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Matt 13,24-30  
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. 
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." 
 
Bønn. 
[77] Helt fra begynnelsen av fra grunnvollen av, fra den første menighetstid av, 
da sæden ble sådd i jorden, den komplette sæden. Da kom det opp gjennom 
føttene, Luthers tidsalder, da fortsatte det gjennom Wesley, og så inn i 
pinsevennene, tungen og lepper. Skjønner? Det er nå inn i øyene, profetisk, 
Malakias 4 og så videre. Nå står der ingenting igjen enn Hans Komme, for så å 
steppe inn i det, fordi det er det siste som står igjen. Det neste er intelligensen, 
og vi har ingen intelligens av oss selv, det er Hans. Skjønner? Vi har ingen 
synsevne av oss selv. ( Legg merke til at han ikke referer til det fysiske syn, fordi 
han fortsetter å si,) Hvordan kan en mann forutse disse ting? Han kan ikke gjøre 
det; Det er Gud Selv. Skjønner? Det kommer til et sted … Og Han regjerer hele 
legemet. Da blir Kristi komplette Legemet åpenbart i form av en Brud som ble 
tatt ut av Hans side, akkurat som det var med Adam i begynnelsen.       
 
Jeg ønsker at dere ser noe i kveld, noe som Broder Branham forteller oss her og 
som er ytterst viktig for oss i denne timen. 
 

1. Han taler om Sæden (Livets bærer) som gikk i jorden, og han gjør det klar 
her og karakteriserer denne Sæden for å være: Det Komplette Sæd. 

2. Han kaller denne Sæden her som Grunnvollens Sæd, som betyr at det er 
den originale Sæd, og at det vil komme sæd fra denne Sæden, og sådan 
bærer det samme liv.  



 2

3. Denne komplette Sæden vill tre frem i et komplet legeme, og dette 
Legeme manifesterer det samme Liv, og du skal vite når dette legemet er 
fullstendig gjort komplett i sin vekst og når det kommer til sin slutt fase 
av Liv som er intelligens, samme Intelligens som var i det originale Sæd. 

 
Lå oss begynne med å se på punkt en: 

 
#1. Det komplette Sæd.  Vi vet at en sæd er en bærer av liv. Og siden han 

taler om hvordan Kristus blir åpenbart in Sitt Eget Ord, da må vi forstå at 
dette komplette Sæd som han taler om, er livet som var i Kristus. 

 
1 Joh 1,1-4  
1. Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre 
øyne, det som vi har skuet og våre hender har rørt ved, om Livets ord  
2 - og livet ble åpenbart, og vi har sett det og vitner om det og forkynner dere 
det evige livet, det som var hos Faderen og ble åpenbart for oss -,  
3 det som vi har sett og hørt, det forkynner vi dere, for at også dere skal ha 
samfunn med oss. Og vårt samfunn er med Faderen og med Hans Sønn, Jesus 
Kristus.  
4 Og dette skriver vi til dere, for at deres glede kan være fullkommen. 
 
Luk 8,4-15  
4. Og da en stor folkemengde hadde samlet seg, og de var kommet til Ham fra 
hver by, talte Han i en lignelse:  
5 "En såmann gikk ut for å så såkornet sitt. Mens han sådde, falt noe på veien. 
Det ble tråkket ned, og fuglene i luften åt det opp.  
6 Noe falt på steingrunn. Så snart det hadde vokst opp, visnet det bort, fordi det 
manglet fuktighet.  
7 Noe falt blant torner, og tornene skjøt opp sammen med det og kvalte det.  
8 Men noe falt i god jord, vokste opp og gav en avling på hundre foll." Da Han 
hadde sagt dette, ropte Han: "Den som har ører å høre med, han høre!"  
9 Da spurte disiplene Ham og sa: "Hva betyr denne lignelsen?"  
10 Og Han sa: "Dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter, men til de 
andre er det gitt i lignelser, slik at når de ser, så kan de likevel ikke se, og når de 
hører, kan de likevel ikke forstå.  
11 Lignelsen er slik å forstå: Såkornet er Guds ord.  
12 De på veien er de som hører, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra 
hjertet deres, så de ikke skal tro og bli frelst.  
13 De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører. Men de 
har ingen rot. De tror en tid, men i fristelsens stund faller de fra.  
14 Det som falt blant torner, er de som har hørt, men som på vandringen kveles 
av bekymringer, rikdommer og livets lyster, og som ikke gir moden frukt.  
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15 Men det som falt i god jord, er de som har hørt ordet med et rett og godt 
hjerte, bevarer det og bærer frukt med tålmodighet. 
Legg nå merke til at sæden som ble sådd er Guds Ord, og allikevel ser vi om 
Ordet ikke blir sådd i den rette jordsmonn, produserer det ikke Liv.  
 
