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Jesu Kristi Lignelse #5. 
Surdeigen. 
2.11.2003. 

Pastor Brian Kocourek 
 
2 Mos 12,14-15 Denne dagen skal være en minnedag for dere, og dere skal holde 
den som en høytid for Herren i alle slekter etter dere. Det skal være en evig lov at 
dere feirer denne høytiden.  
15 I sju dager skal dere ete usyret brød. På den første dagen skal dere fjerne all 
surdeig fra husene deres. For hver den som eter syret brød fra den første til den 
sjuende dagen, den sjel skal utryddes fra Israel. 
 
Bror Branham har Israel som et forbilde eller eksempel til Bruden, og det må 
være et minne som Han ønsker at også vi skal gjøre, og vi oppdager at syv dager 
representerer de syv menighets tidsalder, og at ingen surdeig må bli funnet i disse 
syv dager og hvem enn bli funnet med surdeig må bli skjæret bort. 
 
2 Mos 12,16 På den første dagen skal dere kalle sammen til en hellig 
sammenkomst.  
Dette betyr en samling eller innhøsting.  
Og på den sjuende dagen skal dere også ha en hellig sammenkomst.  
Husk vi skal igjen ha en annen sammenkomst som er kalt en hellig sammenkomst 
eller en hellig Innhøstning på samme måte som den første. Dette lar oss vite at 
det som var i Alfa må repeteres i Omega. Det var en sammenkomst til Ham i den 
første, og det vil bli en annen sammenkomst til Ham i den siste.   
La oss lese videre for å se hva som var meningen med denne hellige innkalling, 
eller denne hellige sammenkomst til Ham var. Med andre ord, vi ønsker å vite 
hva grunnen til denne hellige innkalling var, og i hvilken atmosfære / stemning 
det kommer til å skje. Legg merke til det Gud sier:   
Ikke noe arbeid skal gjøres disse dagene, bortsett fra det enhver selv skal ha til å 
spise, det kan gjøres i stand hos dere.  
Legg merke hva slags aktiviteter som blir gjort i den tiden av denne hellige 
innkalling, denne hellige sammenkomst. Vi skal spise og hvile, på samme måte 
som oss er blitt sagt vedrørende tiden til profeten i Malakias 4. kapittel.  
 
Mal 4,1-2 For se, dagen kommer, brennende som en ovn. Alle de overmodige, ja 
hver den som lever i ugudelighet, skal bli som halm. Dagen som kommer, skal 
sette dem i brann, sier hærskarenes Herre, så det verken blir rot eller gren igjen. 
2 Men for dere som frykter Mitt navn, skal Rettferdighetens Sol gå opp med 
legedom i Sine vinger.  
Dette er disse helbredelses møter. Han må gjøre det samme i Alfa, som Han 
gjorde i Omega. Og som et resultat av dette nærværet iblant dere som er bevist 
ved de store helbredelsesmøter og må ha innvirkning på oss.  
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Dere skal gå ut og hoppe lik kalver som er gjødde på båsen. 
 
(I den engelske oversettelser står: ”De skal gå fram og vokser opp som 
gjøkalver.”  Oversetter.) 
 
Nå er spørsmålet; Hva er en kalv gjødd på båsen? Det er en kalv som er 
innestengt, og alt han kan gjøre er å spise og hvile, fordi hensikten er å bli feitet 
opp. Legg merke til hva Skriften sier: De skal gå fram og vokser opp som 
gjøkalver.”  
Dette har således alt å gjøre med å vokse opp. Å komme til ful modenhet. Det er 
alt denne tjeneste til Rettferdighetens Sønn dreier seg om, å bringe de utvalgte til 
full modenhet.  
 
17 Dere skal holde de usyrede brøds høytid, for nettopp på denne dagen skal Jeg 
ha ført hærene deres ut av landet Egypt. Derfor skal dere holde denne dagen i 
alle slekter etter dere, som en evig lov.  
18 I den første måneden, på den fjortende dagen i måneden, om kvelden, (Ser 
dere det er om kvelden, når mørket bryter fram.) skal dere ete usyret brød, og 
fortsette til den tjueførste dagen i måneden, om kvelden. (Når mørket bryter 
fram.)  
19 I sju dager må det ikke finnes noen surdeig i husene deres, siden hver den som 
eter noe som er syret, den sjel skal utryddes fra Israels forsamling, enten han er 
en fremmed eller en innfødt i landet. 
20 Dere skal ikke ete noe som er syret. Alle stedene der dere bor, skal dere ete 
usyret brød.»  
21 Så kalte Moses til seg alle de eldste i Israel og sa til dem: «Gå og ta dere 
småfe til slektene deres, og slakt påskelammet!  
22 Dere skal ta en isopkvast, dyppe den i blodet i skålen, og stryke blodet fra 
skålen på dørbjelken og de to dørkarmene. Ingen av dere må gå ut gjennom 
døren til huset sitt før om morgenen.  
 
