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Mesterstykket #16.
Å forstå nattverden.
Onsdags kveld, 3. august 2005.
Pastor Brian Kocourek.
1 Mos 14,18-20 Så kom Melkisedek, kongen i Salem, med brød og vin.
Han var prest for Den Høyeste Gud.
19 Han velsignet ham og sa: "Velsignet være Abram av Den Høyeste
Gud, Han som eier himmel og jord.
20 Lovet være Den Høyeste Gud, Han som har overgitt dine fiender i
din hånd." Og han gav ham tiende av alt.
1 Mos 18,1-3 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.

Bror Branham talte om hvordan Moses ønsket å se Gud, i talen ”Hvem
Er Denne Melkisedek.” Og han sa, Ordet kommer til profeten. Der var
Gud i en teofani, og Bibelen sa at Ordet kommer til profeten. Og her
var Ordet i teofani …
Jeg ønsker at dere legger merke til hvordan Bror Branham refererer til
Gud som er i dette teofani som kom til syne til Abraham og deretter
refererer til den Ene som var i dette Teofani som er Ordet, og han
kaller ham ”GUD,” Ordet og Elohim. Bror Branham refererer til denne
samme Ene Som var der tilbake i begynnelsen, den samme Ene Som
skapte himlene og jorden og Han ble kalt ved navnet Elohim, som
betyr: den selv eksisterende Ene. Vi snakker derfor ikke om Guds
Sønn, men om Gud Selv i dette Teofani form som kom til syne for
Abraham. Han sa ikke at Gud var et Teofani, heller ikke sa han at dette
Teofani var Gud, men han sa at Gud, Ordet, var I dette teofani. La oss
fortsette …
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Nå sier dere: ”Var det Gud?” Abraham sa at det var slik. Han sa at
Hans navn var Elohim. Han kalte Ham Elohim. Du oppdager det i 1
Mos 1,1 I begynnelsen skapte Gud/Elohim himmelen og jorden. I 1.
Mosebok 18 oppdager vi at Abraham kalte denne Personen som satt
der og snakket til ham, og som kunne fortelle ham hjertets
hemmeligheter, forteller ham hva Sara tenkte bak Ham, Abraham sa:
”Det er Elohim.” Han var der i Teofani form. For dere tak i det?
Legg nå merke til at han forteller oss her at den samme Ene som var
der langt tilbake i begynnelsen er den samme Ene som kom til syne til
Abraham i 1. Mosebok 18. Og Bror Branham omtaler denne Ene som
Elohim, eller Ordet Gud.
Vel, i den neste paragraf taler han vedrørende denne ENE. Her finner
vi vår nøkkel til Guddommens forståelse, og til å forstå hvordan alle
Guds profeter var i stand til å holde deres fokus rett, med hensyn til
Guddommen til Gud.
Bror Branham legger denne nøkkelen fram i neste paragraf. Han sier:
”Vi oppdager at Han var der den gangen i teofani form. Han kalte
Seg Selv, ”Herren Gud, Elohim” I 1. Mosebok 18 oppdager vi at det
er sant. Legg nå merke til Abraham … Der var tre personer tilstede,
men da Abraham møtte de tre, sa han: ”Min Herre.” To av disse gikk
ned ditt og da Lot så disse to sa han: ”Mine herrer.” Skjønner? Hva
var i veien? For det første; Lot var ikke en profet. (Det stemmer.)
Heller ikke var han budbæreren for denne time. Det er grunnen til at
han ikke hadde noen åpenbaring om Han. Det er helt korrekt. Lot
kunne kalle dem ”Herrer.” Et dusin av dem, han kunne fortsatt si
”Herrer.” Men uansett hvor mange Abraham så, var det fortsatt en
Herre. Det er Gud; dette er denne Melkisedek.
Nå håper jeg at dere fikk tak i det Bror Branham sa her, men uansett
hvor mange Abraham så, var det fortsatt ”En Herre.”
Skriften forteller oss rett ut i Ef 4,4-6 Én kropp og én Ånd, likesom
dere også ble kalt i ett håp av deres kall; 5 én Herre, én tro, én
neddykking; 6 Én Gud og Far for alle, Han som er over alle, og
gjennom alle, og i dere alle.
