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Forrige søndag leste jeg fire sitater hvor broder Branham forteller oss om hva han
kalte dødens tre, og han sa at det var kvinnen. Hun var et blandet tre. Før jeg brukte
disse sitatene, hadde jeg også sett etter et mulig sitat som sa at slangen var det
andre treet, og jeg kunne ikke finne noen. Her er sitatene jeg leste fra.
Den første jeg leste, er fra talen Vær ikke redd det er jeg, hvor broder Branham sa:
62-0629 Vær Ikke Redd, Det Er Jeg 92. Han var det Treet, Livets Tre, fra Edens
hage, og kvinnen var dødens tre, perversjonen. Det er det som får dem til å oppføre
seg slik de gjør i dag. Det hele har vært en perversjon som oppfører seg på den
måten.
Så sa jeg: "Folk tror at Satan var det treet til kunnskap om godt og ondt. Nei, det var
han ikke. Det var kvinnen som Adam ble bedt om ikke å røre henne." Og så leste jeg
flere sitater fra vår profet om hvordan kvinnen var det andre treet.
60-1205 Efesus Menighetstid 109 De sa: "Våre fedre ... Vi kjenner deg ikke. Vi vet
at du er en djevel." Sa: "Våre fedre spiste manna i ødemarken i et tidsrom på førti
år." Og Jesus sa: "Og de er alle døde." Stemmer det? "De er alle døde. Men jeg
(Åh.), Jeg er Livets Brød som kommer ned fra Gud ut av himmelen. Hvis ... Et Livets
Brød ... Hvis en mann spiser dette Brødet, skal han aldri dø." "Vil denne mannen gi
sitt legeme for å spise det? Nå, han er gal, sikkert nok." Livets Brød var fra Livets
Tre, der hvor de spiste, fra Edens hage. Han var Livets Tre. Nå, hvis Livets Tre var
en person, da var kunnskapens tre en person. Vel, de sier: Slangen hadde ikke
en sæd. Hvis livet kommer gjennom mannen, da kommer døden gjennom kvinnen.
Hun var dødens tre.
Nå, her er hvor jeg gikk glipp av det, og jeg tror Gud tillot meg å gå glipp av det, slik
at når jeg så det, da ville jeg være nødt til å vise deg nøyaktig hva historien handler
om, angående de to trærne i hagen. Du skjønner, da jeg leste de fire sitatene, fulgte
jeg ikke nøye nok med på Hans ord. Og som jeg har sagt mange ganger, at vi leser i
Bibelen vår, og fordi vi ikke tar Guds Ord en tanke om gangen, da er det slik vi ender
opp med å gå glipp av ting.
Det er derfor vi kan høre en viss tale av vår profet et dusin ganger, og så en dag,
plutselig hører vi ham si noe som vi har gått glipp av de første dusin gangene vi hørte
den talen. Fordi på en eller annen måte slutter vårt sinn å lytte til en tanke om
gangen, og vi begynner å samle sammen hans ord, slik som bølger som kommer inn
etter hverandre, vasker inn over land og lokker oss inn i et tåkete sinn og deretter
sovner vi.
Og da jeg leste de fire sitatene, fulgte jeg ikke nøye nok med på hans faktiske ord,
fordi jeg ble overrasket over hans skildring av kvinnen, som dødens tre. Så på en
eller annen måte ble jeg fokusert på det, og jeg gikk glipp av det han sa. Legg merke
til at han sier at "kunnskapens tre var en person". Og så sier han: "Kvinnen var
dødens tre." Så faktisk var det bare to trær, "Livets Tre" og "Kunnskapens tre". Og
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så, kvinnen, da hun tok fra kunnskapens tre, ble hun "dødens tre", ikke tre trær, to
trær. Og hun, som et blandet tre, bar resultatene i sin livmor, og produserte død. Den
dag du eter av det, skal du visselig dø. Så frukten i hennes livmor bar død. Da
Jesus forbannet fikentreet og det visnet, ble det ikke et annet tre, det visnet, og
enhver potensiell frukt døde på den. Ikke et annet tre, det samme, forbannet.
Igjen hadde jeg lest fra 62-0706 Jehova Jireh del 2, 25 Kristus, det treet som var i
Edens hage ... Det var to trær i Edens hage. Disse to trærne ble satt der for
fødselsformål. Og da Eve, hun var dødens tre, hvis hun ble rørt. (Legg merke til
at hun ikke var dødens tre før hun var blitt rørt, da ble hun dødens tre.) Og Kristus
var Livets Tre. Nå, gjennom kvinnen kommer død; gjennom mannen kommer
liv. Da han sto her og snakket med jødene, sa de: "Våre fedre spiste manna i
ødemarken i førti år." Han sa: "Og de er alle sammen døde. Men Jeg er Livets
Brød, Livets Tre, som kommer fra Gud ut av himmelen, og hvis en mann spiser
av dette brødet, skal han aldri dø."
Igjen, dette høres veldig ut som om han sier at det var to trær. Og så navngir han de
to ved å nevne kvinnen som en av de to. Men igjen, han kaller aldri kvinnen for
"Treet av kunnskap om godt og ondt".
Så leser vi fra 57-0925 Spørsmål og Svar Hebreerne del 1, COD 183. Men jeg
ønsker å spørre dere, bare fra en bokstavelig synsvinkel. Nå, for å bevise for dere
at hun var treet, enhver kvinne er et frukttre. Hvor mange vet det? Er ikke du din
mors frukt? Selvfølgelig er du det. “Og i midten av frukten, eller midt i treet, den
frukten som hun ikke skulle røre.”
184 Hvis dere vil merke dere det, var ikke Jesus Livets Tre? Lovet Han ikke over her
i Matteus, eller Johannes, det 6. kapitlet: “Jeg er Livets Brød som kommer fra Gud
fra Himmelen”?
Nå høres det igjen ut som om han peker ut to trær, Livets Tre var Kristus og dødens
tre var kvinnen. Men her sier han ingenting om treet til kunnskap om godt og ondt.
Og så, tidlig denne uken, da jeg svarte på et spørsmål fra broder Jan Eivind, i Norge,
da kom jeg også over et annet sitat fra Menighetstidsboken. Ved første øyekast ser
det ut til å gå helt i strid med de andre 4 sitatene vi leste fra broder Branham, som om
han motsier seg selv. Men det gjorde han ikke. Der hvor vi, i de første fire sitatene vi
leste, her sa han at det andre treet var kvinnen. Men her i Menighetstidsboken er han
veldig tydelig i det han sier, og her sier han at det andre treet, treet til kunnskap om
godt og ondt, var Satan.
La oss bare lese det. Menighetstidsboken Kapittel 3 – Efesus Menighetstid 104
Nå som vi har kommet så langt, la meg prøve å krystallisere din forståelse av
dette temaet, slik at du kan se nødvendigheten av at vi går inn i «Læren om
slangens sæd», som jeg har gjort. Vi begynner med det faktum at det var TO
trær midt i hagen. Livets Tre var Jesus. Det andre treet er definitivt satan, på
grunn av det som kom fram av frukt fra det treet. Vi vet nå at begge disse trærne
hadde en relasjon til mennesket, for ellers ville de aldri ha blitt plassert der. De
må ha hatt en rolle å spille i Guds suverene plan og hensikt, gjennom sin
relasjon til menneskeheten og til Ham Selv, for ellers kunne vi aldri tilregnet
allvitenhet til Gud.