Det er dette vers som Bror Branham bruker når han taler om Tegnet, og blodet 
som ble tatt her og ble stryket på begge dørpostene og overligger, som er bjelken 
rett over døråpning. Dette formet til sammen et kors, og det var lammets blod 
som ble representert på døren, som igjen representerer Ordet Jesus sa: ”Jeg er 
døren til fårene.” Og Han er Ordet. Og således ble lammets blod stryket på døren 
i form av et kors. Legg nå merke til at de måtte ta et lam for et hjem, og hvert 
hjem måtte ha et lam for seg selv. Hvert hjem måtte ha sitt eget slektskap med 
Guds Lam. Og slik er det i dag også. Jeg stiller dere derfor et spørsmål. Har deres 
familie et lam for hele huset?    
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La oss lese videre: 23 For Herren skal gå gjennom landet for å slå egypterne. 
Når Han ser blodet på dørbjelken og de to dørkarmene, skal Herren gå forbi 
døren og ikke la ødeleggeren komme inn i huset deres for å slå dere.  
24 Dere skal holde dette ordet som en lov for dere og deres barn til evig tid.  
25 Da skal det skje: Når dere kommer inn i det landet Herren skal gi dere, slik 
Han har sagt, da skal dere holde denne gudstjenesten.  
26 Da skal det skje: Når deres barn sier til dere: Hva betyr denne gudstjenesten 
for dere?,  
27 da skal dere si: Det er påskeofferet for Herren, Han som gikk forbi husene til 
Israels barn i Egypt, den gangen Han slo egypterne, men lot våre husfolk gå fri.» 
Så bøyde folket seg og tilbad.  
28 Deretter gikk Israels barn og gjorde dette. Som Herren hadde befalt Moses og 
Aron, slik gjorde de.  
29 Da skjedde det: Ved midnatt slo Herren alle de førstefødte i landet Egypt, fra 
den førstefødte av Farao som satt på sin trone, til den førstefødte av fangen som 
satt i fangehullet, og alle de førstefødte av dyrene. 
  
Med andre ord sparte Herren ingenting som ikke var under blodet. Og bror 
Branham fortalte oss at den siste plage var døden og at den siste plage i dag er 
åndelig død.   
 
Jeg ønsker å si dette uten å såre noen, men når du legger merke til den første 
utvandring, da tok døden den først fødte sønn fra alle som ikke hadde framvist 
Tegnet riktig hjemme hos seg selv. Og når forebildet holder, da er dette som vi 
ser nå oppfyllelse av den åndelige død som slår denne nasjonen og ethvert hjem, 
og ethvert første fødte sønn, i det hjemmet hvor Tegnet ikke er riktig framvist, 
stemmer det? Jeg har ikke svaret, men når jeg ser frafallet fra Budskapet av så 
mange unge mennesker, da er jeg nødt til å spørre, og foreldrene må stille 
spørsmålet, har jeg anvendt Tegnet riktig? Og du vet i hjertet ditt om du har gjort 
alt du kan for å vise fram Tegnet. Men når jeg ser så mange T.Ver i så mange 
hjem til de Budskaps troende, og jeg hører at Bror Branham forteller oss å bli kvit 
disse T.Ver og skitne aviser etc. Har vi da vist Tegnet ordentlig fram når vi 
fortsatt har disse T.Ver i vårt hjem?        
 
Matt 13,33 Han fortalte dem en annen lignelse: «Himlenes rike er som en 
surdeig som en kvinne tok og gjemte i tre mål mel til alt var gjennomsyret.» 
 
Bønn. 
Vår Nådige og Himmelske Far vi takker deg for at Du kom ned i denne time og 
manifesterte Deg Selv i blant Dine egne og for å bringe med Deg visdommens og 
åpenbaringens ånd i kunnskapen om deg selv, avsløre Deg Selv og ved å vise 
dine barn Ditt Nærvær. Og Far og vi vet at det finnes kun en hensikt for Deg for 
at Du gjør det, og det er å samle Din Brud til forvandling, for da å bli rykket bort 
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slik at vi kan møte Ham, Han som er fylden av Dine attributter, vitende at vi 
kommer til dette stedet hvor Du har plassert alle ting under Hans Føtter unntatt 
Deg Selv. Vel vitende om at ved den tid skal alt bli Deg underlagt gjennom Ham.     
 