Så, uansett hvor mange Abraham så, var det fortsatt ”En Herre.”
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Jeg vet at noen av dere har brukt Salme 110:1 for å undervise det som
de kaller to herrer lære. La oss lese det: Sal 110,1-4 En salme av
David. Herren sa til min Herre: "Sett Deg ved Min høyre hånd, til Jeg
legger Dine fiender som skammel for Dine føtter."
2 Herren skal rekke ut Din styrkes stav fra Zion. Du skal herske i Dine
fienders midte!
3 Villig kommer Ditt folk på Din veldes dag. I hellig skrud, fra
morgenrødens skjød, har Du Din ungdoms dugg.
4 Herren har sverget og skal ikke angre: "Du er prest til evig tid etter
Melkisedeks ordning."
Vel, det eksisterer ikke noe som heter ”To Herrer Lære.” Det finnes En
Herre og Denne Herre framstilte Hans Sønn som Herre da Han salvet
Sin Sønn med Seg Selv og bosatte Seg i denne Sønnen. Denne Ene
Ånden inkarnerte Seg Selv i dette Ene kjøtt og slik blev denne Sønn til
Herre.
Vi ser at Jesus Selv refererte til dette Skriftstedet i Matteus 22:42, da
Han spurte dem hvem Kristus skulle være. Først sa Han: Matt 22,42 og
sa: "Hva mener dere om Kristus?" Vel, det er et meget god spørsmål,
hva mener dere om Kristus? Deretter stilte Han dem et annet spørsmål,
og sa: ”hvem sin Sønn er han?” Således la Han oss forstå at Kristus
skal være Sønnen til Den Høyeste Gud. Legg god merke til hva Han
sier heretter … Matt 22,43-46 De svarer Ham: "Av David." 43 Han
sier til dem: "Hvordan kan da David i Ånden kalle Ham Herre når han
sier: 44 "Herren sa til min Herre: Sett Deg ved Min høyre hånd, til Jeg
legger Dine fiender som skammel for Dine føtter 45 Hvis da David
kaller Ham Herre, hvordan kan Han da være Hans Sønn?" 46 Og
ingen var i stand til å svare Ham med et ord. Fra den dagen var det
heller ingen som våget å spørre Ham mer.
Slike ord banket stoltheten ut av dem. Legg da merke til at vi må forstå
ved det som Jesus sier at det ikke betyr noe hva type kar Gud velger for
å vise Seg Selv, det betyr ikke noe om det er Ildstøtten, den Brennende
Busken, Skystøtten, fjellet i ørkenen eller til og med Hans Sønn Jesus.
Det som betyr noe er at Gud var i dette karet og gjorde disse
gjerninger. Karet kunne ikke gjøre disse gjerninger, men Faderen i
dette karet. Joh 14,10 Tror du ikke at Jeg er i Faderen og Faderen i
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Meg? De ordene som Jeg taler til dere, taler Jeg ikke av Meg selv, men
Faderen, som blir i Meg, Han gjør gjerningene.
Paulus gir oss i Efeserne, nøkkelen til forståelsen om hvordan Gud var
i Kristus, ved å bringe de To vesener inn i en ny Skapelse, en ny mann.
Legg nå merke til den samme apostel som sa at det finnes En Herre, er
også den samme apostel som sa til oss hvordan Gud lagte en salvede
menneske Kristus fra to personer og føyet de to sammen.
(Den Norske Reformasjons Bibelen er brukt her. Oversetteren.)
Ef 2,14-15 For han er vår fred, han som har gjort de begge to til ett
(dette betyr: Han har gjort Gud og menneske til ett.), og som har
opphevet gjerdets skillevegg, (Dette betyr, ved at Gud ble i ett med
Hans Sønn ved å bosette Seg der, opphevet Gud for alltid gjerdets
skille vegg som separerte mennesker og Gud.)
