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Denne formiddagen vil vi fortsette i vår studie av lignelsene, og vi skal studere
den lignelsen som vi finner i:
Matteus 25:14 For himlenes rike er å ligne med en mann som reiste til et land
langt borte, og som kalte tjenerne sine til seg og overlot hele eiendommen sin til
dem.
Nå, det første vi trenger å forstå, er hvorfor Jesus brukte ordene "et land langt
borte"
Det finnes seks tilfeller i Det nye testamentet hvor Jesus brukte uttrykket "et
land langt borte", og alle seks hadde å gjøre med lignelsene angående Guds
Rike. I hvert av dem ble uttrykket brukt for å vise at hovedpersonen var reist
bort. Så vi ser her at Han bruker denne illustrasjonen for å fortelle apostlene at
Han vil være borte fra dem.
Det gjelder denne, i Matteus 25:14, og 5 andre.
Markus 12:1 Så begynte Han å tale til dem i lignelser: «En mann plantet en
vingård og satte et gjerde rundt den, gravde plass for vinpressen og bygde et
tårn. Og han leide den ut til vingårdsarbeidere og drog til et land langt borte.
Matteus 21:33 Hør en annen lignelse: Det var en landeier som plantet en
vingård og satte et gjerde rundt den, gravde en vinpresse i den og bygde et tårn.
Og han leide den ut til vingårdsarbeidere og drog til et land langt borte.
Lukas 20:9 Så fortalte Han folket denne lignelsen: «En mann plantet en
vingård, leide den ut til vingårdsarbeidere, og drog for en lengre tid til et land
langt borte.
Lukas 15:13 Ikke mange dager etterpå samlet den yngste sønnen sammen alt
sitt og drog til et land langt borte. Og der sløste han bort alt han eide i et
nedbrytende liv.
Og i Lukas finner vi også denne samme lignelsen som ble gitt til oss i Matteus.
Der ser vi at det har å gjøre med Guds rike:

Lukas 19:11 Da folket hørte dette, fortalte Han også en annen lignelse, siden
Han var nær Jerusalem, og siden de trodde Guds kongerike ville komme til syne
med det samme.
12 Derfor sa Han: «En mann av høy ætt drog til et land langt borte for å få
kongeverdighet og så vende tilbake.
Derfor vil jeg at dere skal legge merke til at Jesus forteller denne lignelsen fordi
disiplene ikke var i harmoni med hva som skjedde, og hva som skulle skje. Og
Han prøvde å fortelle dem at Han ville dra bort for en stund. Faktisk hører vi
Ham senere si "Jeg går for å gjøre i stand et sted for dere, men dit jeg går
kan dere ikke komme nå."
Johannes 14:2 I Min Fars hus er det mange rom. Hvis ikke, ville Jeg ha sagt
dere det. Jeg går for å gjøre i stand et sted for dere.
3 Når Jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, skal Jeg komme
igjen og ta dere til Meg. For der Jeg er, der skal også dere være.
Nå, vi kan ikke sitere fra Johannes 14 uten å gå igjennom hva Jesus forteller
oss her, og hvorfor Han sier det Han gjør.
La oss begynne i:
Johannes 14:1 La ikke deres hjerte forferdes! Dere tror på Gud, tro også på
Meg!
Så Jesus vet at deres hjerter er urolige. Husk nå at de nettopp hadde hatt sitt
siste måltid sammen, i det forrige kapitlet. Og Han fortalte dem at en av dem
som spiste sammen med dem der, ville forråde Ham. Han sier her i det 1.
verset: Ikke la dette som Jeg nettopp har fortalt til dere, forferde deres hjerter.
Hvis dere tror på Gud, da tro også på Meg.
Så begynner Han med å fortelle dem hvorfor det er nødvendig for Ham å gå
bort. Han sier i vers 2:
2 I Min Fars hus er det mange rom. Hvis ikke, ville Jeg ha sagt dere det. Jeg
går for å gjøre i stand et sted for dere.
Så her forteller Han dem hvorfor Han må gå bort for en stund. Han forbereder
dem på de begivenhetene som vil finne sted i de neste dagene. De er på vei til
Getsemane, og Han vet at Han vil bli tatt med makt, og at de vil flykte. Men slik
at de, etter at støvet har lagt seg, at de vil huske hva Han ba dem om å være på
utkikk etter.

Så sier Han, etter å ha fortalt dem at Han vil være nødt til å forlate dem for en
stund, Han sier i vers 3:
3 Når Jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere,
(det er fordi, eller årsaken er fordi da)
skal Jeg komme igjen og ta dere til Meg. For der Jeg er, der skal også dere
være.
Så Han forsikrer dem her om at intensjonen Hans er at de skal være i sammen.
Hans reise er for å forberede et sted for dem alle til å bo i sammen. Et Rike.
4 Dere vet hvor Jeg går, og dere kjenner veien.
Nå, det er her at den tvilende Thomas skyter inn sin frykt for å bli latt tilbake
alene.
5 Tomas sier til Ham: «Herre, vi vet ikke hvor Du går, så hvordan kan vi vite
veien?»
6 Jesus sier til ham: «Jeg er Veien, Sannheten og Livet. Ingen kommer til
Faderen uten gjennom Meg.
Og så legger Jesus til:
7 Hadde dere kjent (Ginosko) Meg, hadde dere også kjent (Ginosko) Min Far.
Fra nå av kjenner (Ginosko) dere Ham og har sett (Horao) Ham.
Vel, dere skulle alle vite hva dette ordet Ginosko betyr, fordi jeg har brukt det
hundrevis av ganger. Og det betyr “å kjenne ved erfaring”. Ikke en mental
kjennskap, men "en kjennskap gjennom erfaring". Med andre ord en
kjennskap basert på en levende erfaring.
Så Jesus sier: Hvis dere har brukt de siste tre årene på å bli kjent med meg
gjennom alle de erfaringene som vi har delt sammen, da skulle dere også
erfaringsmessig ha kjent min Far. Og fra nå av skal dere ved erfaring kjenne
Ham, fordi dere har allerede sett (Horao) Ham.
Vel, hvis Han bare talte om å se Gud med øynene, da ville Han ikke ha brukt
ordet “horao” her. Fordi dette ordet “horao”, betyr “å observere for å
sammenligne”. "Å observere ved erfaring for å skjelne tydelig."
Med andre ord, da de vandret sammen med Jesus, og de observerte hvordan
Han gjorde ting, og da så de at Gud trådte inn og utførte overnaturlige
gjerninger som ingen mennesker kunne gjøre. Hvis de hadde fått med seg disse
erfaringene, da ville de ha sett hvordan Jesus var underlagt Faderen, og ikke