Far jeg ber om at Du tar tak i våre lepper den formiddag og videre enhver 
formiddag både dag og natt, og at vi kun sier disse ting som Du har plassert i våre 
hjerter til å si. Far vi ber at vi holder oss tett inn til Din Ånd, og bli ledet ved Din 
Ånd gjennom Ditt Ord. Vi ber at Dine Ord levende gjør disse som ikke har blitt 
levende gjort enda, og Herre ved å føre dem til evigvarende Liv, etende fra Livets 
Tre, og for de som er blitt levende gjort at Du fører dem ved Din Ånd, fra 
herlighet til herlighet. I den Kjære Navn Jesus Kristus vi ber, Amen   
 
Nå har vi flere Skriftsteder her denne formiddagen som for det kjødelige sinn ser 
ut til at de er i totalt motsetning av hverandre. Dette fordi vi leser i det Gamle 
Testamentet at det ikke skal finnes surdeig blant dere i syv dager. Det skal ikke 
finnes surdeig i deres hjem i en periode av syv dager, eller bruke det i noe som du 
trenger.    
 
Matteus 13 og 24 er forresten kapitlene angående bortrykkelsen. Og i dette 
kapitelet 13 finner vi mange lignelser som taler om endetiden og spesielt om 
tiden da Guds Kongerike skal bli framstilt. Når Gud trer frem for å etablere Hans 
Kongerike med et Budende Rop, en Røst og en Trompet, som vi vet er 
Bortrykkelsen.  
 
Vi finner samme lignelse i Luk 13,20-21 Igjen sa Han: "Hva skal Jeg 
sammenligne Guds rike med? 21 Det er likt en surdeig som en kvinne tok og 
gjemte i tre mål mel til alt var gjennomsyret."   
 
Om vi ikke går varsomt fram, kan det se ut til som om denne lignelse er i 
motsetning til det som Jesus sier. Du kunne da si at Guds Kongerike er som en 
surdeig, da må surdeigen være en god ting. Men det er ikke det Han forteller oss 
her, fordi det finnes ingen sted i Skriften hvor surdeig er sammenlignet med noe 
som er god eller rettferdig, men heller ser ut som om det er ondskapsfullt.  
 
Om vi nå går til Lukas 17:20-21. Da Han ble spurt av fariseerne om tiden for 
Guds rikes komme, svarte Han dem med å si: "Guds rike kommer ikke slik at en 
kan se det med øynene. 21 Heller ikke skal de si: Se her! eller: Se der! For 
sannelig, Guds rike er inne i dere.» 
Det kommer ikke med en utvendig framvisning. Fariseerne hadde en egen 
surdeig, og dette var utvendig. For dem var alt en utvendig utstilling. Dette er hva 
vi kaller i dag ”Den Sosiale Kristen.” Eller for den slags skylt ”Den Sosiale 
Budskaps Troende.” Alt ble gjort på en måte at du kunne se hvem er hvem, og 
hvem som gjorde hva. Jesus fortalte dem, dere vasker utsiden av krukken og gjør 
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dem rene, og på en måte at alle kan se hva du gjør, men på innsiden er dere fulle 
av skarn. Og således ser vi at Jesus forteller disse Fariseerne at når Guds 
Kongerike kommer er det ikke med en ytre framvisning. Til og med Herrens 
Engel måtte irettesette bror Branham fordi han, til å begynne med, lagte et show 
ut av det. Det kommer ikke på dette vis, heller ikke er det slik det må komme.   
Dere vet at menneskene ser fram til Herrens Komme og for at skyene skal vike 
fra hverandre og for englene som skal stige ned slik at alle er i stand til å se det 
når det kommer, men det kommer ikke slik. Det er et hemmelig komme, fordi 
Han allerede er kommet til syne, og de vet det ikke engang, og de er med sitt 
kirkelige syn ikke engang klar over hva som foregår.  
Og Jesus fortsetter med å snakke til fariseerne med å si: 21 Heller ikke skal de si: 
Se her! eller: Se der! For sannelig, Guds rike er inne i dere." 
Guds Kongerike er i deres midte, og dere skjønner det ikke engang, fordi dere ser 
etter ytre ting, og således ser dere i feil retning. Bibelen forteller oss at Han var et 
menneske med sorger og var kjent med smerter og Han er avvist av alle 
mennesker. 
 
Han var ikke en utdannet predikant med en vakker tale. Han var ikke den 
personen de så etter, heller ikke var Han den personen som de forventet. Dette 
Livets Tre var ikke et imponerende stort, vakkert tre fult med fine og deilige 
frukter, men Bibelen forteller oss at Han var et skjør plante.  
 