15 etter at han i hans kjøtt hadde gjort inaktiv fiendtligheten,
befalingenes lov som fremstod i forskrifter, for at han kunne skape DE
TO i seg selv til ett nytt menneske, idet han laget fred;
Vel, her er nøkkelen til vår forståelse om Faderen og Sønnen. Her er
nøkkelen til alt vi ønsker i vår slektskap til Faderen og Hans Sønn. Alt
ligger rett her i disse få ord, for at han kunne skape DE TO i seg selv
til ett nytt menneske, idet han laget fred. Paulus sier om Jesus: ”For at
han kunne skape DE TO i seg selv til ETT nytt menneske.”
Det er ved at Gud lagte, ut av disse to personer dette ENE menneske,
Jesus Kristus, at fred ble skapt mellom Gud og menneske.
Da er den Ene Gud som bodde i Hans Sønn, og Enheten mellom den
Faren og Hans Sønn; Faren boende i Ham, som er det som skapte Fred
mellom Gud og Hans andre barn. Om da Guddommen fra Gud, eller til
og med en del av den Guddommen, eller Gud-Liv er i oss, da er det en
sammenslåing av To vesener, Gud og oss, Hans barn, som bringer oss
inn i denne fantastiske slektskap med vår Far.
Husk at fokus til profetene og Skriftens forfattere gjennom hele
Skriften var rettet mot den ene sanne Gud. Husk da vi leste siste uke
hvor Jesus sa: ”Legemets lampe er øyet. Så når øyet ditt er godt, da er
også hele legemet ditt fullt av lys.”
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Ved at dette er én, fører oss dette til felleskap som er Nattverd, fordi
det er hva nattverden dreier seg om. Vi blir Ett med Gud, gjennom
nattverden - felleskap med Ham.
Fra talen Hvem er denne Melkisedek, § 101. Her sa Bror Branham:
Legg nå merke til at etter slaget var utkjempet kom Melkisedek og
serverte Hans seirende barn nattverd (Tenk på det), en del av Seg Selv.
Det vi ønsker å se her, er et slags synlig bilde av Nattverden. Etter
slaget gav Han av Seg Selv, fordi nattverden er en del av Kristus. Når
du tar del i Kristus, da blir du en del av Hans Vesen, og det er etter at
kampen er over, og etter at du har beseiret deg selv. Får dere tak i det?
La oss lese i Bibelen i 1 Mos 14,18-20 Så kom Melkisedek, kongen i
Salem, med brød og vin. Han var prest for Den Høyeste Gud. 19 Han
velsignet ham og sa: "Velsignet være Abram av Den Høyeste Gud, Han
som eier himmel og jord. 20 velsignet være Den Høyeste Gud, Han
som har overgitt dine fiender i din hånd." Og Abraham gav Melkisedek
tiende av alt.
Jeg ønsker at dere forstår betydningen av det som Guds Profet Moses
og nå William Branham forteller oss her. Moses forteller oss her om et
karakteristisk hendelse. Gud Selv, Himmelens Gud kom ned for å ha
felleskap/nattverd med mennesker. En stadfestet Guds Profet snakker
om denne nattverden nå i denne time om at det er mer enn bare å ta
brødet og vin, men han sier: ”Det er en del av Kristus.” og det er å
være en del av Ham, (ved at Han deler Seg Selv med oss, Petrus.)
Legg merke til at han sier her: ”Melkisedek serverte Hans seirende
barn nattverd (Tenk på det), en del av Seg Selv. Det vi ønsker å se her,
er et slags synlig bilde av Nattverden. Etter slaget gav Han av Seg
Selv, fordi nattverden er en del av Kristus. Du tar del i Kristus, blir en
del av Hans Vesen, etter at kampen er over, og etter at du har beseiret
deg selv. Får dere tak i det?
”Når du tar del i Kristus, blir du en del av Hans Vesen.” Dette er den
samme nøkkelen som Apostel Paulus brukte da han omtalte dette og
sa: ” for at han kunne skape DE TO i seg selv til ett nytt menneske,
idet han laget fred;
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For at disse To kan komme sammen, må nattverden finne sted. I det
minste må en av disse To komme til den andre og gi av Seg Selv til den
Andre, fordi det er dette Nattverden dreier seg om. Og deretter må den
andre motta det som er blitt gitt.