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Alt dette er sant, så langt, er det ikke? Ordet forklarer definitivt at Guds hensikt FØR
jordens grunnleggelse var å dele Sitt Evige Liv med mennesket.
Efeserne 1,4-11 Slik som Han utvalgte oss i Ham før verdens grunnvoll ble lagt, for
at vi skulle være hellige og ulastelige framfor Ham i kjærlighet. Ved Jesus Kristus har
Han forutbestemt oss til sønnekår hos seg, etter sin viljes gode velbehag, til pris for
sin nådes herlighet. Ved den tok Han oss til nåde i Den Elskede. I Ham har vi
forløsningen ved Hans blod, tilgivelse for overtredelsene, etter Hans nådes rikdom.
Denne nåde lot Han komme rikelig over oss med all visdom og innsikt, etter at Han
hadde gjort sin viljes mysterium kjent for oss, etter sitt gode velbehag som Han
hadde bestemt hos seg selv, om en husholdning som hører tidenes fylde til; å
sammenfatte alt til ett i Kristus, både det som er i himlene, og det som er på jorden –
i Ham. I Ham har vi også fått en arv, ved at vi ble forutbestemt til det etter Hans
bestemte hensikt, Han som utfører alle ting etter sin viljes råd.»
Åpenbaringen 13,8 Alle som bor på jorden, skal tilbe ham (satan), de som ikke har
navnene sine skrevet i Livets Bok hos Lammet som ble slaktet fra verdens
grunnleggelse.»
Men dette Livet kunne ikke, og ville ikke bli delt på noen annen måte enn gjennom
«Gud manifestert i kjød». Dette var en del av Hans evige og forutbestemte hensikt.
Denne planen skulle være til pris for Hans nådes herlighet. Det var Gjenløsningens
plan. Det var Frelsens plan. Lytt nøye nå. «Siden Gud var en Frelser, var det
nødvendig at Han forutbestemte et mennesket som ville trenge frelse, for å gi
Seg Selv en grunn og en hensikt for å være til.»
Det er ett hundre prosent korrekt, og mengder av Bibelvers bekrefter det, slik som
dette svært tydelige verset i Romerne 11,36 også gjør: «For av Ham og ved Ham og
til Ham er ALLE TING. Ham være ÆREN i all evighet! Amen.» Mennesket kunne ikke
komme direkte og spise av dette Livets Tre midt i hagen. Det Evige Livet i Treet
måtte først bli kjød. Men før Gud kunne reise opp og frelse en synder, måtte Han
ha en synder å reise opp og frelse. Mennesket måtte falle. Fallet, som ville bli
forårsaket av satan, måtte ha kjød som kunne falle. Satan måtte også komme
gjennom kjød. Men satan kunne ikke komme gjennom menneskekjød for å
forårsake fallet slik Kristus ville komme i menneskekjød for å gjenopprette den falne.
Men det var et dyr, slangen, så nær mennesket at satan kunne komme til dette
dyret, og gjennom dette dyret kunne han komme til menneskekjød og forårsake
fallet, og slik injisere seg selv inn i menneskeheten, slik Jesus en dag ville
komme og injisere Seg Selv inn i menneskeheten, inn i menneskelige legemer, som
til og med ville omfatte en oppstandelse, hvor vi ville ha legemer likesom Hans
herliggjorte legeme.
Det Gud iscenesatte her i hagen var altså Hans forutbestemte plan. Og da satan
hadde utført det som var nødvendig i følge Guds hensikt, fikk ikke mennesket
adgang til Livets Tre i hagen. Absolutt ikke. Tiden var ikke inne. Men et dyr (et dyr
hadde forårsaket fallet, hadde det ikke? La dyreliv bli utøst) ble tatt og dets blod
utøst, og så hadde Gud fellesskap med mennesket igjen. Så skulle det komme en
dag da Gud ville komme i kjød, og gjennom Sin ydmykelse ville Han gjenopprette det
falne mennesket og gjøre det delaktig i det Evige Livet. Når du ser dette, kan du
forstå slangens sæd og vite at det ikke var et eple Eva spiste. Nei, det var
forringelsen av menneskeheten gjennom en sammenblanding av sæden.
Nå, siden dette ser ut til å være en fullstendig snuoperasjon, la meg forklare hva som
skjer her. Satan er et ånds vesen. Han brukte slangens legeme til å introdusere et
hybridmenneske ved også å lokke et annet legeme, kvinnen, til å ha det gjennom
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henne. Denne foreningen av disse to legemene som begge ble brukt og manipulert
av Satan, produserte slangens sæd. Men det endte ikke der. Han lokket også
kvinnen igjen til å komme sammen med Adam, for å forurense Gud-rasen i folket, slik
at i stedet for å få barn ved det talte ordet, ville de ha det ved en seksuell forening, og
dermed bringe døden inn i menneskeheten. Og slik produserte denne fysiske
foreningen Guds sønner, mennesker og sønner, på en måte som Gud ikke hadde
ment at de skulle bli produsert. Den måten som Gud hadde tenkt at de skulle gå ut
og fylle jorden på, var gjennom Det Talte Ordet, fordi de fremdeles var i Det Talte
Ordets Ånds-legemer da Han sa det. Og selvfølgelig, hvis det hadde startet opp, ville
mennesket aldri kjenne døden, fordi det å bli født av en seksuell forening, det er der
døden kom inn i menneskeheten.
1. Mosebok 1:26 Da sa Gud: La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår
liknelse. De skal råde over havets fisker og over himmelens fugler, over feet og over
all jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden.
27 Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og
kvinne skapte han dem.
28 Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden,
legg den under dere og råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt
levende som rører seg på jorden.
Broder Branham, med henvisning til hva han sa her, lærte oss:
53-0729 Spørsmål og Svar Om 1. Mosebok COD 43 Og deretter stilte Han dette
spørsmålet nå. "La oss" (Hvem? Faderen og Sønnen) "skape mennesket i Vårt
Eget bilde."
44 Nå, hvis et menneske ble skapt til noe, slik som det lille hellige Lyset, eller noe
sånt, da kunne det ikke bli sett (ville være et åndelig Vesen). Han manifesterte, eller
utfoldet Seg Selv litt mer, for å skape en treenighet av Seg Selv gjennom Fader,
Sønn og Hellig Ånd. Og her var Gud, utfoldet Seg Selv nå, ned til ”La Oss skape
mennesket”, som var Hans sønn, et avkom fra Ham, "mennesket i Vårt Eget
bilde”, Han var et overnaturlig vesen. "Og la ham få herredømme over dyrene på
marken, og så videre."
45 Nå, mennesket ledet dyrene og alt sammen, akkurat slik som Den Hellige Ånd
leder en ekte, sann troende i dag. Guds røst der ute ... Menneskets røst, snarere,
kunne tale og si… kalle sammen storfeet inn på denne veien, kalle sauene over i
dette beitet, kalle fiskene over til dette vannet. Se, han hadde herredømme, alle ting
adlød ham.