gjorde noe annet enn det som Faderen først viste Ham. Derfor så de ved
erfaring hvordan Gud gjorde ting gjennom Sønnen, ting som ingen mennesker
kunne gjøre. Og ved dette erfarte de Guds kraft og nærvær i Sin Sønn.
Dette er hva Johannes 14 handler om. Jesus som lærte dem at når dere har
observert meg, og dere har sett hvordan Gud lever inni meg, da har dere
kommet til en forståelse om dette spesielle forholdet som Gud har til sin Sønn,
og til sine sønner.
Se nå hvordan Filip har problemer med å forstå dette. Fordi han på dette
tidspunktet hadde fått inn læren om Faderen og sønnen ganske bra. Men han
forsto ennå ikke at læren peker på selve Livet til Faderen inni sønnene.
Og dette er min bekymring for alle de som satt under Broder Vayles tjeneste
gjennom så lang tid. Fordi disse, akkurat som Thomas, forstår Faderen og
sønnen, men klarer ikke å få tak i det som Jesus sa rett her. Og det fører oss til
vers 12. Men før vi kommer dit, la oss se hvordan dette utvikler seg frem til det
punktet hvor Jesus bare talte så veldig tydelig i vers 12.
Husk nå at Filip kjente Jesus til å være Guds Sønn. Men han hadde ennå ikke
fått tak den detaljen om at det var Guds liv inni Jesus som han hadde fått erfare
hele tiden.
Etter at Jesus sa: Dere har kjent meg gjennom de erfaringene som vi har delt.
Og dermed har dere også kjent Faderen gjennom de samme erfaringene. Men
Filip fikk fremdeles ikke tak i det. Han var fiksert på to herrer. Faderen og
Sønnen. To personer. Og han hadde sine øyne på karet, og ikke på den Gud
som bruker karet.
8 Filip sier til Ham: «Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss.»
Nå, hvis han hadde lyttet, da ville han ha forstått hva Jesus nettopp hadde fortalt
dem. Men han var for fokusert på karet til å forstå. Så…
9 Jesus sier til ham: Så lenge har Jeg vært hos dere, og likevel kjenner
(ginosko) du Meg ikke, Filip?
Så lenge har Jeg vært hos dere, og likevel kjenner du Meg ikke gjennom
erfaring, Filip? Den som har sett Meg,
(horao, den som har "brukt tid på å observere meg for å sammenligne meg med
min Far", "den som har observert meg gjennom erfaring om hvordan Faderen

opererer gjennom dette karet for å skille klart.")
har sett (horao) Faderen. Så hvordan kan du si: Vis oss Faderen?
Jesus underviser Filip her om at det kommer en tid hvor du må sammenligne
erfaringen med hva Ordet sier at det vil være. Og det er problemet med så
mange troende i dag. De er redde for erfaringen. Men så lenge erfaringenen
stemmer overens med Ordet, da vil du kjenne Ordet gjennom erfaring. Med
andre ord: Hvis Ordet ikke kan bli tolket rett før det skjer. Ikke sant? Da er dette
at Ordet får ting til å skje, en erfaring. Og uten den erfaringen kan du i
virkeligheten ikke si at du har den rette tolkning av det. For hvis det ikke blir
kjent gjennom erfaring, men bare kjent i hodet, da kan det oppstå et spørsmål
om Ordets ekthet, og om du har den rette tolkningen av Det.
Dette er hvor Jesus tar oss videre i denne samtalen.
10 Tror du ikke at Jeg er i Faderen og Faderen i Meg? De ordene som Jeg
taler til dere, taler Jeg ikke av Meg selv, men Faderen, som blir i Meg, Han
gjør gjerningene.
Med andre ord: Du har observert meg i løpet av de siste tre årene. Og du vet at
jeg bare har talt det som min Far befalte meg om å tale. Og de gjerningene som
jeg gjør, du vet at det måtte være Faderen som gjorde dem. For ingen kan gjøre
disse tingene, uten Gud. Det er Han som gjør dem.
Derfor, Filip, hvis du har kjent meg gjennom erfaring, og har observert meg, da
ville du, gjennom de erfaringene du har hatt, måtte kunne klare å skjelne klart
mitt forhold til Faderen. Og da når Han handler, da handler også jeg. Og når
Han taler, da taler også jeg det som Han ber meg om å tale. Husk nå at Han
nettopp hadde sagt at det er Faderen som bor inni meg. Deretter sier Han:
11 Tro Meg at Jeg er i Faderen og Faderen i Meg. Hvis ikke, så tro Meg for
selve gjerningenes skyld.
Se her, du har sett gjerningene, du har sett det overnaturlige og du har erfart
dette sammen med meg. Tro derfor på meg, på det som jeg forteller deg, på
grunn av selve stadfestelsen. Og husk at stadfestelse er noe som Gud gjør for å
stille Seg selv bak det som sønnene enten sier eller gjør. Så stadfestelse er en
faktisk erfaring der du ser karet, og du ser Gud som bruker karet på en
harmonisk måte. Og så, oi sann!!! Vi kommer til vers 12. Ja, vers 12. For det er
så mange som ikke ser ut til å klare å forstå, at det er for alle de som er fylt av
Ånden.

Legg merke til at Han fortsatt taler med Filip her. Det er fremdeles den samme
samtalen der han taler om å erfare kraften og tilstedeværelsen av Guds Liv som
virker inni et kar.
12 Sannelig, sannelig (Sannelig betyr: "Om en sannhet", så Han sier, "Om en
sannhet, om en sannhet) sier Jeg dere: Den som tror på Meg, han skal også
gjøre de gjerningene Jeg gjør. Han (den troende) skal gjøre større gjerninger
enn disse, for Jeg går til Min Far.
Husk nå at Han har fortalt oss at vi må se med øyne som kan skille tydelig
mellom Gud og karet, og hvordan Gud stadfester karet. Og så sier Han at alle
som har Guds Ånd inni seg, vil gjøre de samme tingene som Jeg gjør, gjennom
Hans Ånd inni Meg. Dette er den som observerer for å skille ut på rett måte.
Se her hva Han sier: "Den som har brukt tid på å kikke på meg for å
sammenligne meg med min Far”. "Han som har observert meg gjennom å
erfare hvordan Faderen opererte gjennom dette karet, og sett et tydelig
skille." "Den som tror det som Faderen har gjort gjennom meg, han vil
også gjøre de samme tingene jeg gjør...
Så hele denne debatten om Johannes 14:12, kommer ut fra den omfattende
diskusjonen som foregikk mellom Jesus og Filip, om hvordan du kan kjenne,
gjennom erfaring, når du ser Gud bevege Seg inni deg slik som Han har
beveget Seg inni Jesus.
Vel, vi har vist dere mange ganger hvordan broder Branham gjør dette så
tydelig, at den troende som Jesus nevner i Johannes 14:12, er enhver som er
fylt av Den Hellige Ånd.
Jesus sa i:
Johannes 6:47 Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som tror, på Meg, har (gir
ut ekko av) evig liv.
Altså, hvordan gir du ut ekko av evig liv? Johannes 14:12. Du gjør det som Han
gjorde hvis du har den samme Ånden som Han hadde. Og du er ikke en troende
hvis du ikke gjør det. Fordi Han sa: Den som tror på meg, vil gi ut ekko av evig
liv.
Broder Branham sa i talen:
63-1112 Mine Herrer, Vi Vil Se Jesus 38 Vel, ifølge Skriften er vi ment å skulle
være "skrevne brev", av Ham. Bibelen sier at vi er "skrevne brev". Og hvis vi i
kveld ville hungre og tørste etter å se Herren Jesus Kristus, da skulle vi som