Jes 53,2-3 For Han skjøt opp som en (skrøpelig)* spire for Hans åsyn, som et 
rotskudd ut av tørr jord. Han hadde ingen vakker skikkelse og ingen herlighet. 
Når vi så Ham, fikk vi ingen glede i synet av ham. 3 Han var foraktet og forkastet 
av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Folk skjulte sitt ansikt 
for Ham. Han var foraktet, og vi regnet Ham for intet. 
* I den engelske oversettelse står ”skrøpelig plante.” 
  
Og hva er et rotskudd ut av tørr jord? Det tørker ut alt sammen, og det finnes 
ingenting som er vakkert med det. Her står: Han hadde ingen vakker skikkelse og 
ingen herlighet.  Det betyr ingen storhet eller majestetisk. Og beskrivelsen til 
Jesajas fortsetter: Når vi så Ham, fikk vi ingen glede i synet av ham. 
 
Dette er grunnen til: 3 Han var foraktet og forkastet av mennesker, en 
smertenes mann, vel kjent med sykdom. Folk skjulte sitt ansikt for Ham. Han var 
foraktet, og vi regnet Ham for intet. 
 
Nå sier du: ”Var det mannen Jesus?” Og jeg sier til deg: ”NEI!” Dette var Gud 
Selv i mannen Jesus. Gud var i profetene, og ingen profet ble mottatt blant sitt 
eget folk. Gud i disse profetene ble aldri mottatt og blir aldri mottatt, fordi Han er 
uforanderlig. 
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Jeg sier det ikke for å gjøre meg til noe, men jeg vet nøyaktig hva dette 
Skriftstedet taler om her. Jeg kan gå sammen med disse mennesker som jeg har 
kjent i mer en tjuve år, og jeg får fortsatt beretninger tilbake om disse forferdelige 
ting som blir sagt om meg. De tror at jeg går til disse fjerntliggende lender for å 
gjøre meg selv til noe. De setter alltid spørsmålstegn på mine motiver, men 
ønsker de å dra? De har intet hjerte for disse mennesker, og det er grunnen til at 
de tror at ingen andre skulle ha heller. Jeg har hørt brødre, som jeg har kjent i 
årevis, si til meg at jeg skulle ta mine taler bort fra nettet, fordi de kommer i 
veien for bror Vayles taler. Dette fordi mennesker har fortalt ham at de virkelig 
har satt pris på mine taler, og han sa det til meg som om dette var en slags synd. 
De sier alltid: ”Ikke gå i veien for han som har ballen,” og allikevel når Gud gir 
ballen til en annen slik at han kan ta ballen videre for en stund, da ønsker de 
samme brødre å ta ballen fra ham. De forstår ikke engang hva denne uttalelse 
betyr, fordi de aldri har spilt fotball.        
 
En fotball lag består av elleve man som er ut på banen samtidig. Og det er ikke 
bare en man som er ansvarlig for å få ballen framover i feltet. Det trenges en 
laginnsats for å få ballen framover, og jeg takker Gud for brødre som Vayle og 
Mcrae, som har stod bak meg i dette strevet for å forkynne dette ordet på steder 
der det aldri har vært før. Og når en bror har ballen, da skulle vi beskytte ham, 
men når ballen blir overlevert til en annen på samme laget, da ser det ut som om 
andre på samme laget ønsker å takle sin egen lagkamerat.       
 
På denne måten er det Kristus som blir foraktet og avvist, fordi det er Han som er 
lagets Trener, og det er Han som utnevner hvem som er spiss, og det spiller ingen 
rolle hvem han utpeker til dette, det er fortsatt Hans formål og hans plan, og det 
er han som bestemmer spillemåten. 
 
Kan du forestille deg at et lag blir sjokkert fordi treneren bruker forskjellige 
spillere til å flytte ballen framover? Nei og atter nei. Vi har våre men til å gjøre 
det, og den mannen som de ønsker kan være såret og kan ikke være ut på banen 
lenger. La meg bare si dette. Om et lag ikke ønsker å gjøre det treneren pålegger 
dem, da kvitter han seg med disse spillere og Han får tak i andre som er villig til 
å gjøre det Han forteller dem å gjøre.   
 