Ok, så legg merke til at det var i denne tilstanden at Gud hadde sagt til mennesket,
28 Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden,
Derfor lærte broder Branham oss at vi var ment å få barn gjennom Guds talte Ord,
akkurat slik som Gud bragte frem sønner, vi skulle gjøre det samme, ved det samme
Ordet.
Og det er derfor vi ser apostelen Peter fortelle oss i 1. Peter 1:23 dere som er
gjenfødt, (og å bli født på ny, det betyr at du allerede er født en gang, men ordet
gjenfødt betyr at du nå er født enda en gang. Så blir dette klargjort av Peter,) ikke av
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forgjengelig sæd, (ikke ved en seksuell forening, som fører til døden), men
uforgjengelig, ved det levende Guds Ord som forblir til evig tid.
Så han forteller deg at den nye fødselen er en åndelig fødsel, og som sådan er det
en Ordbasert fødsel som aldri kan dø. Og Peter ville aldri ha sagt dette hvis det ikke
var det som Jesus hadde lært dem.
Lukas 20:36 De kan heller ikke dø mer, for de er lik englene og er Guds barn,
siden de er oppstandelsens barn.
Så disse oppstandelsens barn er de Guds barn som mottar Guds liv, det som var i
Kristus og kom tilbake over mennesket i form av dåpen i Den Hellige Ånd. Så idet vi
kommer tilbake til det som Peter sa, han fortsatte å tale om de to former for fødsel,
en åndelig, ved Guds Ord, som aldri kan dø, og en fysisk, gjennom kvinnen, som er
nødt til å dø.
24 For: Alt kjød er som gress, og all menneskeherlighet som blomsten på gresset.
Gresset visner, og dets blomst faller av.
25 Men Herrens ord forblir til evig tid. Og dette er Ordet, det som ble forkynt for
dere.
62-0318E Det Talte Ord Er Den Originale Sæd 81 Det er det som er i veien i dag.
Du vil ha en slags falsk sminke med skriking, hopping, tale i tunger eller noe, i stedet
for å vente på at Guds virkelige Ord skal bli tilkjennegitt for Bruden. Disse som
tar Ordet, er Guds sanne Brud, og de frembringer barn. De kan ikke dø. Et barn
som Bruden bringer frem på Ordet, kan ikke dø, fordi Det er Ordet. Amen. Fikk
du tak i det? Hun kan ikke dø fordi hun er... Det barnet kan ikke dø fordi han er et
Ord-barn. Han er et sædbarn; Han er et evig barn. Halleluja. Det er nøyaktig hva
Jesus Kristus var, et talt, evig barn. Trengte ikke å dø, men Han gjorde det for å
betale gjelden. Det er den eneste måten det kunne bli betalt på. Ingen andre kunne
gjøre det; de var alle sammen seksuelt født, etter djevelen, hans plan. Fikk du tak i
det nå? Skjønner?
Så en fødsel gjennom kvinnen er døden, men en fødsel ved Livets Tre, Kristus,
Ordet, det er Livet. Men kvinnen er ikke det treet til kunnskap om godt og ondt. Hun
er dødens tre. Så da hun gikk etter kunnskap fremfor Ordet, da valgte hun døden
fremfor livet. Og det som jeg ønsker at vi skal lære av dette som jeg trodde hadde
vært en feil, viser seg å vise frem for oss at Satan brukte et kar, faktisk var det to
overgitte kar, til å frembringe døden i menneskeheten. Og døden kom gjennom den
forbannelsen som kom som et resultat av en hybridisering av menneskeheten,
forenet med dyrets rase.
Derfor, akkurat som Gud gjorde denne Jesus, som dere har korsfestet, til både Herre
og Kristus, og da ble det ikke til to herrer eller to Kristuser. Fordi Gud ikke kan lyve,
og Moses underviste én Herre, og Jesus underviste én herre, og Paulus underviste
én Herre, og William Branham underviste Én Herre. Så da Satan inkarnerte seg i
slangen, det laget ikke to Satan-er. Ånden Satan, og deretter dyret i hagen som
Satan. Det var fortsatt bare én Satan, som er ånd. Og akkurat som kvinnen var et
dødens tre, så var hun likevel ikke det treet til kunnskap om godt og ondt. Så det
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vi ser da, er kunnskapens tre som blander seg med kvinnen, og produserer dødens
tre.
Nå, dette bringer oss tilbake til vårt studium av "Tvillinger", "to typer barn født i hver
eneste vekkelse". Som broder Branham sa: "Enhver vekkelse produserer
tvillinger", en kjødelig, og en åndelig som aldri kan dø.
60-1205 Efesus Menighetstid 106. Nå, som jeg sa i begynnelsen, før vi starter på
dette igjen: Hver eneste vekkelse produserer et par med tvillinger. Den ene er en
åndelig mann. Den andre er en naturlig mann, en jordisk: "Jeg meldte meg inn i
menigheten. Jeg er like god som alle andre." Og det var det denne vekkelsen
produserte. Det er hva som skjer i hver eneste vekkelse. Det er det som Luther
har produsert; det er det som Ireneus har produsert; det er det som Martin har
produsert; det er det som Columba har produsert; det er det som Wesley har
produsert; og det er det Pinsevennene har produsert. Helt nøyaktig. Du ser
hvordan de har produsert barn, bygget sine kirker og gått videre, og store fine steder,
og (du store) står opp og gjentar apostlenes trosbekjennelse: "Jeg tror på den hellige
katolske kirke og de helliges nattverd." Enhver som tror på de helliges fellesskap er
en spiritist. Alt som kommuniserer med de døde er av Djevelen. Det er helt riktig. Vi
har én mellommann mellom Gud og mennesket, det er mannen Jesus Kristus.
Det stemmer. Det var det Peter sa.
Jeg skulle ønske de ville forkynne det i noen kirker som jeg vet om.
Igjen sa han i sin preken: 61-0208 Vi ville se Jesus 17 Å, folk er veldig religiøse: har
alltid vært. Slik som jeg forkynte forleden kveld der borte, at en vekkelse produserer
alltid tvillinger, som Esau og Jakob: en mann av denne verden, og en mann som
begjærer den fødselsretten. Skjønner? Det er alltid... Hver vekkelse produserer
det. Denne siste dagers vekkelse har gjort det samme. Det er sant. Så la oss
komme over på Jakobs side, den som kommer til å arve, den som går inn i det
lovede landet. Og vi kan ikke være fornøyd bare med å gå i kirken, og sette
navnet vårt i en bok. Hvis vi gjør det, da er det noe som er galt. La oss fortsette
å klatre høyere og høyere, til vi når frem til det lovede landet.
Hør nå på hva broder Branham sier i sin preken 65-0801M Denne Onde Tids Gud
142. Legg merke til at lydighetens barn, og ulydighetens, har ingenting felles. De
ulydige tilber sin gud. “Åh,” sier de, “vi tror Bibelen.” Ja, det er et blandet tre. Ser
dere, de legger til av denne verden og en kunnskap til Det. Det er satans tre, blandet
sammen. Se, hun tok fra satans tre, godt og ondt. “Åh, vi tror Ordet.” Ja visst, men
ikke alt av Det. Eva trodde Ordet, også, men hun lot satan ta av sitt tre og
forderve Det litt. Det er hva det er. “Hver den som legger til et ord, eller tar et Ord
fra Det.” Han er fortsatt den samme i går, i dag, og for evig!