Ordet Nattverden kommer fra det greske ord ”koinania.” Dette betyr:
felleskap, kommunikasjon, overføre, utdeling, bidra. Det har å gjøre
med felleskap, forening, samfunn, en forent deltagelse. Det betyr å dele
alt en har.
Dette ble først brukt i det Nye Testament i apostlenes gjerninger: Apg
2,42-44 Og de holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære og
ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene.
43 Da kom det frykt over hver sjel, og mange under og tegn ble gjort
ved apostlene.
44 Alle som trodde, var sammen og hadde alle ting felles.
Jeg ønsker at dere skal legge merke til de fire ting som foregikk.
#1) de holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære.
Dette var det første og viktigste. Hvilken Lære var det? Apostel
Johannes forteller oss at det er Jesus Kristi Lære: 2 Joh 1,9-10 Hver
den som faller tilsiden og som ikke forblir i Kristi undervisning, har
ikke Gud. Den som forblir i Kristi undervisning, denne har både
Faderen og Sønnen.
Og for å forstå hvor sentralt denne Læren var for dem og hvor viktig
det var for deres felleskap, fortsetter han i vers 10 ved å si:
10 Hvis noen kommer bort til dere og ikke bærer denne
undervisningen, ta ikke imot ham inn i hus, og si ikke "vær hilset!" til
ham; (eller hilse ham ikke velkommen.)
#1.) Vi ser derfor at Læren var det viktigste/nummer en. Dette fører
deg til grunnvollen.
#2.) Det andre som ble sagt: de deltok i samfunnet, som er det greske
ord ”koinonia” som også blir oversatt som nattverd/felleskap. Dette
forteller oss at de ikke bar stod for Læren men de delte også Lærens
hemmelighet, og de oppbyggene hverandre i denne Læren slik som
Apostel Paulus erklærer oss i Efeserne.
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Ef 3,7-12 til fordel for hvilket gode budskap jeg ble til en tjener i
samsvar med gaven som kom fra Guds nåde, den gave som ble levert til
meg, i overensstemmelse med den aktive energi av Hans kraft.
8 Til meg, den som er mindre enn den minste av alle de hellige, ble
denne nåden levert blant hedningefolkene: Å bringe det gode budskap
om den usporlige rikdom fra Kristus,
9 og å opplyse alle om hva deltagelsen av hemmeligheten går ut på,
den hemmelighet som har vært bortgjemt fra de evige tider i Gud, Han
som skapte de alle ting gjennom Jesus Kristus,
10 forat den mangesidige visdom fra Gud nå skulle bli gjort kjent for
maktene og for autoritetene i de himmelske steder gjennom den utkalte
forsamling,
11 i samsvar med en plan av de evige tider, hvilken plan Han utførte i
Kristus Jesus vår Herre,
12 i hvem vi har talefriheten og tilgangen ved overbevisning gjennom
hans tro.
Fil 2,1-5 Derfor, om det da er noen trøst i Kristus, om det er noen
oppmuntring i kjærligheten, om det er noe samfunn i Ånden, om det er
noe hjertelag og barmhjertighet,
2 må dere oppfylle min fryd, forat dere kan tenke det samme, idet dere
har den samme kjærlighet, og er av samme sjel, mens dere tenker den
ene ting.
3 Ingenting må dere gjøre ifølge egoisme eller tom forherligelse, men
derimot, idet dere i ydmykheten av deres sinn akter hverandre mens
enhver av dere holder hverandre over seg selv,
4 må dere ikke hver enkelt observere de ting som tilhører seg selv, men
derimot må hver enkelt også observere de ting som tilhører andre.
5 For enhver av dere må la dette sinn være i dere, som også er i
Kristus Jesus;
Filem 1,4-6 Jeg gir takk til min Gud, idet jeg alltid utfører en
påminnelse angående deg i mine bønner,
5 idet jeg hører om din kjærlighet, og troen som du har til Herren
Jesus, og til alle de hellige,
6 slik at deltagelsen/samfunnet av din tro kan bli virkningsfull i
[nøyaktig] kunnskap om enhver god ting som er i dere inn i Kristus
Jesus.
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Legg nå merke til at det greske ordet ”koinonia” er blitt brukt her. I den
norske Bibel er det oversatt med: deltagelse, samfunn. Men det greske
ord taler om kommunikasjon, eller overføring av Tro. Dette er
Åpenbaringen om Jesus Kristus.
