teologi. 
Slike kan vi ikke ha her." Der har vi gamle Lot! "Hvis han ikke har anbefalinger fra 
gruppen vår, da skal vi ikke ha ham i det hele tatt." Hvem har satt deg til dommer over 
Guds Hus, ditt uektfødte barn? Guds Ord blir forkynt allikevel! 
138. Martin gikk til en slik gruppe, og denne fyren (keiseren; se 'Pergamum Menighetstid') 
villa ikke engang reise seg for a vise ham aktelse, etter at han kom gjennom porten. Men 
Gud brente til og med drakten av ham og fikk ham til å reise seg og hilse på denne Guds 
profet som hadde kommet inn i byen. Tronen som han satt på tok fyr! Dere har nok lest 
kirkehistorien. 
Han gikk dit med det sanne Ord, gjorde mirakler og tegn og beviste ved Ordet at han var 
... De hadde sitt eget bispedømme, og de hadde det slik som de ville ha det, det var akkurat 
slik de ønsket det; men Gud villa se om der var noen utvalgte barn der (i byen). Han villa 
få tak i dem. Det er riktig.  
139. Husk, hva var det? La oss stanse her et øyeblikk. Lot sto en gang foran valget om å 
være uorganisert han også. Han sto foran valget om han ville gå med Abraham, men 
kjærligheten til verden kvalte ham. 
Det er det som har foregått i dag. Husk at de der nede i Sodoma aldri fikk se en eneste av 
de overnaturlige miraklene. De ble slått med blindhet. Ordets forkynnelse forblinder den 
vantroende. 
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Det er det Billy Graham og dem har gjort, de slo de vantroende med blindhet. Det kan ikke 
fornektes at Jesus sa: "Som det var i Sodomas dager, således skal det være når ... " Det er 
her i Bibelen, og det vil være på samme måten ved Menneskesønnens Komme.  
140. Legg merke til at der var En som var Ordet (ved Abrahams telt). Han var Ordet, og 
hvor holdt Han seg? Sammen med dem som hadde fatt løftet, med det utvalgte. Ordet ble 
hos de utvalgte, og i dag vil Guds Ord holde seg hos de utvalgte! De er den Kongelige 
Abrahams Ætt ved løftet. Hva slags gjerninger gjorde Ordet? Da det ca. 1800 år senere 
ble manifestert i skikkelsen av Jesus Kristus, ble de samme gjerninger gjort som Denne 
gjorde - Ordet - ved døren til Abrahams telt, da Han satt med ryggen imot teltet og kalte 
ham Abraham, ikke Abram, som det før hadde vært. Gud møtte ham noen dager tidligere 
og sa at hans navn var Abraham. Han sa: "Hvor er Sara, din hustru?" Han sa ikke Sarai, 
men Sara, og Han spurte: "Hvor er Sara, din hustru?" - akkurat som om Han ikke visste 
det. Hun er i teltet, bakom Deg. Han sa: "Jeg vil komme igjen til deg ... " Jeg: personlig 
pronomen. "Jeg vil komme til deg igjen på denne tid neste år, og da kommer du til å ha 
dette barnet som du har ventet på. Senregnet begynner nå snart å falle. Du har hold 
lenge nok på denne Sæden i tro, og du ser etter sønnen som skulle komme, - nå kommer 
den!" Det er den ekte Menigheten av i dag, den utvalgte Ætten. "Du har sett etter ham, 
og Jeg skal sende ham til deg." Hvem var det som sa det? Ordet. 
141. Du vil kanskje si: "Det var ikke Ordet." Jeg ber om unnskylding, men Abraham kalte 
Ham Elohim, det vil si: Den Allmektige, Selveksisterende. Han var Ordet - Elohim. Hvem 
gikk Han til? Abrahams Ætt. Husk at Han ikke hadde noen ting med de denominasjonene å 
gjøre. Han holdt Seg bare til de utvalgte og forkynte for dem og viste dem tegnet.  
142 Men Sara lo ved seg selv. Legg merke til denne fordervelsen. Egentlig kunne Gud ha 
tatt hennes liv, fordi hun ikke trodde det Han sa. Visste dere det? Hun nektet. Hun lo ved 
seg selv. Det kan godt være at hun ikke så mye som dro på smilet engang, men inn i hjertet 
lo hun litt: ”Jeg, en gammel kvinne, 90 år gammel, 50 år over overgangsalderen, har levd 
med ham alle disse årene, og nå har vi ikke levd som mann og hustru på 25, kanskje 30 år; 
og Han sier at min herre kommer til å ha attra til meg!' "Min herre" - Abraham, hennes 
mann. Det er slike hustruer dere alle burde være. Paulus sa det samme (Ef. 5,32). Det er 
slik dere skal elske deres ektemenn. Ikke bare ved å lage en eller annen krysning. Husk 
deres tanker. Vi kommer til det i ettermiddag med livmors tanker. 
143. Men fordi hun elsket Abraham så mye, kalte hun ham ”min herre.” "Skulle jeg nu jeg 
er blitt gammel, ha attrå, og min mann (herre - eldre norsk Bibel) er også gammel!" Da lo 
hun ved seg selv. Men da lot Engelen Abraham få se hvem Han var, at Han var Ordet! Han 
sa: "Hvorfor lo Sara?" Så ropte han på henne, men hun sa: "Nei, det gjorde jeg ikke." "Jo, 
det gjorde du", sa Han. Hva? Dette er nåde! Gud kunne ha tatt hennes liv der, men Han 
kunne ikke det likevel! Ser vi vår uvitenhet? Han kunne ha tatt livet av oss alle til 
sammen, men Han kan ikke det allikevel. For å tå Saras liv måtte Han ha tatt Abrahams 
først, fordi Sara var en del av Abraham. De var ett. Han kan derfor ikke ødelegge 
Menigheten, for den er en del av Ham selv. Kristus er en del av Ham selv, Ordet som er 
blitt kjøtt. "Å, nåde stor og underfull!" Han kunne ikke gjøre det. Får dere tak i det? Han 
kunne ikke ta hennes liv. Han kunne ikke det, fordi hun var en del av Abraham. Hun var 
kjøtt av hans kjøtt og bein av hans bein.  
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144. Om du sier: "Vel, jeg gjorde en feil" - sa har ikke det noe ... Abraham gjorde også feil. 
Men Han kan ikke ta Menigheten. Han kan ikke ta de utvalgtes liv. Han kan ikke ta deres 
liv, fordi dere er en del av Ham selv. Dere er Ordet. Ordet er inn i dere. Det har 
manifestert seg, bevist seg selv: Kjærlighet, glede, fred, langmodighet. Alt som Gud har 
sagt; dere tror hvert Ord, det virker, Gud virker gjennom dere. Se, dere er en del av Ordet, 
som er Kristus. Og vi er blitt lært at Han er Ordet, og vi er kjøtt av Hans kjøtt og bein av 
Hans bein. Slik er det. Nå begynner vi å forstå noe. 
145. Na kommer vi fram til noe. -MOWREH - tidligregnet, har gatt ut; under dette regnet 
plantet man. Hva skjedde (i Sodoma)? Tidligregnet hadde falt, så kom senregnet. Hva 
skjedde sa? Sodoma og dets innbyggere ble brent, mens Abraham tok imot sønnen som var 
lovet. Jesus sa: "La dem begge vokse sammen inntil høsten, fordi da skal ugresset bindes 
sammen i bunter og brennes, men hveten skal samles i laden." Senregnet er nær 
forestående. Jeg har noe om dette som er riktig godt, og som jeg ikke ønsker a vente for 
lenge med (å tale over). 
146. De to denominasjonene kommer til å slutte seg sammen, pinsebevegelsen og de 
andre, men Ordet vil bli hos Abrahams lovede Sæd, slik som det var på den tid. Jesus sa: 
”Som det var på den tid." Har dere ører a å høre med? Øyne å se med? Forstand til å 
skjønne? Jesus sa: "Som det var ... ", og: "Star det ikke skrevet?" Ville ikke Han ha sagt 
det hvis Han hadde stått her denne formiddagen? "Star det ikke skrevet at som det var i 
Sodomas dager, slik skal det være når Menneskesønnen kommer?" Kan ikke dere se de to 
innhostinger som er forestående?  De holder på å få senregnet. De er kommet fram til 
denne siste regnbygen. Hva skjedde så? Englene og Herren forsvant. Da kom regent. 
147 Vær oppmerksom nå. Jeg tror at jeg snakket om dette emne her, om regnet, tidlig og 
sen regnet. Alle tegn peker hen til enden som er forestående. Enhver som tror Guds Ord, 
vet det. La meg stanse ved et annet tegn her. Jeg er nødt til å nevne navn. Jeg mener ikke å 
være hard, men jeg har sagt til Herren at jeg ikke skulle spare på det. Jeg ville gå hit og 
uttrykke nøyaktig hva jeg har visst hele mitt liv. Det er enkelte ting som jeg må holde 
tilbake, jeg er klar over det, men jeg kommer til å uttrykke det nøyaktig for dere så langt 
som Han tillater meg det. Fru Wood kjenner til at jeg hadde skrevet disse og flere sider til, 
da sa Den Hellige Ånd: "Gjør ikke det." Ringte jeg ikke, fru Wood, og sa at Han fortalte 
meg at jeg ikke skulle gjøre det? Da gikk jeg i bønn, og den natten kom Han (Engelen) til 
meg i et syn og sa: "Gjør det 'slik'. Ta 'dette' og plasser det 'der', for de kan ikke forstå det. 
Tiden er ikke inne for ”dette”; plasser det ”her”." Jeg gjorde det. Det er riktig. "Lydighet 
er bedre enn slaktoffer."  
 