65-0206 Dører i Døren 101. Aller først, jeg vil begynne i 1. Mosebok. Gud ga
menneskeheten Sitt Ord for å befeste seg selv fra død, synd og sorg, eller
enhver katastrofe: en kjede av Hans Ord. "Du skal ikke røre dette bestemte treet,
for den dagen du spiser derav, den dagen dør du. - Og en kjede er bare sterkest på
sitt svakeste ledd. Og våre sjeler blir trukket over helvete, og vi holder fast til denne
kjeden. Hvis en av dem blir brudt, det er alt du trenger å gjøre. Eva brøt aldri en
setning; hun brøt ett Ord, fra Satan. Det skjedde i begynnelsen av boken. Midt i
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boken kommer Jesus og sa: "Mennesket skal ikke leve av brød alene, men av
ethvert Ord", ikke en del av dem, bare ett her og der, men ethvert Ord som går ut
av Guds munn.
Som broder Branham så ofte sa, at Satan var Evas formgiver. Med andre ord: han
brukte kvinnens kar, og det kunne ikke være noe tydeligere enn det. Derfor, dødens
tre i hagen var Satan, gjennom kvinnens kar. Det er den eneste måten som jeg kan
forene disse forskjellene på.
65-0801M Denne Onde Tids Gud 115 Legg merke til det, det treet som satan fikk
Eva til å ta del i, var “treet til godt og ondt.” Det var et blandet tre. Se nå på tiden
som vi lever i, når Han kaller ut en Brud. Han har en menighet som hevder å gjøre
det gode, når det er ondt, ved å fornekte Ordet. Et blandet tre. Åh, sier, “De har
store samfunn. De hjelper disse der. Og Røde Kors støtter det. Og alle skolene,
de…Se her!” Åh, men hvis du bare fornekter ett Ord, det er alt du trenger å gjøre,
for å dø; uansett hvor intellektuelt, hvor godt det er. Jesus sa, “En liten surdeig
syrner hele deigen.” En liten surdeig ødelegger hele deigen. Ett Guds Ord
feilplassert, ødelegger hele Bildet. Hva om armen min var der foten min skulle
være? Skjønner? Hva om øret mitt var her nede hvor hånden min skulle være? “En
liten surdeig syrner hele deigen.” Sier, “Hvordan vet du at Det er riktig?” Gud
beviser at Det er rett. Han stadfester Det. Han sa Det her i Ordet, så beviser han
Det. Det er hvordan vi vet at Det er rett eller ikke. Bare å fornekte ett Ord er alt som
trengs, for å dø. Det brakte de samme resultatene i denne onde tid, åndelig død, som
det gjorde fysisk død til hele menneskeheten.
Legg merke til at broder Branham taler om et blandet tre, og så refererer han til det
som Jesus sa: "En liten surdefryd syrner hele deigen. " En bit med surdeig
ødelegger deigen. Ett Guds ord plassert feil, ødelegger hele bildet.
Derfor vil jeg denne formiddagen vise deg i denne lignelsen hvor Jesus forklarer
dette for oss, denne ideen om å blande mel sammen med surdeig, slik at vi kan få et
bedre bilde av dette blandede treet, hvor kunnskap forurenset livet og frembrakte
død. Kvinnen ble dødens tre ved å hybridisere Guds Ord sammen med Satans
kunnskap. Og for å forstå hvordan dette påvirket kvinnen (kirken), da vil vi studere
den lignelsen hvor Jesus lærte oss en leksjon om denne blandingen av surdeig i
måltidet. Før vi gjør det, la oss få en bakgrunn og lese loven om det usyrede brød.
2. Mosebok 12:14 Denne dag skal være en minnedag for dere, dere skal holde den
som en høytid for Herren. Det skal være en evig forskrift for dere, å holde den,
slekt etter slekt.
15 I sju dager skal dere ete usyret brød. Straks på den første dagen skal dere ha
all surdeig bort fra deres hus. Hver den som eter syret brød fra den første til den
sjuende dagen, han skal utryddes av Israel.
Nå, broder Branham satte Israel som et bilde på bruden, og det skal være en ting
som han ønsker at vi skal huske. Og vi vil finne ut at syv dager representerer de syv
Menighetstidene, og at ingen surdeig skal bli funnet i disse syv dagene. Og den som
blir funnet med surdeig, skal bli kuttet av.
16 På den første dagen skal dere holde en hellig samling, (det vil si en samling eller
en innsamling) og likeså på den sjuende dagen, en hellig samling. Legg merke til at
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vi skal ha en ny samling som blir kalt en hellig samling, eller en hellig Innsamling
enda en gang, slik den var i begynnelsen. Dette lar oss vite at det som var i Alfa, må
gjenta seg i Omega. Det var en samling sammen med Ham i begynnelsen, og det vil
være en annen sammen samling til Ham ved avslutningen. La oss nå lese videre for
å se hovedinnholdet i denne hellige samlingen, eller den hellige innsamlingen til ham.
Med andre ord så ønsker vi å kjenne rammen for denne hellige samlingen, den
atmosfæren som den vil komme i.
Legg merke til at Gud her sier: Disse dagene skal dere ikke gjøre noe arbeid, bare
den mat som hver av dere trenger, skal dere lage til.
(Legg merke til hva slags aktivitet som skal finne sted i løpet av tiden for denne
hellige samlingen, denne hellige innsamlingen. Vi skal spise og hvile, akkurat slik
som vi blir fortalt i
Malakias 4:1 For se, dagen kommer! Den brenner som en ovn. Da skal alle
overmodige og hver den som gjør ondt, være som halm, og dagen som kommer skal
sette dem i brann, sier Herren, hærskarenes Gud, så den ikke levner dem rot eller
gren.
2 Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med legedom
under sine vinger.
(Dette er helbredelses kampanjer, akkurat slik som Han gjorde i alfa, det skal Han
gjenta igjen i Omega.)
Og som et resultat av dette nærværet blant dere som blir stadfestet ved den store
helbredelses kampanjen, det skal ha en effekt på oss: Og dere skal gå ut og springe
som kalver når de slipper ut fra fjøset. Nå, spørsmålet er: Hva er en kalv ut fra fjøset?
Det er en kalv som er gjerdet inne, og alt han kan gjøre er å spise og hvile, spise og
hvile, for han er der med det formål å bli fetet opp.
Legg merke til at Skriften sier, dere skal gå ut og springe som kalver når de slipper ut
fra fjøset. Så det handler om å vokse opp. Komme til full modenhet. Det er det som
denne tjenesten til Rettferdighetens Sønn handler om, å bringe de utvalgte til full
modenhet.
17 Dere skal holde de usyrede brøds høytid, for nettopp på denne dagen førte jeg
deres hærer ut av landet Egypt. Derfor skal det være en evig forskrift for dere å holde
denne dagen, slekt etter slekt.
18 I den første måned, om kvelden på den fjortende dag i måneden, skal dere ete
usyret brød. Det skal dere gjøre helt til ved aftenstid (ved kveldstiden, ser du) på den
tjueførste dag i samme måned. (ved kveldstiden)
19 I sju dager skal det ikke finnes surdeig i deres hus. Hver den som eter syret brød,
han skal utryddes av Israels menighet, enten han er en fremmed eller innfødt i
landet.