Luk 17,22 Så sa Han til disiplene: «Dager skal komme da dere skal ønske å få se 
en av Menneskesønnens dager, men dere skal ikke få se den. 
Og hvorfor er de ikke i stand til å se en av disse dager? Fordi de er så opptatt med 
å se tilbake eller framover, og de mislykkes med å se at Gud er den samme og er 
uforanderlig.   
Jesus fortalte disse Fariseerne at Guds Kongerike stod rett i midten av dem, og de 
var ikke engang klar over det. De var så fastlåst i sine vedtekter at når Han var 
der tilstede skjønte de det ikke engang.  
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Vannet fra fjellet. 24-02-55  
E-24. Da Martin Luther bygde sin menighet, organiserte han den så fast at han 
ikke kunne være noe annet en Lutheran.  Gud kom forbi og flyttet Ildstøtten ut av 
leiren. Guds barn følget med. Wesley kom med et budskap. Og det første som 
skjedde var at Wesley organiserte menigheten så fast at han ikke klarte å bevege 
seg. Det som skjedde var at Ildstøtten flyttet videre og her kommer Pinsevenner 
og gikk videre med Den. Pinsevenner organiserte det så fast at de tullet seg 
imellom od de klarte ikke å bli enig om de var for enhetslæren, toenighetslæren, 
eller om de var for treenighetslæren. Denne veien en annen veien eller ditt hen. 
Gud beveget seg videre og forlot dem. Det stemmer. Den Hellige Ånd beveger 
Seg videre, og Hans barn følger etter.     
 
Hva gjør du her? 01.03.59.  
E-54. hvorfor kan ikke dette Amerika se det, Herre? Har hennes sanser blitt så 
avstumpet, er menighetene blitt så fast organisert … Og de ville ikke samarbeide. 
De ønsker ikke å gjøre noe annet en å kritisere. 
 
Bedratt menighet av verden. 28-06-59. 
§ 83. Men slik Israel var bundet av sine konger slik at de ikke kunne følge den 
Ekte Kongen, og den ekte Kongen, da Han kom, gjenkjente de Ham ikke. Slik er 
det i dag. O Herre, Herlighetens Konge har vist Seg i form av Den hellige Ånd, 
og Herre de vet det ikke. De gjenkjenner det ikke. De er så organisert, så fast, at 
de ikke forstår det, fordi det ikke er i deres organisasjon. Herre, dette er et 
arbeide av djevelen som har gjort dette mot folket.  
§ 84. Måtte Guds Samson, måtte de sanne i hjerter, de som lengter og gråter og 
bønnfaller, og holder fast, måtte de stå med Det, Herre, inntil denne nye 
avlingen vokser ut, inntil det kommer frem igjen en glede i Zion, og at det 
kommer frem en flokk som kan gjenkjenne og forstå, som kan se Messias og de 
skjulte Krefter som verden ikke kan se, som de ikke er i stand til å forstå nå. 
Innvilg det Herre, at de skal se dette, for vi ber om det i Jesu Navn. Amen 
         
Se nå I Lukas 17 da Jesus hadde sin foredrag til fariseerne, fortalte Han dem at 
skjønt Kongen er her i deres midte, kunne de allikevel ikke se hva som foregikk, 
og han forteller dem det og slik skal det være når Menneske Sønnen manifesterer 
Seg Selv til verden. Han som skapte verden kommer til verden men verden vil 
ikke ta Ham imot. Dette er Joh 1,10 Han var i verden, og verden ble til ved Ham, 
og verden kjente Ham ikke.  
Ved å gå tilbake til Matteus Kapittel 13 ser vi tre ting i denne lignelse her. Matt 
13,33 Han fortalte dem en annen lignelse: «Himlenes rike er som en surdeig som 
en kvinne tok og gjemte i tre mål mel til alt var gjennomsyret.» 
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Om vi nå nærmere oss Skriften her og sammenligne det med resten av Skriften 
fra 1. Mosebok til Åpenbaringen, da ser vi tre ting her.  

1. Det er tale om surdeig. Det taler om surdeig som Himmelens Kongerike er 
sammenlignet med. 

2. Dette surdeig var gjemt i tre mål med mel. Så langt har vi surdeig og melet, 
og til slutt har vi det tredje som er … 

3. Kvinnen og det var hun som gjorde det. Det var hun som gjemte surdeigen 
i melet.   

 
Vi vet at kvinnen alltid representerer menigheten. Så skal vi se på hva denne 
menigheten gjør for noe. Og vi vet hva slags menighet det er når vi ser på hennes 
karakter. Vi kan da se om hun er en sann brud eller en falsk brud som betyr hore.   
 
Vi er opptatt med Guds Kongerike. Dette er emne som Jesus snakker om. Og vi 
vet at et kongedømme ikke er et stykke land, heller ikke et sted, men 
kongedømme består heller av en ting og bare en ting. Et kongedømme er 
simpelthen en Konge og Hans folk. Du kan ikke ha et Kongerike uten en Konge 
og Hans folk. Det er grunnen til at Jesus forteller oss hva tilstanden til dette Guds 
Kongerike skal være ved den tiden da Menneske Sønnen blir åpenbart. La oss nå 
se på dette melet som kvinnen skjuler surdeigen i.    
 