Alt vi ser etter er disse to regn perioder her. Den tidligregn eller ”moureh” regn som er det 
første undervisnings regn som er moderat, og da dette senregnet som fremdeles er et regn 
eller lære, men det sier ingenting om at det blir gitt i moderate mengder, fordi som bror 
Branham sa i DET TALTE ORD ER DEN ORIGINALE SÆD; paragraf 95 en Guds 
Sæd absorberer Ånden. Og fra hans tale: 
 HØR HAM. 15.12.56P: 18 Jeg har forstod at dere mennesker her i dette strøket av landet 
dyrker epler. Dere har mye landbruk her, dyrker frukt, skjønner jeg. Da vet dere at når 
denne lille epletre bare er omtrent halvparten av en tomme stor, da er hvert eneste eple 
som noensinne kommer ut av dette treet, allerede in i treet da. Dere vet at hvert eneste blad 
som noensinne faller fra dette treet finnes da allerede inn i dette tre. Hver eneste blomst er 
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inn i det da. Hver gren er inn i det da. Hvis ikke, fortell meg da hvor den kommer fra. Hvor 
befinner det seg da? Hvor kommer det fra? Hva gjør du? Du tar frøet og du planter det. 
Dette lille treet kommer opp, og det er plantet. Du må fortsette med å vanne det. Det må 
drikke mer enn sin del. Det må drikke, og drikke, og drikke så mye inntil det skyter ut. 
Og det vil presse leddene sine; det vil presse ut blader, det vil presse ut epler. Det 
befinner seg på innsiden, men det må fortsette med å drikke. Og hvert eneste Guds Ord 
er en Seed. Og hvis dette Sæd kan bli plantet ved den uuttømmelig Livets Kilde, som er 
Kristus, da må den troende drikke mer enn han klarer å forstå, drikke og presse videre. 
Press på alt du trenger, fordi det er inn i deg når du mottar Kristus. Og vi er plantet 
sammen i Kristus. Og Han er en uuttømmelig Kilde av Liv. 
 