20 Dere må ikke ete noe som er syret, i alle deres bosteder skal dere ete usyret
brød.
La oss nå komme ned til lignelsen om denne blandingen inn i melet, fordi vi ser på
det blandede treet, som var kvinnen, som ble dødens tre, ved å blande Guds Ord
sammen med kunnskapen fra Satan.
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Matteus 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.»
Vel, vi har flere skriftsteder her denne formiddagen som for det kjødelige sinn ville
synes å være i motsetning til hverandre. For i Det gamle testamente leser vi at i syv
dager skal det ikke være noen surdeig å finne blant dere. I syv dager skal det ikke
være surdeig i ditt hjem, eller i noe av det som du måtte gjøre. Ikke noen surdeig,
punktum. Og forresten, Matteus 13 og 24 er kapitler om Parousia. og her i Matteus
13 finner vi mange lignelser som taler om endetiden, og spesielt tiden for Guds Rikes
opprettelse. Når Gud kommer frem for å etablere Sitt Rike med et Rop, en Røst og
en Basun, som vi vet er Bortrykkelsen.
Og vi finner den samme lignelsen i Lukas, Lukas 13:20 Igjen sa Han: «Hva skal Jeg
sammenligne Guds kongerike med?
Nå, hvis vi ikke er forsiktige, kan vi se på denne lignelsen og komme til akkurat den
motsatte betydningen enn det som Jesus legger ut for oss til å vite. Du kunne si at
Guds rike er som en surdeig, og da må vel surdeig være bra? Men det er ikke det
Han forteller oss, fordi det ikke er noe sted i Skriften hvor surdeig sammenlignes med
det som er godt og rettferdig, men snarere blir det sett på som noe ondt.
Nå, hvis vi går til Lukas 17:20-22 Da Han ble spurt av fariseerne om tiden for Guds
kongerikes komme, svarte Han dem med å si: «Guds kongerike kommer ikke slik at
en kan se det med øynene.
Det kommer ikke med en utvendig fremvisning. Vel, fariseerne hadde sin egen
surdeig, og det var en ytre form. Alle ting for dem var en utvendig fremvisning. Det er
likt det som vi i dag kaller en sosial kristen, eller en sosial budskaps-troende. Du kan
ikke få dem til å komme til kirken, men når det er en sosial begivenhet, da dukker de
alle opp, slik at alle kan se at de er troende. Alle ting ble gjort på en slik måte at du
kunne se hvem som var hvem, og hvem som gjorde hva. Jesus sa til dem: Dere
vasker utsiden av karene og gjør dem rene, slik at alle skal kunne se at du gjør det.
Men på innsiden er du full av dødningeben. Og så finner vi Jesus som forteller til
disse fariseerne, at Guds rike, når det kommer, vil ikke bli gjort med en ytre
fremvisning.
Og endog Guds engel måtte irettesette broder Branham for å ha laget et show av
det, helt i begynnelsen. Det er ikke slik det vil komme, og det er heller ikke slik det
har kommet. Du vet, folk ser etter Herrens komme, og at skyene skal bli adskilt, og at
engler skal stige ned, og at hele jorden skal kunne se når det skjer, men det er ikke
slik den vil komme. Det er et hemmelig komme, for Han har allerede komme til syne,
og de vet det ikke engang, og de som befinner seg i deres kirkeverden, er heller ikke
engang klar over hva som har skjedd.
Og Jesus fortsetter å tale med fariseerne og sier:
21 Heller ikke skal de si: Se her! eller: Se der! (Guds rike er i deres midte, og du er
ikke engang klar over hvem kongen er og hva Hans Rike handler om. Det vil være i
din midte, og du vil ikke engang være klar over det, fordi du ser etter noe utvendig,
og dermed ser du i feil retning. Bibelen forteller oss at han var en smertenes mann,
vel kjent med sykdom, og Han blir avvist av alle mennesker.
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Han var ikke vakker, Han var ikke en polert predikant med en vakker overlevering.
Han var ikke det som de så etter, og Han var heller hva de forventet. Dette Livets
Tre var ikke et stort, flott og vakkert tre, fullt av vakker og deilig frukt, men Bibelen
forteller oss at Han var en skjør kvist,)
Jesaja 53:2 Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd av tørr
jord. (og hva er et rotskudd ut av tørr jord? Alt er skrumpet opp, og det er ikke noe
vakkert ved det. Det står at,) Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet (ingen
prakt, ingen majestet, og beskrivelsen som Jesaja gir oss, fortsetter). Vi så ham, men
han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. (Derfor)
3 Foraktet var han og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med
sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham
for intet.
Lukas 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 vil de ikke kunne se en av de dagene? Fordi de er så opptatt med å se
bakover eller fremover i tid. Og de unnlater å se at Gud er den samme og Han
forandrer seg ikke. Nå, Jesus sa til disse fariseerne at Guds rike sto rett i deres
midte, og de var ikke engang klar over det. De var så organisert innad i seg selv, at
da Han var der, visste de ikke engang om det.
55-0224 Vann Fra Klippen 99. Da Martin Luther bygde den første leiren,
organiserte han den så stramt at han bare ikke kunne være noe annet enn en
lutheraner. Gud kom med en gang og flyttet Ildstøtten ut, og barna fulgte Den.
Wesley brakte ut budskapet. Og før du vet ordet om det, hadde Wesley organisert
det så stramt, til han ikke kunne bevege seg. Da flyttet Ildstøtten ut, og her
kommer pinsevennene rett videre med det. Pinsevennene organiserte seg så stramt
til de krangler om hvorvidt de skal være Jesus Alene, to-enighet, tre-enighet, eller en
kamel med en pukkel, eller to pukler eller tre pukler, på denne måten eller på den
måten, Gud beveger seg rett ut, og forlater dem. Det stemmer. Den Hellige Ånd
beveger seg videre, og barna følger Den.
59-0628M En Menighet Forført, av Verden 83. Men slik som Israel var bundet av
deres konger, så de ikke kunne følge den virkelige Kongen. Og den virkelige
Kongen, da Han kom, gjenkjente de Ham ikke. Slik er det i dag. O Herre,
Herlighetens Konge har kommet til syne i form av den Hellige Ånd, og, Herre,
de vet det ikke. De gjenkjenner det ikke. De er organisert så stramt, at de ikke
forstår det, fordi det finnes ikke i deres organisasjon. Herre, dette er et djevelens
verk som har gjort dette mot folket.
84. Må Guds Samson, må de sannferdige i hjertet, de som lengter og roper, og
trygler og holder fast, må de holde seg til det, Herre, inntil denne nye avlingen
vokser frem, inntil det kommer frem igjen en glede i Sion, og det kommer frem en
gruppe som kan gjenkjenne og forstå, som kan se Messias og den skjulte
Kraften som er skjult for verden, som de ikke kan forstå nå. Gi, Herre, at de vil
se dette. For vi ber om det i Jesu Navn. Amen.
Se nå, i Lukas 17 når Jesus har denne samtalen med fariseerne. Han forteller dem
at selv om kongen er midt iblant dem, kan de ikke se hva som foregår. Og Han
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forteller dem at slik vil det være når Menneskesønnen manifesterer seg for verden.