troende kristne reflektere Hans liv så mye, til det ville være Hans fulle
representant. Vi skulle være det. Enhver kristen skulle representere og
reflektere Jesu Kristi Liv. Tror dere det? [Forsamlingen sier: "Amen." - Red.]
Og jeg tror at enhver kristen skulle reflektere Kristi Liv. Han sa i Johannes
14:12, "Den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerningene som jeg gjør.”
Og da vet vi at det er sant, at vi er hans representanter. Og hvis vi hevder at
Kristus lever i oss, hvis Kristus lever i oss, da skulle vi gjøre det som
Kristus gjorde. Vi skulle reflektere Hans Liv."
63-0728 Kristus er Hemmeligheten 595 Og deretter beveger Ordet seg videre
nedover inn i Legemet fra Hodet. Hva er det? Dette samme Ordet. Ingenting kan
bli lagt til eller bli tatt ifra Det. Så dette samme Ordet beveger seg fra Hodet
ettersom dagen nærmer seg, nedover inn i Legemet, nedover inn i Legemet,
som stadfester at de er Ett. De er mann og kone. De er kjøtt av Hans kjøtt,
Ord av Hans Ord, Liv av Hans Liv, Ånd av Hans Ånd. Skjønner? Amen.
Hvordan vet du det? Du bærer det samme vitnesbyrdet, den samme frukten,
det samme Ordet (Skjønner?). Manifesterer Kristus: det samme Livet, den
samme Gud, den samme Ånden, det samme Ordet, den samme Boken
(Amen!), de samme tegnene. "De Tingene som jeg gjør, skal også dere
gjøre." Åh, halleluja. Du store...
I talen, Vi Vil Se Jesus, forteller William Branham oss grunnen til at Johannes
14:12 er for alle, og hva som er hensikten med det.
57-0226 Vi Vil Se Jesus E-21 Men nå, mens Han er her og arbeider med sin
Menighet i form av Ånden... Så hvis Hans Ånd er sammen med oss, da vil
Han handle akkurat slik som Han handlet da Han var her på jorden. Det vil få
deg til å handle på den samme måten. Fordi det ikke er din ånd lenger; det er
Hans Ånd inni deg, Kristi Ånd inni deg. "De tingene som jeg gjør ... Den som
tror på meg (Johannes 14:12), de gjerningene som jeg gjør, skal også dere
gjøre." Skjønner? Vi vil gjøre de samme gjerningene, tenke de samme
tankene, leve den samme type liv. Hvis Guds Ånd er i deg, da får Den deg
til å leve slik som Kristus levde, til å være Kristus-lik. Da blir du et skrevet
brev, lest av alle mennesker. Kristus inni deg, som reflekterer Sitt Lys ut fra
deg. Slik Gud var i Kristus for å forlike verden til seg selv, og reflekterte Gud ut
fra sitt eget legeme. Ingen har noensinne sett Gud, men den enbårne fra
Faderen har erklært ham. Gud var i Kristus. Og det som var holdningen til
Kristus, det var Guds holdning, fordi de to arbeider sammen, Ånden og kjødet
forenet sammen.

Broder Branham gjør det klart at Johannes 14:12 er for “enhver troende”. Vi
ser dette i:
59-0628E Spørsmål og Svar" 172 88b. Broder Branham, kan noen gjøre
Kristi gjerninger uten at han var Kristus? Det er hva det er: "Uten at han var
Kristus?" Ja visst. La oss ta Johannes, bare et øyeblikk. Johannes det 14.
kapitlet, og jeg vil at dere skal se på dette nå, hvis dere kan fange det opp rett
her. Johannes 14:12, tror jeg det er. Vi vil raskt få det frem, og se hva Jesus sa
om dette. Ja vel, Sannelig, sannelig, sier jeg dere: Den, "hvem som helst det
måtte være", Den som tror på meg, de gjerningene som jeg gjør, skal han også
gjøre. En hvilken som helst mann. Mannen, ham selv, kan aldri være Kristus,
men Kristi gjerninger vil følge enhver troende. Skjønner? Gud vil gjøre
Kristi gjerninger i enhver mann. "Den som tror på meg, de gjerningene som
jeg gjør, skal Han også gjøre." Ikke, "Jeg skal gjøre," "Han skal gjøre, Han
skal," ikke, "jeg." "Men den som tror på Meg, og har bekjent sin tro i Meg, og
har dødd ut til sitt selv, og Min Ånd bor inni ham, og han blir en del av
Meg." Nå, det gjør ham ikke til Kristus. Det gjør ham til en del av Kristus
sammen med resten av Menigheten. Ja vel. Han er ikke Kristus, for det ville
være antikrist, skjønner dere. Da ville han ta det bort fra Kristus. Men han kan
gjøre Kristi gjerninger, enhver troende. Ja vel.
57-0325 Lammet og duen E-28… Noen ganger tilber den troende og den
vantro ved den samme Ånd; men Åndens frukt beviser hva du er (Hm-hmh.).
Det er ikke hvordan ånden reagerer, det er ikke å tale med tunger, det er ikke
å rope, men det følger også med det. Alt dette følger med det. Men hvis ikke
Åndens frukt bærer vitnesbyrd sammen med Guds Ord, da har du bare en
ytre fremvisning. Og i dag fester vi så stor tillit til en ytre sinnsbevegelse og
fremvisning. Men det er nødvendig med et ekte, rent, gjenfødt, Hellig Ånd
ledet liv, for å bevise hva du er. Nå, det er riktig, min kjære bror og søster.
Hvis det ikke er frukt der. Og Åndens frukt er ikke en ytre fremvisning. Det er et
nådens verk i ditt indre; kjærlighet, glede, fred, langmodighet, godhet, tro,
saktmodighet, mildhet, tålmodighet; der har dere det.
La oss nå fortsette med Jesu forklaring til Filip.
Johannes 14:13 Hva som helst dere ber om i Mitt navn, det skal Jeg gjøre, så
Faderen skal bli herliggjort i Sønnen.
14 Dersom dere ber om noe i Mitt navn, skal Jeg gjøre det.
15 Hvis dere elsker Meg, så hold Mine bud.
16 Og Jeg vil be Faderen, og Han skal gi dere en annen Talsmann, for at
Han skal bli hos dere til evig tid,

17 sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, siden den verken ser Ham eller
kjenner Ham. Men dere kjenner Ham,
(dere ginosko ham, dere kjenner ham ved erfaring. Hvordan skal vi kjenne
ham ved erfaring?)
for Han blir hos dere og skal være i dere.
18 Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse. Jeg skal komme til dere.
19 Ennå en liten stund og verden skal ikke se Meg lenger, men dere skal se
Meg.
(Det greske ordet her for se, er “teoreo”, som betyr å: skjelne, (en bokstavelig,
en billedlig (erfaring) eller en intens (erkjennelse): - se, vurdere, se på, oppfatte.
Så hvordan er dette mulig?)
Fordi Jeg lever, også dere skal leve.
20 På den dagen skal dere kjenne at Jeg er i Min Far og dere i Meg og Jeg i
dere.
Og den dagen er denne tiden. Og Johannes 14:12, det er å være klar over
dette forholdet, at Han er inni dere. Kristus inni dere, håpet om herlighet, håpet
om doxa. Det samme sinn som var i Ham, det er i deg.
Så når vi går tilbake til lignelsen, da finner vi:
Lukas 19:12 En mann av høy ætt drog til et land langt borte for å få
kongeverdighet og så vende tilbake.
Nå, den neste tingen jeg vil at dere skal forstå, er at i denne fortellingen, slik den
ble gitt til oss av Lukas, da ser vi at denne mannen er en adelsmann. Det
betyr at han er en herre. Og Lukas sier at Jesus fortalte denne historien fordi de
trodde at Guds Rike var veldig nært forestående i deres tid. Derfor ville han
gjennom denne fortellingen, hjelpe dem til å forstå at det var langt inn i
fremtiden. Derfor, det at Herren befant seg på et sted langt borte, indikerer
at han ikke vil være tilbake før etter en lang tid.
Dette bringer oss til den neste tanken, som er antallet av menn som er med i
denne fortellingen. I Matteus står det: "Han kalte tjenerne sine til seg og overlot
hele eiendommen sin til dem". Men vi blir ikke her fortalt hvor mange menn som
er involvert. Ved en flyktig lesning kunne du kanskje tro at det er tre menn som
er involvert. Men fortellingen, slik den blir fortalt i Lukas, sier oss at det er ti
menn involvert. Og der er tallet ti igjen. Og ti representerer hva? “En
fullendelse av en syklus”. Ikke sant? Vi har hatt ti jomfruer som representerer
avslutningen av menigheten. Og ti sølvmynter som representerer avslutningen
på Den Hellige Ånds gjenløsning og renselse i menigheten. Og nå ser vi på