Hebr 13,15-17 Derfor kan vi alltid gjennom ham ofre opp et slaktoffer
av lovprisning til Gud; dette er en frukt av lepper som fortsetter med å
bekjenne Hans navn.
16 Men bli ikke glemsomme angående velgjørenheten og deltagelsen,
(koinonia) for Gud velbehages ved slike slaktoffere.
17 Vær lydige ifølge deres overbevisning mot dem som er iferd med å
lede dere, og vær underordnet! For de våker for deres sjeler, som de
som kommer til å levere tilbake regnskap; forat de kan gjøre dette med
fryd, og ikke stønnende, for dette ville ha vært unyttig for dere.
#3.) Forfatteren av Apostlenes gjerninger skjelner mellom nattverd som
felleskap, med å dele, og kommunisere, og med bare å brutte brødet
som er #3. Og til slutt;
#4 finner vi at bønn er en vesentlig del av den tidligste kirkes
aktiviteter. Dette var til hjelp for å skape en atmosfære av
forventning som vi ser i vers 43 og 44.
Apg 2,42-44 Og de holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære
og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. 43 Da kom det
frykt over hver sjel, og mange under og tegn ble gjort ved apostlene. 44
Alle som trodde, var sammen og hadde alle ting felles.
Men jeg ønsker dere å legge merke til at dette ordet koinonia blir
oversatt med ordet samfunn/deltagelse, Nattverd, fordi det
representerer mye mer enn bare brød og vin. Det er snakk om
felleskap, og for å kunne ha felleskap må det være mer enn en person
tilstede.
1 Kor 1,9-10 Gud er trofast, gjennom Hvem dere ble kalt inn i et
fellesskap med Hans Sønn Jesus Kristus, vår Herre.
10 Men jeg formaner dere, brødre, gjennom vår Herre Jesu Kristi
Navn, at dere alle må tale det samme, og at det ikke må være
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oppdelinger blant dere; men at dere kan være satt istand i det samme
sinn og i den samme oppfatning.
Legg nå merke til hvordan fellesskapet deler de samme ting, og sier de
samme ting.
ENHETEN 11 02 62. Nattverden/kommunion er ikke bare å ta brød,
dette betyr å tale til, og tale tilbake. Kommuniser med noen.
1 Joh 1,1-7 Det som var fra begynnelsen, Det som vi har hørt, Det som
vi har sett med våre øyne, Det som vi betraktet og våre hender berørte,
angående livets Ord;
2 og livet ble synliggjort, og vi har sett, og vi vitner, og vi bringer ut
budskap til dere angående livet, det evige, hvilket som var hos
Faderen, og det ble synliggjort for oss.
3 Det som vi har sett og har hørt, bringer vi ut budskap angående til
dere, forat også dere kan ha fellesskap med oss; og vårt fellesskap er
virkelig med Faderen og med Hans Sønn Jesus Kristus.
4 Og disse ting skriver vi til dere forat deres fryd kan være oppfylt.
5 Og dette er det budskap som vi har hørt fra Ham, og vi bringer
budskap tilbake til dere, om at Gud er lys, og mørke er ikke i det hele
tatt i Ham.
6 Hvis vi skulle si at vi har fellesskap med Ham, og skulle vandre i
mørket, lyver vi og gjør ikke sannheten.
7 Men hvis vi skulle vandre i lyset, som Han er i lyset, har vi
fellesskap med hverandre, og Jesu Kristi Hans Sønns blod renser oss
fra enhver synd.
Legg nå merke til at han sier: vi kan ikke ha felleskap eller kommer inn
i dette fellesskapet dersom vi vandrer i mørke. Lys og mørke kan ikke
gå side om side med hverandre
I 2 Kor 6,14-18 forteller Paulus oss: 14. Dere må ikke bli værende i et
annet åk med vantro personer! For hva medeierskap er det mellom
rettferdighet og lovløshet? Men hva fellesskap er det i lys med mørke?