1 Pet 1,23 dere som er gjenfødt, ikke av forgjengelig sæd, men uforgjengelig, 
ved Guds ord som lever og blir til evig tid. 
Her ser vi at Ordet blir igjen kalt for en sæd, men vi ser her at det finnes to typer 
sæd, eller Ord som blir sådd. Et forgjengelig ord og et uforgjengelig ord. Beviset 
at vi har mottatt et uforgjengelig Ord i den rette jordsmonn, er at vi skal leve i al 
evighet. 
 

#2. Vi ser at denne Sæden som ble sådd i jorden er basis Sæden, eller det 
originale Sæd. Bror Branham taler her om Kristus, fordi vi ser at Jesus Selv 
forteller oss at det var nødvendig for Ham å dø og bli gravlagt og Hans egen 
død og oppstandelse var et forebilde om dette Sæd. 
 

Joh 12,24 Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden 
og dør, blir det bare alene igjen. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. 
 
Joh 16,7 Likevel sier Jeg dere sannheten. Det er til det beste for dere at Jeg går 
bort. For hvis Jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen til dere. Men hvis Jeg 
går bort, skal Jeg sende Ham til dere.   
 
Og vi hører at Bror Branham nevner at dette Livet kom fram i Luthers Budskap 
og deretter gjennom Wesleys, deretter opp gjennom Pinsevennens Budskap og 
videre opp inntil det tilslutt kommer til en hvile i intellektet, som er selveste 
Guds Sinn tilbake i menneskene. 
 
Mens vi ser på disse tre tankene at: 
#1) Den komplette Sæden er en bærer av det Komplette Liv. Det er: 2 Pet 1,3-4 
3. ettersom Hans guddommelige kraft har skjenket oss alt som tjener til liv og 
gudsfrykt, ved erkjennelsen av Ham som kalte oss ved herlighet og 
guddomskraft. 
4 Ved dette er vi blitt skjenket de største og mest dyrebare løfter, for at dere 
gjennom dem skulle få del i guddommelig natur etter å ha flyktet unna 
fordervelsen som tilhører lysten i denne verden. 
 
#2 Det samme Liv som var sådd i det Originale Sæd, som er det samme Liv som 
var i Jesus Kristus, skal: 
 
#3. komme tilbake i denne timen, ikke bare blant menneskene, men Det skall 
også komme inn i menneskene.  Det er: Kol 3,4: 
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4. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere bli åpenbart sammen med 
Ham i herlighet. 
Han sa: ”Det komplette Sæd,” kommer fram i Dets Komplette Legemet. (Det 
betyr at det komplette Liv som var i Sæden må komme tilbake inn i menneskelig 
kjøtt i Bruden) i denne timen. Vi snakker her om Det Originale Sæd, det 
originale Orfd-Liv tilbake i menneskelig kjøtt igjen. Og det er hvorfor vi ble 
fortalt at vår Nye Fødsel kommer ved en sæd som er det uforgjengelig Guds 
Ord. Jesus sa i: Joh 6,63  
63. Det er Ånden som gir liv. Kjødet gagner ingenting. De Ord som Jeg taler til 
dere, er ånd, og de er liv.  
 
Og slik ser vi at Ordet er en Sæd som bærer Evig Liv. Denne kvelden ønsker jeg 
å se nærmere på denne tanken om at Ordet er en Sæd på en litt annen måte. 
Siden vi snakker om at Ordet er en Sæd, ønsker jeg å brutte dette ned til vårt 
eget personlig nivå, bare for noen få minutter. Og vi skal gi Dette Budskapet 
”Hagen i ditt sinn,”  som tittel. 
 