Så vi ser da at segnregnet faller sammen med det tidligregnet i denne time. 
 

Han sier i: 
HVEM ER DENNE. 22.11.59. P: 23 Tidligregnet vil også falle sammen med senregn. 
La du merke til hva det tidligregnet var for noe? Det var Hans egen regn, deretter kommer 
regnet av apostlene, og i disse siste dager kommer både apostlenes regn og regnet til 
Herren Jesus, det er det som gjør at menneskene roper "Hosianna til Ham som kommer i 
Herrens Navn. " 
 

BRUDENS USYNLIGE FORENING. 11.25.65. P 129. Og det skal skje i de siste dager 
at jeg øser ut Min Ånd fra himmelen. Tidligregnet skal komme sammen i de siste dager. 
 

TING SOM SKAL KOMME. 05.12.65. P 10. Vi er klar over at dette er frelsens time, 
hvor Gud kaller menneskeheten fra et liv i synd til et liv i tjeneste. Og i de dager da Gud 
øser ut Sin Ånd fra himmelen da blir dagens tjeneste ledsaget med tegn og undrer. Det er 
da at tidligregnet og senregnet faller sammen.  
 

Og tidligregnet var moderat, men senregnet kommer ikke i moderat form. Og siden vi ser 
at begge regnskyer kommer sammen i dette årstid, da får vi en overflod av regn, på samme 
vis som med Elias da det ikke hadde regnet i tre og et halvt år. Og da sier han: ”Jeg ser en 
overflod av regn som kommer …” Slik har vi undervisnings regnet og Guds Ånds Nærvær 
som regner ned på samme tid i den hensikt å få Guds Sønner og Døtre manifestert. Og 
dette regnet avtar ikke, fordi sæden er nå i ferd med å bli manifestert og trenger så mye 
undervisning/lære som de kan få tak i, slik at de bare kan strekke ut sine armer og bein idet 
de er i ferd med å bli likt Bildet av den Førstefødte Sønn.   
 

DET TALTE ORD ER DEN ORIGINALE SÆD. P 95. Og en ekte Guds Sæd 
absorberer Ånden. Alt som har med denominasjoner å gjøre er blitt tatt ut. All vantro er ut. 
Når Den Hellige Ånd kommer inn i Livskimen som ligger der, da produserer det en 
annen Sæd, helt riktig det. Enda en Guds sønn er født. Amen en annen amatør Gud, en 
Guds sønn.  
  

Legg merke til at Branham kommer tilbake til denne tanke angående senregnet som vanner 
sæden og som bringer det fram til full manifestasjon. 
 

DET TALTE ORD ER DEN ORIGINALE SÆD. P 72. Jesus er Guds Ord og Han ble 
revet opp for at Livet, Livet som er på innsiden av Sæden, at dette Liv som er Ånd, Vannet 
som flyttet over, Ånden over Guds Sæd frambringer Livet som befinner Seg på innsiden 
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av Sæden.  Om noe annet kommer fram da er det et annet type sæd der inne. Amen. 
Forstår dere? Om Guds Ånd kommer fram for å vanne Sæden, om det vanner Sæden, da 
kommer Livet som er inn i Sæden fram. Er det forstått? Det Liv som er inn i Sæden trer 
fram, derfor ble Det gitt.   
 

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. 
 

La oss be.  
 