(Hva er en vantro? Foruten å være en som ikke tror. Det betyr også
troløs, illojal, kan ikke stoles på, forræderisk, vantro, skeptisk, uten
tillit.)
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15 Men hva enighet er det i Kristus med Belial? (Satan) Eller hva del
er det i en troende med en vantro?
16 Men hva samstemmighet er det i Guds tempel med avguder? For
dere er Den levende Guds tempel, likesom Gud sa, at: "Jeg vil ta bolig
i dem og vandre i dem; og Jeg vil være deres Gud, og de skal være et
folk for Meg.
17 Gå derfor ut av deres midte og bli adskilt, sier Herren, og berør
ikke det urene! Og Jeg vil ta imot dere med favør;
18 og Jeg vil være til en Far for dere, og dere skal være til sønner og
døtre for Meg, sier Herren, Den Allmektige!"
Ordet kirke betyr å være kalt ut. Selve meningen med helliggjørelsen er
å skille seg selv fra verden og verdens ting. Du vet at til og med i dette
budskapet finnes det mennesker som ikke engang forstår hva det betyr
å være rettferdiggjort og deretter helliggjort. Og de snakker alle
sammen om at de er fult med Den hellige Ånd. Men de ønsker å
diskutere ordet med deg, og de kan ikke akseptere hva budskapet
virkelig er. Å være rettferdiggjort kan bare komme gjennom Tro som
er en åpenbaring. Du er blitt rettferdiggjort ved Tro. Og det finnes kun
en Åpenbaring, og den er av Den Ene Herre, og er derfor en åpenbaring
fra Jesus Kristus. Å forstå at hvordan Han kunne skape DE TO i seg
selv til ETT menneske. Og deretter kaller denne åpenbaring for en total
separasjon fra vantro og vantroende. Denne separasjonen blir kalt for
helliggjørelse. Slik har vi rettferdiggjørelse som leder til helliggjørelse,
som deretter gjør deg rede for å bli fult med Ordet som er Ånden til den
levende Gud. Men så lenge du ønsker å være sammen med vantroende,
då holder du deg selv åpen for vantro, og derfor er du ikke helliggjort.
Så enkelt er det.
Han sa: 17 Gå derfor ut av deres midte og bli adskilt, sier Herren, og
berør ikke det urene! Og Jeg vil ta imot dere med favør;
18 og Jeg vil være til en Far for dere, og dere skal være til sønner og
døtre for Meg, sier Herren, Den Allmektige!"
EIE ALLE TING 06 05 62. 142. Nattverden er ikke brød eller vin;
nattverden er å ha samtaler med Gud. Dette er et symbol som vi tar,
dette at vi tro i Hans død, Hans slåtte legemet, Hans begravelse og
oppstandelse; vi tror i Nærværet til Den Hellige Ånd. Og vi tror at Han
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har gitt oss Evig Liv; og kan derfor ikke kan død; vi har gått over fra
døden til Livet.
Det er grunnen til at fellesskapet ikke nødvendigvis behøver å være å
dele brødet, kjøttet, vann eller vin. Men fellesskapet i sin helhet er
hovedtanken når det gjelder nattverden, ” Å dele og bringe videre.”
Å HUSKE HERREN 09 12 62. 40 Nattverden er som jeg har sagt før,
er ikke … Vi tror det som vi kaller for nattverden er å ta brød. Vi
plasserer dette feil. Vi plasserer den rette tingen på feil sted. Det er
ikke brødet som betyr noe det er ikke vinen som betyr noe; dette er
koscher brød og vin. Men de ting som betyr noe er ”fellesskapet,” det
betyr å ha samkvem, samvær, fellesskap, å snakke til, og ved å
snakke til Ham, huske Ham. Jeg mener at det er så absolutt den mest
velsignede stund av Gudstjeneste. Skjønner? Hver time i vårt liv skulle
være en nattverd/felleskap
41A. Nattverd/felleskap med Herren er som en oase i en ørken. Det
er som brønnen under en kulp, dit hvor de reisende som kommer
forbi, stopper og drikker vannet inntil han har slukket tørsten. Det er
det som er å huske Herren.
Og hva Bror Branham forteller oss i Hvem er denne Melkisedek, er at
de ting som Gud ønsker å dele med oss er Seg Selv, Hans Liv, Hans
Gud-Liv.