Vi vet at Ordet er en Sæd ikke sant? Om nå Ordet er en Sæd, hva er da Livet 
som er i Sæden? Enhver Sæd er en bærer av Liv. Vi er klar over det på grunn av 
dets definisjon. Men hva er inn i Ordet?  Svaret er tanker. Før det fantes et ord, 
fantes det tanker. Da er ordet en uttrykt tanke. Slik kan man si i korthet at tanken 
inn i ordet er livet i Ordet. Stemmer det? Med andre ord, dersom jeg sier til deg, 
”Sale,” da forstår du meg muligens ikke, fordi det er et engelsk ord for salg. 
Men dersom jeg snakker til dere med ord som dere forstår, da kommer det 
mange tanker opp i deres sinn når jeg sier Ordet ”SALE.” Dere setter deres 
tanker i høy gir, og man begynner å tenke på andre ting, ting som står i 
forbindelse med salg. Om du har din arbeid i kjøp og salg av fast eiendom, da 
tenker du på et hus som er til salgs. Om du er et vanlig menneske da tenker du 
med engang på hva som er til salgs. Trenger jeg noe, eller du er en 
hjemmeværende husmor, og har vært innestengt hele vinteren da tenker du, 
hvor, hvor, hvor?       
   
Slik ser dere at et ord er ikke bare en lyd som kommer fra strupen, men det er i 
virkeligheten betydningsfullt. 1 Kor 14,6-11: 
6. Men nå, brødre, om jeg kommer til dere og taler i tunger, til hvilket gagn ville 
jeg være for dere hvis jeg ikke taler til dere ved åpenbaring, ved kunnskap, ved 
profeti eller ved lære? 
7 Selv livløse ting, enten det er en fløyte eller en harpe, hvordan kan man 
oppfatte hva som blåses eller spilles hvis det ikke er forskjell på tonene? 
8 For om basunen lager en uklar lyd, hvem vil da gjøre seg klar til strid?  
9 Slik er det også med dere hvis dere ikke uttaler ord med tungen som er lette å 
forstå, hvordan kan man da oppfatte hva som blir sagt? Dere vil da bare tale ut 
i løse luften.  
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10 Det er visstnok mange slags språk i verden, og ingen av dem er uten mening. 
11 Hvis jeg ikke kjenner betydningen av språket, vil jeg være en utlending for 
den som taler. Og den som taler, vil være en utlending for meg. 
 
Det som Paulus sier her er at enhver lyd har en mening i et eller annet språk. Og 
bare å tale i ord som ikke har betydning, er meningsløs for alle. Men mens vi 
taler i ord som man kan forstå, da kan disse ord bære frukt. Jer 6,19  
19. Hør, du jord! Se, Jeg skal føre ulykke over dette folket, frukten av deres 
planer, fordi de ikke lyttet til Mine ord og forkastet Min lov.   
 
Her ser vi at Gud forteller oss at våre tanker faktisk produserer frukter. Og vi vet 
at mennesker blir sammenlignet med en tre, slik som i: Sal 1,1-3  
3. Salig er den mann som ikke vandrer etter ugudeliges råd, og som ikke står på 
synderes vei eller sitter på spotteres sete,  
2 men som har sin lyst i Herrens lov, og grunner på Hans lov dag og natt. 
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.  
 
Her ser vi at en rettferdig man blir sammenlignet med en tre som er plantet ved 
strømmer av vann. Og vi vet at disse frukter kommer i den rette sesongen, og at 
dens løvverk aldri tørker ut. Hva mener Gud med denne lignelse? Vi vet at Gud 
sammenligner Hans Ord med Vann og evig Liv med Strømmer av Liv som 
flytter fra Guds Trone slik som vi ser i: Åp 22,1 Og han viste meg en ren elv 
med livets vann, som funklet som krystall, og som strømmer ut fra Guds og 
Lammets trone. 