Han som skapte verden, vil komme til verden, og verden vil ikke ta imot Ham.
Det er Johannes 1:10 Han var i verden, og verden ble skapt av ham, og verden
kjente ham ikke.
11 Han kom til Sine egne, og Hans egne tok ikke imot Ham.
Nå, idet vi kommer tilbake til Matteus kapittel 13, da ser vi tre ting her i denne
lignelsen. Matteus 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.»
Nå, hvis vi nærmer oss dette Skriftstedet her, og holder det opp i en sammenheng
med resten av Skriften fra 1. Mosebok til Åpenbaringen, da har vi tre ting her.
#1) Det tales om en surdeig. Det taler om denne surdeigen som himmelens rike er
sammenlignet med.
#2) Denne surdeigen ble gjemt i tre mål med mel. Så vi har så langt en surdeig og
mel, og til slutt har vi den tredje tingen som er...
#3) Kvinnen, og hun er den som gjorde dette. Det var hun som skjulte surdeigen i
melet.
Vel, vi vet at en kvinne alltid representerer kirken. Så vi ser på hva denne kirken gjør.
Og vi vet hva slags kirke det er når vi ser på kvinnens karakter. Vi kan fortelle om hun
er en sann brud eller en falsk brud, som er en hore.
Nå, vi har her med Guds rike å gjøre. Det er det emnet som Jesus taler om. Og vi vet
at et rike ikke er et stykke land, og det er heller ikke et sted, men snarere så består et
rike av én ting og bare én ting. Et rike er ganske enkelt en konge og hans folk. For du
kan ikke ha et kongerike uten en konge og hans folk. Og derfor forteller Jesus oss
om hvordan forholdene i Guds rike vil være på den tiden da Menneskesønnen skal
bli åpenbart. Vel, la oss se på dette melet som kvinnen gjemmer en surdeig inni.
Ordet mel er forbundet med brød, og vi vet at Guds Ord er vårt brød. Jesus sa at
mennesket ikke skal leve av brød alene, men av ethvert Ord som går ut av Guds
munn. Og melet representerer Livets Brød som blir brutt. Det er melet, ser du. Livets
Brød, som blir brutt for folket.
Legg merke til at denne kvinnen (kirken) hadde tre mål med mel (3 mål eller
porsjoner av Ordet), men hun gjemte noe inni disse tre mål med mel, og det var
surdeig, for å gjøre det til noe annet enn det som det i virkeligheten er. Så se på
hennes frukter, dette som hun gjorde mot de tre mål av Ordet, "Hun GJEMTE
surdeig inni der ".
65-1128M Guds Eneste Tilveiebrakte Sted For Tilbedelse 186 Melofferet var et
bilde på Kristus. La oss bare ta det.
192 Og melofferet som ble gitt til … Kristus, Han var Melofferet, og melofferet måtte
bli malt med en bestemt kvernstein som gjorde hver lille melbit helt like, viser at Han
er den samme i går, i dag, og for evig. Han er den samme tingen til å putte i
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denominasjonen din, og den vil leve, Ordet! Kristus er Ordet, alle bildene på alt:
tabernaklet, skuebrødet, alt. Det knuste koscheret under skålen var Hans knuste
legeme, som jødene ennå ikke kan forklare hvorfor de gjør det. Skjønner? Og alle
disse andre tingene var et bilde på Ham.
193 Nå, så, Ham i sikte, vi ser nå alle denominasjonene og læresetningene latt
tilbake; for Han er det rene, uforanderlige Guds Ord, som er det usyrede brød,
Johannes 1. Det er riktig, Han er det usyrede Brød. Så når du legger til dette eller
legger til det, da er det en surdeig som legges til Det som opprinnelig ble gitt til
deg.
Og han fortalte historien om Elisa og hvordan han gikk på profetenes skole og noen
ønsket å imponere ham. Og så gikk de ut og samlet det de trodde var ville erter, men
det viste seg å være ville gresskar. Og da de la dem i gryten og begynte å koke dem,
da ropte noen ut, det er død i gryten, og så tok Elisa et meloffer og la det i gryten og
lagde det slik at de kunne spise. Og legg merke til hvordan det er død i gryten i dag.
Kvinnen, kirken blandet surdeig inn sammen med de tre mål med mel, og det
dreper i dag folket åndelig. Akkurat slik som de gjør i det naturlige med all denne
forandringen av DNA og sammenspleising av gener gjennom en raskere teknologi,
som hybridiserer ikke bare mais og hvete, men nå også mennesker. Hybrid hvete og
hybrid mais produserer hybrid måltid, og hvis du spiser det, hva gjør det med deg?
Og hybridmennesker kan bare bringe mer død og perversjon.
Og se hvordan de i det naturlige har forurenset mais, utviklet det genetisk til å være
noe som det ikke var ment å være. Det ser større ut, men det er død å spise det. Og
hvorfor legger du en surdeig inn i melet? For å få brødet til å se større og finere ut.
Men Jesus advarte oss: "Guds rike kommer ikke ved noe du kan se." Og hvis det
ikke skal komme ved noe du kan se, hvorfor vil du da få det til å se bedre ut enn det
er ment å se ut? Og hva er den effekten som det har på folket? Det forandrer
legemene til menn og kvinner, fra sterke og sunne, til svake og ufruktbare. Melet
ødelegger menneskene i det naturlige, og hva har de gjort med melofferet? De,
kvinnen, kirken, de har forurenset det ved å legge til hennes surdeig.
Legg merke til de advarende ordene fra apostelen Paulus til Galaterne 1:6 Jeg
undrer meg over at dere så snart faller bort fra Ham som kalte dere i Kristi nåde, til et
annerledes evangelium, (Nå, dette ordet, annerledes, det er ikke fra det greske
ordet allots, som betyr: Et helt annet. Men det ble tatt fra de greske ordet heteros,
som betyr av en annen natur. Så i hovedsak sier han: Jeg undres over at dere så
snart blir fjernet fra Kristi evangelium til et som har en annen natur enn det
opprinnelige du mottok.) Og så sier han:
7 som slett ikke er et annet; (her sier han: som ikke er en allos, som ikke er et helt og
fullstendig annet, men det er det samme som bare er blitt forvrengt.) Men det er noen
som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium.
Og dette ordet forvrenge, kom fra et gresk ord som betyr å forandre eller å vende
bort. Så vi ser her at de svingte bort fra sannheten og til en falsk sannhet.) Og så
advarer han dem,
8 Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere noe annet enn det
som vi har forkynt dere, han være forbannet!
9 Som vi har sagt før, så sier vi nå igjen: Hvis noen forkynner dere noe annet enn det
dere har mottatt, han være forbannet!
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Så vi ser at å ta dette andre melet, er å ta forbannelsen, som er døden, og i dette
tilfellet, en åndelig død.
65-0718E Åndelig Mat I Rett Tid 124 Legg merke til, det var mel i krukken. Hver
gang hun gikk for å hente mel, var det mel i krukken. Det var olje i kruset, hver gang
hun gikk etter det. Hvorfor? Mel representerte Kristus i mel-offeret. Kvernsteinene
måtte være stilt helt riktig, for å male hvert enkelt av dem. Hver kvernestein for dette
melet nøyaktig likt, som viser at Han er den samme i går, i dag, og for evig. Det var
Ordet, Livets Brød som fulgte budskapet, for å stadfeste Ordet.