2 Kor 13,13 Herren Jesu Kristi nåde og Guds kjærlighet og Den
Hellige Ånds fellesskap er med dere alle. Amen!
Legg merke til at Paulus snakker om Nattverd/Felleskap med Den
Hellige Ånd, tale med Ham og Han taler tilbake.
Bror Branham sa: ”Melkisedek serverte Hans seirende barn nattverd
(Tenk på det), en del av Seg Selv. Det vi ønsker å se her, er billedlig
talt Nattverden. Etter slaget gav Han av Seg Selv, fordi nattverden er
en del av Kristus. Og etter slaget er over, etter at du har fått deg selv ut
av veien, da er det du tar del i Kristus, blir en del av Hans Vesen.”
Jeg vet at Katolikkene tror i transsubstansiasjon (forvandling av brød
og vin til Kristi legeme og blod) Dette er bare overtro.
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Da Jesus sa: ”Om dere ikke spise mitt kjøtt og drikker Min Blod, da
har dere ikke liv i dere.” Han talte ikke om Hans Fysiske Legemet, men
om Guds Ord, som er Brød fra Himmelen. Jesus sa: ”Når dere gjør det,
gjør det til minne om Meg.” Og apostel Paulus sa at disse elementene
som vi tar med Nattverden er bare et bilde på legemet som er blitt brutt
og blodet som er blitt utgytt, men det må gjøres til minne om dette
store offer som Guds Sønn gav oss.
1 Kor 10,16-17 Velsignelsens beger, hvilket vi velsigner, er det ikke
deltagelse/felleskap av Kristi blod? Brødet som vi bryter, er det ikke
deltagelse/felleskap av Kristi kropp?
17 Fordi vi, de mange, er ett brød, én kropp; for vi, de alle, tar
medeierskap ut av det ene brød.
18 Se på Israel ifølge kjøtt! Er ikke de som eter slaktofrene deltagere
av slaktofferalteret?
Fil 3,9-10 og forat jeg kan bli funnet i ham, idet jeg ikke har min egen
rettferdighet, den som kom ut fra loven, men derimot den rettferdighet
som kommer gjennom Kristi tro, det vil si den rettferdighet som
kommer fra Gud basert på troen;
10 angående det å kjenne ham og kraften av hans oppstandelse, og
deltagelsen av hans lidelser, idet jeg sammenformes med hans død,
Fellesskapet av Hans lidelser. Dette å dele og bringe videre de lidelser
som Han gikk gjennom.
NØKKELEN TIL DØREN 07 10 62.
113. ”Fellesskapet/nattverden” betyr ”takksigelse.” Det de
protestantene … Katolikkene tar en messe, de håper at Gud tilgir dem
all sin synd under messe. Protestantene tar det med takksigelsesfesten
for alt det som allerede er gjort med nattverden/fellesskapet med Gud:
å ha fellesskapet med Ham, at det er allerede gjort. Katolikkene håper
at det er gjort; Protestantene sier at det allerede er gjort. Katolikkene
lurer på om det er gjort. Protestantene sier det er allerede gjort.
Katolikkene lurer på om hans synder er tilgitt. Protestantene erkjenner
at de er tilgitt, at han er fri. Og nattverd er, å ha fellesskap med Gud.
Og disse saker som vi tar, ikke i håp at våre synder er tilgitt, men de er
tilgitt, fordi det er … Det ene er håp og det andre er tro. Den ene
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retning håper at han har det rett, og de andre vet at han har rett.
Skjønner dere? Den ene retning håper, fordi de ikke vet hvor han står
hen, de andre vet at han har rett, fordi han vet hva Gud har sagt. Slik
er det. Dette er forskjellen. Vær forsiktig om dere bare tror. Men når
dere vet, gå da videre. Ser dere, fordi da har dere samfunn med Gud.
Protestantene sier, at de er tilgitt og de vet det, katolikkene har messe,
de håper at de skal bli tilgitt.