Man forbinder ordet mel til brød, og vi vet at Guds Ord er vårt brød. Jesus sa: 
”Menneske skal ikke leve ved brød alleene, men ved hvert Ord som kommer ut av 
Guds munn.” Og mel representerer Livets Brød som ble knust. Det er mel, ikke 
sant?  Livets Brød som ble knust for menneskeheten.   
 
Husk nå at denne kvinne hadde tre skjepper med mel, men hun skjulte noe i 
disse tre mål med mel, og det var surdeig, for å gjøre det mer enn det et virkelig 
var. Hun SKJULTE det.  
 
GUDS ENESTE TILVEIEBRAKTE STED FOR TILBEDELSE. 28-11-65. 
§ 186. Mel ofret var et forebilde til Kristus. La oss bare se på denne. 
§ 190. Og mel ofret var Kristus, Han var Melet som ble ofret, og melet må bli 
malt med en vis stein som gjorde det slik at all hvetekorn måtte bli malt opp til 
samme størrelse. Dette viser at Han er i går, i dag og i alle evigheter …  
§190. Kristus er Ordet. Han symboliserer alt: tabernaklet, skue brødet, alt 
sammen, den knuste koscher under asjetten var Hans brutte legemet som Jødene 
ikke klarer å forklare hvorfor de gjør dette. (Skjønner?) Og alle disse andre ting 
symboliserer Ham.  
§ 193. Når vi så ser på Ham, ser vi nå at alle denominasjoner og trosretninger 
har noe som de ikke fikk med seg; fordi Han er ren, det uforanderlige Guds Ord 
som er det usyrede brød. Johannes 1. Det stemmer. Han er det usyrede Brød. 
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Når du føyer til dette eller dette, det er å tilføye surdeig til det som allerede er 
opprinnelig og gitt til deg. 
  
Og han fortalte historien om Elisja og hvordan han gikk til profetskolen og en 
eller annen ville imponere ham og derfor gikk de ut for å samle noe som de 
trodde var ville erter men det viste seg at det var ville gresskar, og da de la dem 
opp i gryten og begynte å koke, skrek en at det er døden i potten, og Elisa tok et 
mel offer og tok det in i potten og gjorde det slik at de kunne spise det. (2 Kong. 
4:41.) Og legg merke til hvordan vi har døden i potten i dag. Kvinnen, 
menigheten som blandet tre mål av mel med surdeig og dette dreper menneskene 
åndelig i dag, akkurat på samme måte som de gjør det i det naturlige med alle 
denne forandringer i dna, gen spleising og ved å hybridisere havre og hvete. 
Hybridisere hvete og hybridisere korn produkter, krysset hvete, og dersom du eter 
av det, hva gjør det så med deg? 
 
Og se hvordan de i det naturlige har forurenset korn produktene og med den 
genetiske arbeid som de utfører nå, forandrer de det til noe som det ikke var 
meningen med at det skulle være. Og hvorfor gjør de det? For at det skal se bedre 
ut. Og hvorfor føyer du surdeig til melet? For at brødet skal se større og finere ut. 
Men allikevel kommer ikke Guds Kongerike ved at man kan se det. Og om det 
ikke kommer ved at man kan se det, hvorfor skulle du da ønske å la det se bedre 
ut en mening er? Og hva slags påvirkning har det på folk? Dette forandrer deres 
legemer fra å være sterk og sund til svak og steril. Melet ødelegger menneskene i 
det naturlige og hva har de gjort med mel offeret?  (3 Mos 2,1 Når nogen vil ofre 
et matoffer til Herren, så skal hans offer være fint mel; og han skal helle olje på 
det og legge virak ved. Ovs.) De, kvinnen, menigheten, har forurenset det ved å 
føye til surdeig. 
 