125. Således er det i dag, venner. Således er det i dag, at Livets Brød som barna
spiser på, følger Guds Budskap, for å nære dem under tørketiden. Hva om Han
stod i vårt nærvær i dag? Hva om Han stod i vårt nærvær akkurat nå? Han ville
handle og gjøre helt nøyaktig det Han gjorde i den tiden Han var i kjød her på jorden.
65-0220 Guds Utvalgte Sted For Tilbedelse 78 Melofferet var Kristus. Hver
kvernstein måtte bli satt helt likt, og hvert lille melkorn måtte bli malt likt for melofferet.
Og det viste at Han er helbrederen, og han erstatter, og tar bort døden og setter inn
livet etter de to lovene. Halleluja. Der hvor det er død ett sted, når Kristus kommer
inn, kommer Livet inn. Han er den samme i går, i dag og for evig. Og der det var død,
der ble det liv, fordi Kristus ble brakt inn, Melofferet.
Legg merke til at melet representerer Livets Ord, og kvinnen tok tre mål av dette
melet, som representerer tre mål av Livets Ord, og så blandet hun noe annet inn i
Livets Ord for å prøve å gjøre det livet enda vakrere, for å gjøre det større enn det er
ment å være, og for å gjøre det bedre å se på, enn hva det var ment å være. Og ved
å gjøre det, fordervet hun det, og forårsaket død i gryten. Det er hva surdeigen gjør,
den blåser opp melet.
Nå har vi vist hvordan disse kvinnene representerer kirken, og likevel har vi også
sagt at hvis du ser på kvinnens natur, vil den fortelle deg om hun representerer en
brud eller en falsk brud. I denne lignelsen forteller Jesus oss hva slags kvinne denne
kirken er. Hun er en falsk kirke på grunn av sin natur, som erklærer hvilken type
kvinne hun egentlig er. Jesus sier: "En kvinne tok en surdeig og skjulte den inni
tre mål med mel, til alt var gjennomsyret.
Legg merke til at hun skjulte den. Hun var listig i det som hun gjorde. Ordet skjult
betyr: 1. Å sette eller holde seg ute av syne; gjemme. 2. For å forhindre avsløring
eller gjenkjennelse av noe; å skjule: "for å skjule fakta". 3. Holde borte fra å bli sett;
mørklegge: Skyer gjemte stjernene. 4. Å avverge, forhindre (at noen blir
oppmerksom på noe),
Og legg merke til at hvis denne kvinnen reflekterte Kristus som sin mann, da ville hun
ikke prøve å skjule, men åpenbare. Så vi ser at denne kvinnen er en dårlig kirke. Hun
er en hore. Hun har prøvd å gjemme seg og slippe unna med denne gjerningen slik
at ingen ville legge merke til det. Og Jesus sa at hun syrnet hele deigen. Lot hele
deigen bli syrnet. Og hva skulle bli laget av den deigen? Det skulle bakes og det
skulle gi brød. Og dermed syrnet hun hele livets brød, til det ikke var liv igjen i det,
bare døden i gryten. Og husk at det samme Ordet som er vår velsignelse, blir vår
forbannelse, hvis vi ikke håndterer det slik som det var bestemt at det skulle bli
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håndtert. Og slik ble alle tre mål med mel forurenset, helt til Jesus sa at hele deigen
var forurenset. Alle bord blir fulle av oppkast.
Hva larven ikke spiste, det spiste gresshoppen, og hva gresshoppen etterlot, spiste
gnageren, og hva gnageren ikke spiste, har kålormen spist og så videre, til alt
sammen ble ødelagt. Og det var derfor Gud måtte komme selv, i denne siste tiden,
for å gjenopprette alt som hadde blitt spist opp, helt ned til selve røttene.
Hva er de tre mål av mel? Rettferdiggjørelse, helliggjørelse og dåpen i Den Hellige
Ånd. Og legg merke til hvordan hun forvrengte undervisningen i disse tre dogmene i
Skriften. Og hva forvrengte hun dem med? Falsk lære! Hun tok falsk lære for å
forvrenge det sanne melet, eller den sanne læren. Vi finner vårt svar på dette fra
Jesu egne ord i Matteus 16.
Matteus 16:6 Jesus sa da til dem: «Pass på at dere tar dere i vare for fariseernes
og saddukeernes surdeig!»
7 Men de tenkte inni seg selv 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 tenker
dere inni dere selv 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.
Paulus lærte oss i 2. Timoteus 2:15 at Guds Ord må bli delt opp på rett måte. " Vær
nøye med å framstille deg framfor Gud som en som holder prøve, en arbeider som
ikke trenger å skamme seg, en som deler opp Sannhetens Ord på rett måte.
65-0822M Kristus Åpenbart i Sitt Eget Ord 53 Nå, for å studere Skriften ... Paulus
sa til Timoteus: "Studer det, del opp Guds Ord, som er Sannhet, på rett måte." Så
det er tre «absolutter» i Skriften. Når du bruker Guds Ord, er det tre ting du ikke
må gjøre. La oss nå studere dem de neste ti minuttene: Tre ting du ikke må gjøre
... Og alle sammen utover i landet, uansett hvor du er, over hele landet, sørg for å
legge dette ned i tankene dine, hvis du ikke har en blyant. Du må ikke gjøre disse
tingene. Vi forteller deg hele tiden hva du må gjøre; Nå skal jeg fortelle deg hva du
ikke må gjøre. Nå, du må ikke feiltolke Ordet. Du sier: "Vel, jeg tror det betyr dette."
Det betyr nøyaktig hva som står skrevet. Den trenger ingen tolk. Og du må ikke
feilplassere Ordet. Og du må ikke forvrenge Ordet. Og hvis vi skulle gjøre en av
disse, det vil kaste hele Bibelen inn i en forvirring og et kaos.
Feiltolkning, det betyr: Å si at det betyr noe som det ikke betyr.
Å feilplassere, det betyr, Å gi deg Skriftsteder, som vil motbevise din teori. Og å
forvrenge, det betyr: Å plassere sammen skriftsteder som ikke er ment å bli plassert
sammen, for å bevise ditt poeng. Og det viser at du vrir ordet til å passe til ditt eget
formål. Og å gjøre det, er å legge surdeig inn i melofferet, som er Livets Ord.
Så vi ser at surdeig representerer falsk lære, noe som blir lagt til, et tillegg til den
rette delen av Ordet. Og husk at kvernsteinen måtte kverne til det samme, i alle
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detaljer. Derfor, melet representerer et Ord som er rett delt opp, som gir liv. Og
likeledes, surdeigen representerer falsk lære som er blitt lagt til i de tre målene:
Rettferdiggjørelse, helliggjørelse og Dåpen i den Hellige Ånd. Og det forvrengte
hele forståelsen av Guds forløsningsplan. Og uten at disse tre mål med mel er blitt
delt opp på rett måte, kan du ikke ha en sann nattverd og et fellesskap i Guds
nærvær, ikke uten å bryte Livets usyrede brød sammen med Ham. Gud ønsker å
ha fellesskap og nattverd sammen med oss, basert på Hans uforfalskede Ord. Og
Abraham, vår troens Far, viste oss hvordan det skal gjøres.