NATTVERDEN 18 04 57. 19 Og ved å delta i nattverden var
forskjellen mellom liv og død. De som var på innsiden under det
utgytte blod deltok i nattverden. Ingen kunne delta i nattverden mens
de var på utsiden av det utgytte blod. Først ble Lammets blod utgytt,
deretter ble det smurt på dørkarmen. Overdørkarm er dette stykke tre
som ligger over døren, og på dørstolpene … deretter ble lammet stekt,
og det ble spist med bitre krydder. Og de omgjorde sine lender. Etter at
blodet ble utgytt, og etter de hadde (dødsengelen. Petrus)hadde passert
det utgytte blod, omgjorde de sine lender og var rede for å komme av
gårde. Og det er nå et fantastisk forbilde i kveld for folk som tar
nattverden og det er ikke å være assosiert eller knytte seg til verdens
ting lengre. De måtte komme under blodet først og bli renset fra all
synd (som er vantro) og deretter blitt utrystet til forberedelsen av Det
Glade Budskap. Ta på oss hele Guds rustning, å være rede til enhver
tid for å bli kalt opp.
NATTVERDEN 04-02-62. 58. ”Nattverden/samfunn,” kommer fra
det engelske ordet ”commune” som betyr:1 omgås fortrolig, stå i nær
forbindelse, være i nær forbindelse. Dette betyr en som du har nære
forbindelser med en du kan tale til og det taler tilbake til deg.” Dette
er å kommunisere. En oblat kan ikke tale tilbake. I virkeligheten er den
sanne kommunion/nattverd Den Hellige Ånd som taler tilbake. Når du
spør Ham, da taler Han tilbake; dette er det sanne nattverd.
NATTVERDEN 04-02-62. 60. ”Nattverden/Kommunion” er å tale
og det taler tilbake, noe som du snakker med. Selve ordet
”commune,” betyr 1 omgås fortrolig, stå i nær forbindelse, være i nær
forbindelse. Og Gud snakker tilbake til deg: samfunn.
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NATTVERDEN 04-02-62. 47 Men hvorfor kommer vi til nattverden/
kommunion, det er for hver og en av oss, å kommunisere med Kristus.
Det er nattverden. Da er det ikke slik med nattverden at et menneske gjør alt
snakking, vi som snakker hele tiden, men venter og se hva Han sier til oss.
49. Vel, det er her at vi mange ganger gjør våre feil, og det er at vi tar oss av all
snakk, og vi venter ikke og gir Ham en sjanse til å svare. Vi gjør det noen ganger
slik, og sier: ”Herre, jeg ønsker at Du gjør ditt og datt, og ditt og datt. Amen.”
Deretter står vi opp og går. I virkeligheten er dette ikke å kommunisere. Dette er
å ber Gud om en tjeneste. Men når du blir lenge nok, helt til du får svar tilbake,
da har du en samtale, du samtaler med Herren. Vel, en viktig måte å
kommunisere på er å samtykke; dere må bli enig om visse ting. Og det er
merkelig at når vi får disse ting at det noen ganger … å spise blir identifisert med
det. Ta noe forretnings folk, når de vil gjøre business med deg, da inviterer de
deg til middag, og etter de har satt seg og blitt ferdig med maten, da begynner de
å snakke med hverandre. En god selger kan som regel ikke snakke til en person
som har en tom mave. Det er best å vente til han føler seg bra, etter han har spis
frokost. Ikke går opp ditt, og får ham ut av sengen og fortell han om noe du
ønsker å selge til ham, men vent til han har fått frokost og har fått seg selv i
orden.
NATTVERDEN 12 12 65. 3a. Det er en ting jeg ønsker å si til dere før vi
begynner nattverden og det er at jeg tror at vi har sett nok i våre dager som vi
lever i, at vi virkelig skulle gi alt … hele vårt vesen til Gud. Vi skulle virkelig
tjene Gud. Jeg tror at Han har velsignet oss med den direkte svar etter Skriften
…
3b Vi er ikke blind; vi ser at vi er her; vi er kommet. Vi kan også se rund omkring
oss og ser at det menneskelige sinn forlater folket. At vi ikke kan forbli mye
lengre, da kommer vi til å ende opp i en fullstendig sinnssyk institusjon; som hele
verden kommer til å ende opp i. Skjønner? Vi er ved enden.