dette tallet ti igjen, og dets betydning av "en avslutning på en syklus". Og
denne gangen taler det om disse mennene. Ikke en kvinne. En kvinne ville vært
et bilde på menigheten. Men menn, som vil være et bilde på "en tjeneste".
Lukas 19:13 Da kalte han til seg ti av tjenerne sine, gav dem ti pund og sa til
dem: Driv forretning til jeg kommer tilbake!
Legg merke til at disse ti mennene ble gitt en forvaltning over noe verdifullt.
Dette var ti menn som ble gitt ti pund med gull eller sølv som var valutaen eller
pengene på den tiden. Legg merke til at dette var menn, ingen kvinner er med i
denne historien.
I forrige uke så vi på hvordan menigheten hadde mottatt hennes ti sølvmynter.
Og denne uken ser vi på disse mennene, som ikke representerer menigheten,
men tjenesten, fordi de er forvaltere av det som Herren ga dem.
Derfor, dette taler ikke om menigheten. Dette er menn, og dermed så taler dette
om tjenesten. De ti representerer avslutningen på syklusen for tjenesten,
eller menn som Gud har gitt en forvaltning til. Og de tre forskjellige typer av
menn som er utpekt, viser oss de tre typer av tjenester. Og vi vet at det er tre
typer av troende iblant menigheten. Og derfor er det tre typer av troende iblant
forkynnerne også.
Vel, det er ikke alle som kan være enig i det. Men Bibelen er tydelig på at en
kvinne vil alltid representere menigheten. Og siden dette ikke taler om kvinner,
da representerer det ikke menigheten. Dette taler om menn som er forvaltere av
noe som Herren har gitt dem ansvar for.
1.Korinterne 4:1 Slik skal hvert menneske se på oss som Kristi tjenere og
forvaltere av Guds hemmeligheter.
2 Ellers kreves det av forvaltere at de må bli funnet å være trofaste. (Eller
full av tro.)
1.Peter 4:10 Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med
den, som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde.
11 Hvis noen taler, skal han tale slik som Guds ord. Hvis noen tjener, skal han
gjøre det ved den kraft Gud gir, slik at Gud kan bli æret i alle ting gjennom
Jesus Kristus. Ham tilhører æren og herredømmet i all evighet. Amen.

Legg nå merke til at det ikke taler om forvalteren av hemmelighetene med
henvisning til en kvinne. Hun, en kvinne, representerer menigheten, slik vi har
vist dere flere ganger i løpet av de siste talene.
Derfor ser vi i
1.Timoteus 2:11 En kvinne skal la seg lære i stillhet i full underordning.
12 En kvinne tillater jeg ikke å lære eller å ha myndighet over en mann,
men å være i stillhet.
13 For Adam ble formet først, så Eva.
14 Og Adam ble ikke forført, men kvinnen ble forført og falt i overtredelse.
15 Likevel skal hun bli frelst ved barnefødselen, dersom de holder fram i tro,
kjærlighet og hellighet med nøkternhet.
344-1 Laodikea Menighetstid - Boken om Menighetstidene CPT 9 Vel, vis
meg ett sted i Bibelen hvor Gud noen gang ordinerte en kvinne til å
forkynne eller til å ha myndighet over en mann, og jeg vil be om
unnskyldning for det jeg har sagt. Du kan ikke finne at jeg tar feil. Jeg har rett,
for jeg står med Ordet og i Ordet. Hvis du var åndelig rik, hadde du visst at det
er sant. Det er bare Ordet som er sant. Paulus sa: «En kvinne tillater jeg ikke
å lære eller å ha myndighet over en mann.» Det er ikke mulig å ta en plass
blant den femfoldige tjenesten i Efeserne 4 og ikke ha myndighet over
menn. Søster, du burde lytte til dette Ordet. Det var ikke Guds Ånd manifestert i
et åndsfylt liv som ba deg om å forkynne, for Ånden og Ordet er ETT. De sier
samme ting. Noen gjorde en feil. Noen ble narret. Våkn opp før det er for sent.
Satan narret Eva, din mor. Han narrer døtrene nå. Må Gud hjelpe deg.
La oss gå igjennom nøyaktig hva det er som disse mennene er blitt gitt til å
være forvaltere over.
Matteus 25:15 Og til en gav han fem talenter, til en annen to og til enda en
annen én talent, til hver etter hans egen evne. Og straks dro han på reise.
Legg merke til de ordene som Jesus sier:
til hver etter hans egen evne. Og straks drog han på reise.
Dette er de samme ordene som apostelen Peter brukte i:
1.Peter 4:11 Hvis noen taler, skal han tale slik som Guds ord. Hvis noen
tjener, skal han gjøre det ved den kraft Gud gir.
Vel, det er ti menn som representerer avslutningen på tjenesten, på den tiden
for Guds rike til å bli opprettet på jorden. Og siden Han deler disse ti inn i tre

typer, og de ble gitt tre forskjellige beløp, da kan vi knytte disse tre slag av
tjenester til de tre slag av troende i menigheten.
Så vi ser her at Herren gir disse mennene noe av verdi. Den første gir han fem
talenter. I denne lignelsen hos Lukas, kalles det pund. Uansett så er det noe av
verdi, og det skal bli investert.
Se nå i Matteus 25:15, at en får fem talenter. Nå vet vi at fem er tallet for nåde.
Og vi vet at nåde betyr velvilje, men vi må forstå hva slags velvilje, fordi det er
fem typer velvilje. 1) Velvilje vist til de elendige, kaller vi barmhjertighet, og 2)
Velvilje vist til de fattige, kaller vi medlidenhet, og 3) Velvilje vist til de lidende,
kaller vi medfølelse, 4) Velvilje vist til de gjenstridige, kaller vi tålmodighet,
men 5) Velvilje som vises til de uverdige, kaller vi Nåde.
Og vi vet at Abraham var nådens pakt med Gud Faderen. Og det er ingen
overraskelse at da Gud endret navnet fra Abram til Abraham, at den femte
bokstaven i det hebraiske alfabetet, bokstaven (hey), som er symbolet for tallet
5, ble satt inn som den femte bokstaven i hans navn, og forandret det fra
ABRAM - - 1A. 2B. 3R. 4A. 5M. -og til
ABRAHAM - - 1A. 2B. 3R. 4A. 5H. 6A. 7M.
Matteus 25:16 Han som hadde fått de fem talentene, gikk da og drev handel
med dem og tjente fem talenter til.
Merk dere i denne lignelsen at vi har de fem talentene som blir til ti, og det er
avslutningen på syklusen av Nåde. Og legg merke til at fem pluss fem er nåde
pluss nåde. Eller som Serubabel sa:
Sakarja 4:7 Han skal føre toppsteinen fram under høye rop: Nåde, nåde være
med den!
Se nå, Nåde er bevitnet av Nåde. Derfor ble Han gitt en nådens tjeneste. Og
den tjenesten ble stadfestet av Nåde.
Sakarja 4:6 Da tok han til orde og sa til meg: Dette er Herrens ord til Serubabel:
Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren, hærskarenes
Gud.
7 Hvem er du, du store fjell som reiser deg foran Serubabel? Bli til en slette!
Han skal føre toppsteinen fram under høye rop: Nåde, nåde være med den!
Legg merke til at den tjenesten som går fra fem og legger til fem, er Nåde som
legger til Nåde, eller Nåde - Nåde være med den. Det er en toppstein-tjeneste.