Hør på Apostel Paulus advarsel til Galaterne; Gal 1,6-9 Jeg undrer meg over at 
dere så raskt forandres bort fra Ham som har kalt dere i Kristi nåde, til et 
annerledes godt budskap,  
Hva betyr det greske ord “haters” som er oversatt som annerledes. Dette betyr av 
en anneen natur. I virkeligheten sier han: “Jeg undrer meg over at dere allerede så 
tidlig har beveget dere bort fra Kristi Evangeliet til en som er av en annen natur 
som det opprinnelige som dere mottok. Annerledes er ikke oversatt fra det greske 
ord “allot” som betyr totalt annerledes.  Og han går videre med å si: 7 som ikke er 
et annet; (han sier her som ikke er en “allos,” som betyr noe som er totalt 
annerledes, men det er det samme evangeliet, men er blit forvrengt.) men det er 
noen som forvirrer dere, og som vil forandre Kristi gode budskap. (det greske ord  
som er oversatt med “å forandre,” betyr egentlig “å endre eller snu.” Således ser 
vi at de var allerede veket bort fra sannheten og var på vei til et falsk 
evangelium.)  Og han varsler dem. 8 Men selv om vi eller en engel fra himmelen 
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forkynner dere et evangelium i strid med det evangeliet vi har forkynt dere, han 
være forbannet!   
9 Som vi før har sagt, sier jeg også nå igjen, hvis noen bringer et godt budskap til 
dere, i motsetning til hvilket dere overtok, la ham være forbannet. 
Således ser vi at ved å ta den andre mel (offer) er å innta forbannelse som er 
døden, og i dette tilfelle åndelig død.   
 
ÅNDELIG MAT I RETT TID. 18-07-65.  
124. Legg merke til at det var mel i fatet! Hver gang hun var ut etter mel, var det 
mel i fatet. Det var olje i kruset hver gang hun gikk etter det. Hvorfor? Mel 
representere Kristus i melofferet. Kvernen måtte være riktig innstillet for å male 
hvert enkelt av dem. Enhver del av dette melet er nøyaktig likt. Det viser at Han 
er i går, i dag, til evig tid den samme. Det var Ordet. Livets brød som følger 
budskapet for å stadfeste Ordet.  
125. Slik er det i dag, venner. Slik er det i dag, at Livets Brød som barna spiser 
av, følger Guds Budskap for å holde dem i Live i tørkens tid. Hva om Han sto i 
vårt Nærvær i dag? Han ville handle og gjøre helt nøyaktig som Han gjorde de 
dager da Han var i kjød her på jorden.    
 
GUDS VALGTE STED FOR TILBEDELSE. 20-02.65.  
76. Mel Offeret var Kristus. Kvernesteinen måtte være slipt helt lik, slik at melet 
ble kvernet likt for melofferet, dette viser at Han er helbrederen, og Han erstatter 
døden ved å ta det bort og setter Livet, ved to lover, inn i oss. Halleluja. Når det 
finnes døden et sted, kommer Livet inn når kristeus kommer inn. Han er den 
samme i går, i dag og i alle evigheter. Og hvor det enn finnes død, blir det Liv, 
fordi kristus kom in, Mel Offeret.      
 
Legg nå merke til at melet representerer livet, og kvinnen tok tre mål av dette 
melet som representerer tre mål av livet og hun blandet det med liv, et forsøk til å 
la det se bedre og finere ut en det var ment til å være, og ved å gjøre det 
forvrengte hun det, og fremkalte døden i potten.    
Vi har vist dere hvordan kvinner representerer menigheten, og vi har også sagt at 
når du ser på kvinnens natur da forteller det deg at hun representerer Bruden eller 
den falske bruden. I denne lignelse forteller Jesus oss hva slags menighet denne 
kvinne representerer. Hun er en falsk menighet fordi selveste naturen hennes 
erklærer hva slags menighet hun i virkelighet representerer. Jesus sa: «Himlenes 
rike er som en surdeig som en kvinne tok og gjemte i tre mål mel til alt var 
gjennomsyret.» Legg nå merke til at hun gjemte, hun var urettferdig med det hun 
gjorde. Ordet skjulte betyr: 

1. Å holde ut av synet, hemmelig. 
2. Å avverge for avsløring eller for å bli kjent igjen; gjemme: forsøke å skjule 

fakta. 
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3. Å holde bort fra offentlighetens syn; å dekke over: Skyene dekker over 
stjernene. 

4.  Å avverge en stirrende blikk, spesielt i skam eller sorg. Å holde seg selv 
bort fra å bli sett.  

 
Legg nå merke til at denne kvinne, som har Kristus som ektemann, ikke skulle 
forsøke å skjule, men skulle heller gjøre kjent. Vi ser derfor at denne kvinne er en 
dårlig menighet. Hun er en hore. Hun har forsøkt å skjule og forsøker å slippe 
unna med denne gjerning, slik at ingen skulle legge merke til det. Og Jesus sier at 
på grunn av det hun gjorde, syrnet alt melet. Alt mel syrnet. Og hva skal bli lagt 
av dette melet? Det må bakes og brødet blir resultatet. Og således syrnet hun hele 
Livets Brød, helt til det ikke fantes Liv igjen i det, bare døden i potten. Og husk, 
at Ordet som er vår velsignelse blir til vår forbannelse om vi ikke bruker det slik 
som Gud har bestemt det til. Alle disse tre mål ble således forurenset, så Jesus sa 
at hele deig klumpen var forurenset. Hele bordet er fult med oppkast.   
 