1. Mosebok 18:1 Så åpenbarte Herren seg for ham i Mamres terebintelund, (Legg
merke til at dette taler om tilsynekomsten av Herren selv. Dette taler om Herrens
nærvær.) en gang han (Abraham) satt i teltdøren midt på heteste dagen.
2 Han løftet sine øyne, og se, tre menn stod foran ham. Da han så dem, løp han dem
i møte fra teltdøren, bøyde seg til jorden
3 og sa: Herre, dersom jeg har funnet nåde for dine øyne, så ber jeg deg, gå ikke din
tjener forbi!
4 La oss få hente litt vann så dere kan få vasket føttene, og hvile dere her under
treet.
5 La meg hente et stykke brød så dere kan styrke dere før dere drar videre - siden
dere nå har lagt veien om deres tjener. Og de sa: Gjør som du har sagt!
6 Da skyndte Abraham seg inn i teltet til Sara og sa: Skynd deg ...
Hun hadde ikke tid til å legge til noen ting til det, hun måtte skynde seg og raskt lage
det. Når vi lager nattverdsbrødet, skal det gjøres i hast, akkurat som når de skulle
lage brødet ved den første utvandringen. Akkurat slik som Abraham fikk Sara til å
gjøre det i hast, raskt, ikke tid til å la det heve seg. Du tar bare rent fullkorn og bare
vann, ingenting annet. Ingen olje, ingen surdeig, bare ekte hele hvetekorn og rent
vann, og kna det og rulle det og bake det raskt. Legg merke til at Abraham sa,)
Skynd deg, ta tre mål fint mel, kna det og bak kaker!
Du er nødt til å være i stand til å kunne dele det opp på rett måte, de tre mål med
fint mel, rettferdiggjørelse, helliggjørelse og Dåpen i den Hellige Ånd. Og da er
du klar til å bryte Livets Brød sammen med forfatteren av livet, med Ham Selv, i Hans
eget nærvær. Og Han er her denne formiddagen for å gjøre det.
For broder Branham sa i sin preken 64-0705 Mesterverket 136 Rettferdiggjørelse,
banet en vei for helliggjørelse; helliggjørelse, banet en vei for dåpen i den Hellige
Ånd, dåpen i den Hellige Ånd, banet en vei for den Hellige Ånd Selv til å komme rett
ned i fullkommenhet, tilbake til Ordet igjen, til å manifestere Seg Selv.
La oss be.
Før vi drar, vil jeg gjerne sette opp noen regler for forvaltningen av nattverds- og
fotvasktjenesten.

Regler til en veiledning i nattverd og
fotvask i henhold til Skriften.
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Det er tre forordninger som Jesus etterlot til oss, først dåp, som vi gjør i henhold til
Apostlenes gjerninger 2:38. Dette ble gitt til oss etter hans oppstandelse, men før
han sendte ut disiplene for å døpe folket.
Johannes 4:2 Da Herren visste at fariseerne hadde hørt at Jesus vant flere disipler
og døpte flere enn Johannes,
2 enda Jesus Selv ikke døpte, men disiplene Hans,
Så vi ser at dåpens forordning allerede var etablert, mens Han ennå var her. Men det
var ikke før Han var blitt oppreist fra de døde, at vi ser den virkelige betydningen.
Apostlenes gjerninger 2:36 La derfor hele Israels hus vite for visst at Gud har gjort
denne Jesus som dere korsfestet, både til Herre og til Kristus.»
37 Da de hørte dette, skar det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene:
«Menn og brødre, hva skal vi gjøre?»
38 Da sa Peter til dem: «Omvend dere, og enhver av dere må bli døpt i Jesu Kristi
navn til syndenes tilgivelse, og dere skal få gaven, Den Hellige Ånd.
39 For løftet tilhører dere og deres barn og alle dem som er langt borte, så mange
som Herren vår Gud vil kalle på.»
40 Og med mange andre ord vitnet han og formante dem og sa: «Bli frelst fra denne
vrange slekt!»
41 De som nå tok imot hans ord med glede, ble døpt. Og den dagen ble omkring tre
tusen sjeler lagt til de andre.
42 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.
De neste to forordningene er nattverd og fotvask. Men alle tre er like viktige. Nattverd
og fotvask er de to siste som Jesus ga oss rett før han dro ut til Getsemane hagen.
Nattverd: Johannes 13:1 Det var før påskehøytiden. Jesus visste nå at timen Hans
var kommet, da Han skulle gå bort fra denne verden til Faderen. Som Han hadde
elsket Sine egne som var i verden, slik elsket Han dem til det siste.
2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot,
Simons sønn, at han skulle forråde Ham.
3 Jesus visste at Faderen hadde overgitt alt i Hans hender, og at Han var kommet fra
Gud og skulle gå til Gud.
Det er noen som kanskje tenker at disse ikke er viktige, eller at nattverd er viktigere
enn fotvask, og derfor trenger vi ikke å delta i dette:
Vi ser at Peter også tenkte dette, i: Johannes 13:5 Deretter fyller Han vann i et fat og
begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med håndkleet Han har rundt Seg.
6 Så kommer Han til Simon Peter. Og Peter sier til Ham: «Herre, vasker Du føttene
mine?»
Jesus irettesetter Peter og lar ham få vite hvor viktig denne forordningen er. 7
Jesus svarte og sa til ham: «Det Jeg gjør forstår du ikke nå, men du skal forstå det
etter dette.»
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8 Peter sier til Ham: «Du skal slett ikke vaske føttene mine, ikke i all evighet!» Jesus
svarte ham: «Hvis Jeg ikke vasker deg, har du ikke del med Meg.»
La meg gjenta det. Hvis Jeg ikke vasker deg, har du ikke del med Meg.
Nattverd og fotvask er den viktigste tjenesten du kan delta på, for det viser at du
ønsker å være en del av Kristus.
Johannes 13:12 Da Han så hadde vasket føttene deres og tatt på Seg klærne Sine
og satt seg ned igjen, sa Han til dem: «Forstår dere hva Jeg har gjort med dere?
13 Dere kaller Meg Mester og Herre og det med rette, for det er Jeg.
14 Hvis da Jeg som er deres Herre og Mester, har vasket føttene deres, skylder også
dere å vaske føttene til hverandre.
15 Nå har Jeg gitt dere et eksempel, for at dere skal gjøre som Jeg har gjort mot
dere.
16 Sannelig, sannelig sier Jeg dere: En tjener er ikke større enn sin herre. Heller ikke
er den som er utsendt, større enn han som har sendt ham.
17 Hvis dere skjønner dette, er dere salige, så sant dere gjør det.
Legg merke til at han ga deg et eksempel for at du kunne gjøre som han gjorde.
Derfor handler ikke fotvask om å komme for å få føttene vasket av noen, men hans
eksempel var å vaske brødrenes føtter. Denne forordningen handler ikke om deg,
det handler om å tjene andre. Når du tenker at det handler om deg, da er du på
feil vei til frelse, fordi evig liv er å leve for andre, det handler ikke om deg eller
ditt eget selv.
La oss be igjen.

17