62-0318E Det Talte Ordet Er Den Originale Sæden 326 Gud tar de utvalgte ut
av den pinsemenigheten (den hybriden), trekker de ut og fullfører Ordet. (og
jeg ønsker å legge til at han taler om å fullføre den, som er avslutningen på en
syklus. Og så sier han, Nåde, nåde være med den. Har fem, og legger til fem,
det gir deg ti, og avslutningen av Ordet.) Og det må være så nærme at Ordet
selv vil forene seg med dette Ordet. Der kommer toppsteinen, og et rop: "Nåde,
nåde, underfull nåde."
61-0827 Et Budskap Om Nåde 56 Men nå, i følge profetien vil Toppsteinen
komme. Og jeg vil at dere skal legge merke til at når Toppsteinen kommer, da
vil prinsen som skal rope ut Budskapet, rope ut: "Nåde, nåde."
Se, vi finner i Peters Brev hvor vi blir fortalt at nåde og fred er gitt rikelig til oss
gjennom kunnskapen om Gud.
2.Peter 1:2 Nåde være med dere og fred i rikt mål i kunnskapen om Gud, og
Jesus, vår Herre,
Derfor må det være en Ord-tjeneste som produserer nåde i hjertene eller
forståelsen for den troende. Fordi Nåden er med oss i rikt mål i kunnskapen
om Gud, og (som er en konjunksjon) Jesus, vår Herre,
Og i 1.Peter 1 ser vi at det skal komme til oss en nåde-tjeneste ved
Åpenbaringen av Jesus Kristus.
1.Peter 1:13 Bind derfor opp om deres sinns hofter, vær edrue og sett deres
håp fullt og helt til den nåde som skal bli gitt dere ved Jesu Kristi
åpenbarelse.
Ser dere at vi skal håpe på den nåden som skal bli brakt til oss ved
Åpenbaringen av Jesus Kristus. Da, ved tiden for den store Åpenbaringen av
Jesus Kristus, skal vi motta en spesiell Nådens tidshusholdning. Og denne
nåden skal være i rikelig mål, og bringe med seg: Nåde, nåde være med den,
på den tiden for Kristi Toppsteins-tjeneste.
1.Korinterne 1:3 Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren
Jesu Kristi Far
4 Jeg takker alltid min Gud for dere, for den Guds nåde som ble gitt dere i
Kristus Jesus,
5 for at dere, i Ham, er blitt rike på alt,
(Legg merke til at det er Ham som gjør det.)
i hele Ordet, og i all kunnskap,

Apostlenes Gjerninger 13:41 Se, dere foraktere, undre dere og gå til grunne!
For Jeg gjør en gjerning i deres dager, en gjerning som dere slett ikke vil tro,
selv om en mann forkynner det for dere.
Ser dere at Han sier: Jeg vil gjøre gjerningen, men en mann skal forkynne det
for dere. Så hvem er den mannen, og hva representerer han? En nåde-tjeneste
til folket, selv om Gud vil være den som gjør det, men likevel vil mannen erklære
det.
1.Korinterne 1:5 og for at dere i Ham er blitt rike på alt, på all tale (logos) og på
all kunnskap. ("ginosko", det er det samme ordet som taler om at Herren stiger
ned i denne tiden i all makt og kunnskap. Og det er også det samme ordet som
Jesus refererte til Filip da han talte om en erfaringsmessig kjennskap til Hans
forhold til Faderen.
Og husk at Jesus selv, da han forklarte lignelsen om "De to såmennene", Han
sa "Dere er det gitt å kjenne, men til dem er det ikke gitt verken å vite eller å
forstå."
Da kan vi se at denne nåde-tjenesten som startet med fem talenter, reflekterte
ut for fem nye talenter: Og det kom ut med Nåde, nåde være med til det.
Nå går vi tilbake til:
1.Korinterne 1:6 i samsvar med Kristi vitnesbyrd som ble grunnfestet i dere.
7 Derfor mangler dere ikke noen nådegave,
(Det ordet nådegave er det greske ordet karisma, og det betyr begavelse.
Altså, når vi taler om et barn som er begavet, da betyr det ikke at de er atletiske.
Men de er mentalt begavet til å være i stand til å kunne forstå hva andre,
blant sine jevnaldrende, bare ikke ser ut til å klare å forstå.
Derfor er denne nåden det å begave oss til å være i stand til å forstå
avdekkingen av Kristus.
6 i samsvar med Kristi vitnesbyrd som ble grunnfestet (det betyr at vitnemålet
eller vitnesbyrdet om Kristus ble stadfestet) i dere:
7 Derfor mangler dere ikke noen nådegave, (ingen mangel på forståelse) mens
dere lengter etter åpenbaringen (apokalypse eller avdekkingen eller
avsløringen) av vår Herre Jesus Kristus,
Det var nøyaktig hva Peter sa ville komme. Han sa at denne nåden skulle
gjøre oss rede for avdekkingen av Kristus. Og han ba oss om å binde opp

om våre sinns hofter. Og det betyr å gjøre oss rede til å bevege oss ut, fordi
det vil komme raskt og voldsomt, akkurat som et kappløp.
Som det står, i 2. Korinterne 3:18, at vil det komme fra bilde til bilde, og fra
herlighet til herlighet, (fra doxa til doxa, fra mening til mening, fra
bedømmelse til bedømmelse, fra vurdering til vurdering)
1.Korinterne 1:8 Han som også skal grunnfeste dere inntil enden,
Filipperne 1:6 Han som har begynt den gode gjerning i dere, vil fullføre
den.
Og Han er her for å gjøre det. “Han som ga Ordet, er her for å stadfeste det”,
som broder Branham sa i talen:
64-0618 Guds Nærvær Som Ikke Er Gjenkjent 1 Arbeider for denne ene
hensikten, at dere skal gjenkjenne Jesu Kristi Nærvær. Skjønner? Hvis Han er til
stede, da, ja, alt sammen er avgjort. Han ga ut Ordet. Han er her for å
stadfeste Det. Han beviser at han vil stadfeste Det. "Han er akkurat den samme
i går, i dag og for evig."
Og slik ser vi at Han Selv har kommet i denne tiden for å stadfeste Sitt eget Ord
til oss:
1.Korinterne 1:8 som også skal grunnfeste dere inntil enden, til å være
ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag.
9 Gud er trofast, og ved Ham ble dere kalt inn i samfunnet med Hans Sønn,
Jesus Kristus, vår Herre.
10 Nå formaner jeg dere, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere alle
fører den samme tale, og at det ikke må være splittelser blant dere. Men bli
fullkommengjort, i det samme sinn og i den samme forståelse.
Broder Branham sa i talen:
61-0827 Budskap om Nåde 65 Det er nødvendig med den enkle troen på Gud
for å få Hans Ord til å bli talt ut, for å vise at Jesus Kristus er den samme i går, i
dag og for evig. Det kreves et ydmykt hjerte som er overgitt til Gud, det
bringer Jesus Kristus inn i nåtid. Amen. Hvis det var et krav om teologi, som
ville være presbyterianerne, metodistene, baptistene, katolikkene og så videre,
da ville ikke vi hatt en sjanse, vi stakkars ulærde mennesker. Men det krever
ikke kunnskap. "Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier
Herren", "Jeg skal åpenbare denne hemmeligheten." Og Han vil rope til det:
"Nåde, nåde, med rop og skrik." Det er hva det er i dag: Guds fantastiske nåde