Joel 1,4 Det den tyggende gresshoppen lot være igjen, har den store gresshoppen 
fortært. Det den store gresshoppen lot være igjen, har gresshoppelarven fortært. 
Det gresshoppelarven lot være igjen, har den fortærende gresshoppen fortært. 
Dette gikk helt til alt var ødelagt. Og dette var grunnen til at Gud selv måtte 
komme i disse siste dager for å restaurere dette som er blitt spist opp helt til roten 
 
Hva betyr så disse tre mål? Rettferdiggjørelse, Helliggjørelse, og Dåpen i den 
Hellige Ånd, og legg merke til hvordan hun fordervet læren av disse tre Bibelske 
læresetninger.  
Og med hva fordervet hun disse læresetninger? Falske læresetninger! Hun tok 
falske læresetninger for å ødelegge de Sanne Læresetninger. Vi finner vårt svar 
fra Jesus egne ord i Matteus 16: 6-12 Jesus sa da til dem: "Pass på at dere tar 
dere i vare for fariseernes og saddukeernes surdeig!"  
7 Men de snakket med hverandre og sa: "Det er fordi vi ikke har tatt med brød." 
8 Men da Jesus merket det, sa Han til dem: "Så liten tro dere har! Hvorfor 
snakker dere med hverandre om at det var fordi dere ikke har tatt med brød?  
9 Forstår dere ennå ikke, eller husker dere ikke de fem brødene til de fem tusen, 
og hvor mange kurver dere samlet inn,  
10 eller de sju brødene til de fire tusen, og hvor mange store kurver dere samlet 
inn?  
11 Hva kommer det av at dere ikke forstår at Jeg ikke snakket til dere om brød? 
Men ta dere i vare for fariseernes og saddukeernes surdeig!"  
12 Da forstod de at Han ikke snakket til dem om å ta seg i vare for surdeig i 
brød, men for fariseernes og saddukeernes lære.   
 
Slik ser vi at surdeigen representerer falsk lære som blir føyet til den rette porsjon 
av ordet. Og husk at kornet måtte bli malt til samme størrelse og i alle detaljer 
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være likt. Det er grunnen til at melet representerer Ordet som er skjelnet rett. 
Surdeigen representerer en falsk lære som ble føyet til disse tre mål: 
rettferdiggjørelse, Helliggjørelse og dåpen i Den Hellige Ånd, og således ble den 
rette forståelsen fordervet.      
 
Og uten disse tre mål, som blir skjelnet rett, kan du ikke ha nattverd og samfunn i 
Guds Nærvær uten å brutte Livets Brød med Ham. Gud ønsker å ha felleskap og 
samfunn med oss rund Hans Ord. Og Abraham som er Troens Far viser oss 
hvordan det må gjøres.  
 
1 Mos 18,1-6 Så viste Herren Seg for ham ved terebinte-lunden i Mamre, (Legg 
nå merke til at dette taler om tilsynekomst av Herren Selv. Dette taler om Herrens 
Nærvær) mens han (Abraham) 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!" 
(Hun fikk ikke tid til å gjøre noe annet, hun måtte skjynde seg for å gjøre det. Når 
vi klargjører nattverds brød, da må det gjøres i hast, på samme måten som de 
måtte gjøre i den første utvandring. Akkurat som Abraham fikk Sarah til å gjøre 
det, i all hast, har ikke tid til å la det svelle. Du tar kunn mel av fullkorn hvete ren 
vann og bare vann, føy ikke til noe. Ingen olje, ingen surdeig, kun ren mel av 
hvete og ren vann, elt det da, rull det ut og bak det i all hast. Legg merke til at 
Abraham sa:)  "Skynd deg og gjør klar tre mål fint mel, kna det og lag kaker!" 
     
Du er nødt til å skjelne disse tre mål av fint mel, rettferdiggjørelse, helliggjørelse, 
og dåpen i Den Hellige Ånd, og deretter er dere rede til å brytte Livets Brød 
sammen med  Forfatteren av Livet Selv i Hans Nærvær. Og Han er her denne 
formiddag for å gjøre det.   
 
MESTERVERKET. 05-07-64.  
136. Rettferdiggjørelse åpnet en vei for helliggjørelse. Helliggjørelse åpnet veien 
for dåpen i Den Hellige Ånd. Dåpen i Den Hellige Ånd åpnet en vei for Den 
Hellige Ånd Selv for å sette oss i rett stand til fulkommenhet, tilbake til Ordet for 
å bli manifestert Seg Selv igjen.  
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La oss be.  
  