til Sitt folk. Hvordan Han tar de som er analfabeter, de ulærde, det viser at Jesus
er den samme.
Og igjen fra talen:
65-1128M Guds Eneste Tilveiebrakte Sted For Tilbedelse 262 Men nå
kommer vi til hodet, toppstenen. “Nåde! Nåde!” Det ropte toppstenen.
263. Toppstenen roper hva? “Nåde! Nåde!” Gått over fra døden og
læresetninger, til et levende Ord fra den levende Gud. Guds eneste
tilveiebrakte plan for Hans tidsalder, Hans sønner i Ordtidsalderen blir
levendegjort ved Ånden som en gnist som tenner noe for å gjøre det
levende; og sitter nå på himmelske steder (i nåtid), allerede levende og
underkastet ethvert løfte i Ordet. Så hva fører det til? Du er en del av Guds
gen, en del av Ordet, andre mennesker er en del av Guds Ord, sitter sammen,
manifesterer hele Kristi Legeme, fordi det er ikke noen surdeig iblant dere.
(Ser du hva Han snakker om, broder Brown?) Ingen surdeig iblant dere, bare
Ordet alene, sitter på himmelske steder, i døren der Han satte Sitt Navn: Kristus
Jesus.
Husk lignelsen om surdeigen. Jesus sa at fariseernes surdeig var deres falske
lære. Og her sier han at det er ingen surdeig eller falsk lære blant denne
gruppen som har Toppsteinen som roper Nåde-nåde, Toppsteins-tjenesten.
65-1128M_264. Ingen surdeig iblant dere, (Ingen falsk lære blant dere) det
bringer hele Guddommens fylde legemlig iblant dere. Kunne ikke gjøre det i
Luthers tidsalder, kunne ikke gjøre det i Wesleys tidsalder, kunne ikke gjøre det
i pinsetidsalderen; men i tiden da Menneskesønnen vil bli manifestert, åpenbart,
brakte tilbake Menigheten til hele Guds Guddom iblant Sitt folk, og viser de
samme synlige tegn, manifesterer Seg Selv som Han gjorde i begynnelsen da
Han ble manifestert på jorden i form av en Profet-Gud. Åh! Glory! Lovet ved
Malakias 4, lovet ved resten av Skriftstedene. Hvor tilber du hen? Guds Hus,
sitter i nåtid.
La oss merke oss at den neste mannen ble gitt to talenter eller pund med sølv.
Vi vet at Én utelukker enhver ulikhet, og betegner det som er suverent. Men To
bekrefter at det finnes en meningsforskjell, og at det finnes en annen. Mens ÉN
bekrefter at det ikke finnes noen annen.
Derfor sa broder Branham at den eneste forskjellen mellom Faderen og
Sønnen, er at Sønnen hadde en begynnelse. Nå, det kan bare være én forskjell,

men det finnes en forskjell, fordi vi har å gjøre med to, Gud og Hans Sønn. Og
broder Branham kalte Ham en dobbel person, og dobbel betyr to.
Nå viser tallet to at det er en ulikhet, og dette kan være for godt eller ondt. Vi
ser to i Bibelens lære om tvillinger, den ene er god og den andre er ond. En
ting kan avvike fra ondskap, og være god; eller det kan avvike fra det gode, og
være ond. Derfor, tallet To krever en dobbel fargelegging, i samsvar med
konteksten. Og det er viktig at du husker det, i samsvar med den
sammenhengen det står i.
To er det første tallet som vi kan dele opp med et annet. Og derfor kan vi da på
alle bruksområder spore denne grunnleggende ideen om en deling eller en
forskjell. Husk at da Jesus sendte disiplene ut, da ble de delt opp, og de gikk to
og to. Og disse var alle gode, bortsett fra at vi selvfølgelig hadde én av de seks
gruppene som hadde en blandet frukt, fordi en gruppe hadde med seg Judas.
Like så de dyrene som ble reddet inn i arken, de kom to og to. Så alt avhenger
av sammenhengen og den frukten den bærer.
De to kan likevel være ett i sine vitnesbyrd og sitt vennskap, selv om de har
forskjellig karakter. Fellesskap er to karer i ett skip, forutsatt at de har ett
formål og ett sinn.
Amos 3:3 Går vel to sammen uten at de er enig med hverandre?
1.Korinterne 1:10 Nå formaner jeg dere, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi
navn, at dere alle fører den samme tale, og at det ikke må være splittelser
blant dere. Men bli fullkommengjort, i det samme sinn og i den samme
forståelse.
Matteus 18:19 Igjen sier Jeg dere: Om to av dere på jorden blir enige om noe
de vil be om, så skal det bli gjort for dem av Min Far i himmelen.
20 For hvor to eller tre er samlet i Mitt navn, der er Jeg midt iblant dem.»
Så vi ser at hvis de to er av det samme sinn, med det samme formål, da vil
nummer to være et vitne. Men hvis de ikke har det samme sinn, og har erfart
den samme kunnskapen, da vil to, i de fleste tilfeller, vise en uenighet eller en
forskjell, eller en splittelse.
Når det gjelder mennesket, da vitner nummer to om sitt fall, for det betegner
oftere forskjeller som innebærer motsetninger, fiendskap og undertrykkelse.
Lukas 17:35 To skal male på kvernen sammen. Den ene skal bli tatt med, og
den andre skal bli tilbake.

Og i 1. Mosebok blir vi fortalt at da jorden lå i det kaoset som hadde tildekket
den, da ser vi at verdens tilstand var en universell ødeleggelse og mørke.
1.Mosebok 1:2 Og jorden var øde og tom, det var mørke over det store dyp, og
Guds Ånd svevet over vannene.
Den andre tingen som ble registrert i forbindelse med skapelsen, var
introduksjonen av - lys; og straks skjedde det et skille og en splittelse, for Gud
skilte lyset fra mørket.
Og den andre dagen hadde også en adskillelse:
1.Mosebok 1:6 Og Gud sa: La det bli en hvelving midt i vannene, den skal
skille vann fra vann.
Her har vi en adskillelse knyttet til den andre dagen.
Så vi ser at tallet to viser forskjeller og atskillelse.
Matteus 25:17 På samme måte tjente også han som hadde fått to, to til.
Nå, dette er viktig fordi to pluss to blir fire, som er tallet for verden. Og selv om
disse mennene kunne ha gått begge veier med sin tjeneste, så ender de opp
med å bringe frem verden og verdens bekymringer gjennom sin tjeneste. De gir
det doble tilbake til verden, slik Gud gir til den store skjøgemenigheten i
Åpenbaringsboken.
Åpenbaringen 18:5 For syndene hennes har nådd helt til himmelen, og Gud
har husket hennes gjerninger.
6 Gi henne igjen slik som hun gav dere, og betal henne dobbelt tilbake etter
hennes gjerninger. I det begeret som hun blandet, skal dere blande dobbelt opp
for henne.
7 I den grad hun har herliggjort seg selv og har levd i luksus, i samme grad skal
dere gi henne plage og sorg. For hun sier i sitt hjerte: «Jeg sitter som dronning,
jeg er ingen enke, og jeg skal ikke se sorg.»
8 Derfor skal hennes plager komme på én dag, død og sorg og hungersnød. Og
hun skal bli fullstendig oppbrent med ild, for sterk er Herren Gud som dømmer
henne.
Vel, tallet fire er blitt til av tre og en (3 + 1 = 4). Og derfor vil det betegne og
markere det som følger etter Guds fullkommenhet (3). Og ved å legge en (1) til
det, da finner vi menneskets ideer og menneskers vei. Og vi blir advart i
Åpenbaringsboken om at den som legger noe til Ordet, vil få del i plagene
som er omtalt i Boken. Det betyr trengsel. Derfor starter den skrevne

åpenbaringen opp med ordene: I begynnelsen skapte Gud. Og det er bare én
ting som er fullkommen, og det er Gud. Og den neste tingen som nevnes, er
Skapelse. Så: I begynnelsen skapte Gud. Og derfor er det neste som nevnes
etter fullkommenhet, skapelsen.
Altså, tallet fire har alltid referanse til alt det som er skapt. Det er ettertrykkelig
tallet for Skapelse; av mennesket i sitt forhold til den skapte verden. Det er
tallet for mennesket i sin motstand mot Gud og uavhengighet bort fra Gud. Det
er tallet på ting som har en begynnelse, ting som laget, av materielle ting og
betyr noe i seg selv. Det er tallet for materiell fullstendigheter, og derfor er det
verdens tall, og spesielt et "by" -tall. På den fjerde dagen så vi at den materielle
skapelsen var ferdig (for på den femte og sjette dag var det bare forsyningene,
og en befolkning av jorden med levende skapninger).
Solen, månen og stjernene avsluttet arbeidet. Og de skulle gi lys på jorden som
var blitt skapt, og herske over dagen og over natten (1. Mosebok 14-19).
Fire er tallet på de store elementene - jord, luft, ild og vann.
Fire er jordens regioner - nord, sør, øst og vest.
Fire er skillet på dag: morgen, middag, kveld og natt.
Fire er årstidene: sommer, høst, vinter og vår
Fire er de store variasjonene av månefasene. Hel, halv, kvart og ingen måne.
Broder Branham sa i talen:
65-0429B Sæden skal ikke være arving 135 Husk nå, ifølge
Åpenbaringsboken er hele Bokens hemmelighet forseglet med Syv Segl, det
som reformatorene ikke hadde en mulighet til å bringe frem. De fire stadier av
reformasjon, de fire stadier av fire Livsvesener som gikk ut for å møte de fire
makter i verden.
63-0324M Spørsmål & Svar om Seglene 485-1 {179} Husker dere tallet for
antikrist, tallet fire? Skjønner?
Så vi ser at disse forkynnerne som ble gitt to, tok feil vei, og doblet de to til å bli
fire. Det gikk inn i tallet for antikrist, eller tallet for verden. Og det viste at deres
tjeneste, selv om de ble gitt en forvaltning, og ble betrodd med de samme
verdifulle tingene gitt til den andre, men de produserte bare en verdslig
menighet. Dette er den formelle troende som bruker Evangeliet til å egen
fortjeneste.

Nå skulle jeg ønske at jeg hadde mer tid til å ta dette tallet to, og vise dere mer
om innflytelsen til denne tjenesten, men vi må gå videre til den siste.
Matteus 25:18 Men han som hadde fått den ene, gikk bort og gravde i jorden
og gjemte sin herres penger.
Legg merke til hva denne mannen gjorde. Han ville ikke engang vise frem
offentlig det som hadde blitt gitt til ham. Dette er den vantro som skjuler Ordet
for folket, som Jesus sa, de ville ikke gå inn, og de ville hindre de andre fra å
komme inn.
Matteus 23:13 Men ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! For dere
stenger himlenes rike for menneskene. For ikke går dere inn selv, og dem som
er på vei inn, hindrer dere i å gå inn.
Legg merke til hva apostelen Paulus sier om disse mennene.
Romerne 1:18 For Guds vrede blir nemlig åpenbart fra himmelen over all
ugudelighet og all urettferdighet hos menneskene, de som holder nede
sannheten i urettferdighet.
Og det er nøyaktig hva Jesus forteller oss i lignelsen, at avslutningen for disse
mennene vil være, slik vi også skal se når vi kommer til det om kort tid.
Så vi ser at disse mennenes natur blir identifisert ved deres egenskaper.
De er menn som har gjort visse ting. Og det de gjorde, er en refleksjon av hvem
de er. Og lignelsen viser oss tre slags troende rett iblant oss i flokken av
forkynnere. Den troende er han som deltar i nådens tjeneste og reflekterer
denne nådens tjeneste. Det er den troende. Den formelle troende er den som
tar de to talentene og kan gå begge veier med det. Men velger å gå feil vei. Og
han har en avvikende mening. Og han er i uoverensstemmelse. Og han ender
opp med å produsere en verdslig innsats, og en verdslig kirke, og å tjene penger
på det. Og den som holder det helt skjult, er bare en vantro, det er det hele.
La oss nå fortsette med denne lignelsen, og om Herren vil, skal vi prøve å
avslutte.
Lukas 19:14 Men han var forhatt av sine landsmenn, og de sendte en
delegasjon etter ham og sa: Vi vil ikke at denne mannen skal herske over oss.
15 Da han kom tilbake, etter å ha fått kongeriket, befalte han tjenerne som
han hadde gitt pengene til, å komme til ham.

Derfor, hvis han var der borte, og deretter dro av sted og mottok sitt kongerike.
Og nå vender han tilbake igjen. Dette taler om hans annet komme, et
fullkomment bilde på Kristus.
Lukas 25:15 da befalte han at disse tjenerne skulle komme til ham
Matteus 16:27 For Menneskesønnen skal komme i Sin Fars herlighet med Sine
engler, og da skal Han lønne enhver etter hans gjerninger.
Så la oss avslutte med å se på belønningen som vil bli delt ut til hver av disse
tre typer av forkynnere.
Lukas 25:15 Da befalte han de tjenerne som han hadde gitt pengene til, å
komme til ham for at han kunne få vite hvor mye hver av dem hadde tjent på å
drive forretning.
Matteus 25:19 Etter en lang tid kom disse tjenernes herre og gjorde opp
regnskap med dem.
La oss nå først se på den troende forkynneren ...
20 Da kom han som hadde fått fem talenter, og hadde med fem talenter til, og
han sa: Herre, du overlot meg fem talenter. Se, jeg har tjent fem talenter i tillegg
til de fem.
21 Hans herre sa til ham: Rett gjort, du gode og trofaste tjener! Du var tro over
lite, jeg vil sette deg over mye. Gå inn til din herres glede!
Vel, hva er Herrens glede? David sa:
Salme 16:11 Du vil kunngjøre meg livets vei. I ditt Nærvær er det Fylde av
glede, ved din høyre hånd er det tilfredsstillelse i evighet.
Og apostelen Paulus lærte oss:
1.Tessalonikerne 2:19 For hva er vårt håp, vår glede eller krans av ros?
Eller er ikke også dere, framfor Herren Jesus Kristus, i Hans nærvær?
Og det ordet nærvær er ordet parousia. Det er gleden vi går inn i. Hans
Nærvær.
Og hvorfor er det så mye glede for oss ved Hans Parousia? Judas forteller oss
at det er fordi Han er her for å forhindre at vi faller.
Judas 1:24 Men Han som har kraft til å bevare dere fra å snuble og til å
framstille dere ulastelige framfor Sin herlighet (hans doxa eller tankesett)
med umåtelig glede,

I Lukas vi også lese om denne troende:
Lukas 19:16 Så kom den første og sa: Herre, ditt pund har gitt ti pund.
Legg også merke til de ti, som indikerer at det er alt som er oppnådd, og det er
avslutningen av syklusen. Og siden det handler om tjenesten, da er det
avslutningen av tjenesten på tidspunktet for opprettelsen av riket.
17 Han sa til ham: Rett gjort, gode tjener! Fordi du var trofast i lite, skal du få
myndighet over ti byer.
Igjen ser vi at han vil bli satt opp over ti byer, som igjen viser at det ikke vil være
noe annet enn dette angående styringen eller forvaltningen av disse byene.
La oss nå se på den tjenesten som doblet sine to. Husk nå, tallet to viser at det
kan være en ulikhet, og dette kan være på godt eller ondt. Vi ser to i Bibelens
lære om tvillinger, den ene er god og den andre er ond. En ting kan avvike fra
ondskap og være god; eller det kan avvike fra det gode og være ond. Derfor,
tallet To krever en dobbel fargelegging, i samsvar med konteksten. Og det er
viktig at du husker det, i samsvar med den sammenhengen det står i. Det
er det første tallet vi kan dele opp med et annet. Og derfor kan vi da i alle
bruksområder spore denne grunnleggende ideen om skille eller forskjell. De
to kan likevel være ett i sine vitnesbyrd og sitt vennskap, selv om de har
forskjellig karakter.
Husk da Jesus sendte ut disiplene, de ble delt opp, og gikk ut to og to. Og disse
var alle gode, bortsett fra at vi selvfølgelig hadde en av de seks gruppene som
hadde en blandet frukt, fordi en gruppe hadde Judas med seg.
Det vi finner i tjenesten for to, er dette. I en lignelse produserer de fire, som er
tallet for verden. Men i den andre lignelsen var det ingen som ble gitt to, for alle
ti fikk bare ett pund hver. Eller det samme mål på Ordet.
Så vi ser at den andre som er nevnt i den lignelsen, kom tilbake med 5, som
også er tallet for Tro. Og det er ikke forskjellig fra den første, bortsett fra at den
første produserer en dobbel del av nåden, i forhold til den andre. Én produserte
fem to ganger, som er ti, og avsluttet budbæreren for menighetstiden, eller
syklusen av tjenesten til menigheten. og den som deretter fulgte, produserte
fem, noe som også er nåde. Jeg tror at det kunne være den femfoldige
tjenesten, fordi de produserte fem ganger det de hadde blitt gitt.
Lukas 19:18 Den andre kom og sa: Herre, ditt pund har gitt fem pund.
19 Til denne sa han: Du skal settes over fem byer.

Nå, den siste gruppen er disse vantro som visste bedre, men med vilje holdt de
tilbake læren fra folket, slik at den ikke kunne produsere nåde til dem.
Matteus 25:24 Så kom han som hadde fått én talent, og han sa: Herre, jeg
kjente deg som en hard mann, som høster der du ikke har sådd, og sanker der
du ikke har spredd såkorn.
25 Og jeg ble redd og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt!
26 Men hans herre svarte med å si til ham: Du onde og late tjener. Du visste at
jeg høster der hvor jeg ikke har sådd, og sanker der hvor jeg ikke har strødd
såkorn.
27 Derfor burde du ha satt inn pengene hos pengevekslerne. Og da jeg kom,
ville jeg ha fått tilbake mitt eget med renter.
28 Ta derfor talenten fra ham og gi den til ham som har ti talenter.
29 For hver den som har (det ordet er ekko), skal få mer, og han skal ha
overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har.
30 Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor. Der skal det være
gråt og tenners gnissel.
Og derfor går han inn i trengselen.
La oss se på Lukas:
Lukas 19:20 Så kom en annen og sa: Herre, her er ditt pund, som jeg har tatt
vare på og lagt bort i et tøystykke.
Ordet tøystykke ble oversatt fra et ord som betyr en nese fille. Se nå, denne
tingen som ble gitt dem var veldig verdifull. Men se på den motbydelige måten
som denne mannen oppbevarte det. Han gjemte det på denne motbydelige
måten.
21 For jeg var redd deg, siden du er en streng mann. Du samler inn det du ikke
har lagt ut, og høster det du ikke har sådd.
22 Han sa til ham: Ut fra det du selv sier skal jeg dømme deg, du onde
tjener. Du visste at jeg var en streng mann, og at jeg samlet inn det jeg ikke
hadde lagt ut, og høstet det jeg ikke hadde sådd.
23 Hvorfor gav du ikke da pengene mine til pengevekslerne, så jeg kunne ta
dem ut med renter når jeg kom tilbake?
24 Han sa til dem som stod der: Ta pundet fra ham og gi det til ham som har ti
pund!
25 Men de sa til ham: Herre, han har jo ti pund.
26 For jeg sier dere at hver den som har, han skal få. Og den som ikke har,
han skal bli fratatt selv det han har.

27 Men før hit de fiendene mine som ikke ville at jeg skulle være konge over
dem, og drep dem rett foran meg.»
28 Da Han hadde sagt dette, gikk Han videre oppover, på vei til Jerusalem.
La oss bare bøye hjertene våre i bønn.
Kjære Far, vi har prøvd å bringe Ordet til folket i dag på en måte som ville vise
dem at Du fortsatt lever og er iblant oss, og at Ditt Ord er et levende Ord, og at
Det er det samme i går, i dag og for evig.
Far, det var så mye som vi så på i dag, at det er nesten overveldende. Og hvis
det er noen ting eller noen del som jeg ikke ga ut riktig, eller at jeg ikke fikk det
helt nøyaktig slik som Du ønsket det, da ber jeg deg om å overse det, og se på
min intensjon ved din kjærlige nåde. Og hjelp oss Far, til å se Deg midt iblant ditt
folk. Du gjør oss rede for den snarlige avreisen til dine utvalgte barn. Jeg elsker
Deg, far. Og jeg elsker Din Sønn, Jesus Kristus, min eldre bror, som Du sendte
til denne jorden for å bli min forsoning. Jeg gråter Far, når jeg tenker på den
brutale og blodige døden som han villig led på vegne av meg, min familie, og
dine barn her, og de som er samlet sammen med oss rundt dette åpenbarte
Ordet, uansett hvor de måtte være over hele verden. Vær med oss gjennom
uken, og fortsett med å velsigne oss med ditt Levende Ord. For vi ber om det i
Jesus navn, din lydige og trofaste Sønn, Amen.

