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64-0614M Avdekking av Gud 328. Ikke: “De dagene, Han er fortid, og Han
døde og alt er over.” Så venn, hvis du tror det, hvis du tror det, har du aldri nådd
Shekinah Glory. Hvordan kunne Shekinah Glory noensinne åpenbare Ham i tre
personer? Skjønner? Hvordan kunne Shekinah Glory noensinne åpenbare Ham
som å ha døpt, mennesker, i navnet til “Faderen, Sønnen, og Den Hellige Ånd”,
når det aldri var en person i Bibelen som ble døpt på den måten? Hvordan
kunne Shekinah Glory begrense Ham til en apostel, når Han er den samme
i går, i dag og for evig? Skjønner?
329 Shekinah Glory manifesterer Ham. Det bringer fram Løftesordet, rett ut
til deg. Det var grunnen til at Han måtte tildekke Moses’ ansikt, fordi Ordet var i
ham. Han tildekket Jesus, som en ydmyk liten Mann, for å hindre at de så
Jehovah. Og Han dekker Seg til i dag, i jordiske kar, med Shekinah. Utsiden
ser ut som en flokk med holy-rollers, gamle grevlingskinn, men innsiden skjuler
Shekinah Glory. Og Det modner Skuebrødene som vi har festmåltid på, og
kjører tvers over landet for, hundrevis av miles, ser dere. Det er de troendes
Mat. Det er kun for en troende. Husk, Skuebrødet var kun for den troende
alene, ser dere, Skuebrød-Frø. Legg merke til, hva gjør det? Den Shekinah
Gloryen over Skuebrødene hindret dem fra å bli ødelagt.
330 Husk, mannaen som kom fra Himmelen, den ble oppbevart i Shekinah
Glory, fra en generasjon til en annen. På utsiden, gikk det mark i det, over
natten, det ble fordervet. Er det riktig?
331 På utsiden av Shekinah Glory: “Miraklenes tid er forbi. Ser dere, alt
sammen er fanatisme.” Men på innsiden…
Nå, denne uttalelsen som broder Branham kommer med om Shekinahherligheten, som er Ildstøtten som er her for å hindre at skuebrødet blir
ødelagt. Det er en veldig viktig ting for Ham til å være her og gjøre det.
Og legg merke til at han sa at skuebrødet, som er i Guds nærvær, bevarer det
fra generasjon til generasjon.
Denne formiddagen skal jeg forsøke å analysere disse ordene og rette vår
oppmerksomhet mot dem. Og på utsiden av Nærværet (Kristi Parousia), den
tilstedeværelsen som finner sted før Hans komme. Utenfor denne
tilstedeværelsen kan du lytte til lydbåndene hver dag i ditt liv. Og det er ikke

bare dette at du ikke vil forstå dem, men du vil spise på gammel manna. Den vil
være full av larver, akkurat slik som den ekte mannaen som falt fra himmelen i
Moses sin tid. Hvis det ble lagret til neste dag, var det blitt fullt av makk og
larver. Men hvis denne mannaen ble oppbevart i nærværet til Ildstøtten, da
forble den like fersk neste dag, og den neste, fremover til neste generasjon, vil
bare være like god, like fersk som den var på den dagen den falt.
Og det er Parousia-Nærværet som bevarer lydbåndene av vår profet like friske i
dag som det var den gangen da det falt fra Guds munn. Og det eneste som vil
holde det ferskt, er Parousia - Guds nærvær. Så jeg vil at dere skal forstå det.
La oss lese hva som skjedde ved den første Utvandringen, slik at vi kan se
mønsteret for denne tredje Utvandringen.
2Mos 16:14 Da duggen gikk bort, se, da lå det utover ørkenen et fint, kornet
lag, som fint rim på jorden.
15 Da Israels barn så det, sa de til hverandre: Hva er det? - for de visste ikke
hva det var. Da sa Moses til dem: Det er det brød Herren har gitt dere å ete.
16 Dette er det Herren har befalt: Sank så mye av dette som hver eter. En
omer til hver som hører til deres husstand. (en Omer var ca. 3,64 liter)
Enhver skal ta for dem som er i hans telt.
17 Israels barn gjorde så, noen sanket mye, andre lite.
18 Da de målte det i omeren, hadde den som hadde sanket mye, ikke noe
til overs, og den som hadde sanket lite, manglet intet. Alle hadde sanket
etter som de trengte til mat.
19 Moses sa til dem: Ingen skal la noe av det bli igjen til neste morgen.
20 Men de adlød ikke Moses, noen lot noe være igjen til om morgenen. Da kom
det makk i det, og det luktet vondt. Og Moses ble vred på dem.
21 Siden sanket de hver morgen etter som hver trengte. Men når solen
brente hett, smeltet det.
22 Den sjette dagen sanket de dobbelt så mye brød, to omer for hver. Alle
folkets høvdinger kom og meldte dette til Moses.
23 Da sa han til dem: Det er det Herren har sagt. I morgen er det sabbat, hellig
sabbat for Herren. Bak nå det dere vil bake, og kok det dere vil koke! Men
alt det som blir til overs, skal dere legge til side og gjemme til i morgen.
24 Så lot de det ligge til om morgenen, som Moses hadde befalt. Da luktet det
ikke vondt, og det kom heller ikke makk i det.
25 Moses sa: Et det i dag! For i dag er det sabbat for Herren, i dag finner
dere ikke noe på marken.
26 Seks dager skal dere sanke det, men på den sjuende dag er det sabbat, da

finnes intet.
27 Likevel gikk noen av folket ut den sjuende dagen for å sanke, men de fant
intet.
28 Da sa Herren til Moses: Hvor lenge vil dere nekte å holde mine bud og mine
lover?
29 Kom i hu at Herren har gitt dere sabbaten. Derfor gir han dere på den
sjette dagen brød for to dager. Bli hjemme, hver hos seg! Ingen skal
forlate sitt sted den sjuende dagen.
Vet dere, det er veldig interessant at han sa dette. Fordi vi lever i den syvende
dagen, som er den syvende menighetstiden. Og denne syvende dagen, det er
tilstrekkelig til å få oss gjennom denne syvende dagen, som vil være
tusenårsriket.
Broder Branham sa i talen:
64-0802 Det Fremtidige Hjem 215. Merk dere, det var også på denne åttende
dagen. Den siste dagen, løvhyttefesten, legg merke til etter den, etter den siste
festdagen, etter den siste Menighetstiden, etter de siste fullførte syv
dagene på jorden, etter Tusenårsriket, som denne Hellige Sammenkomsten
kommer.
216 Husk, dette er løvhyttefesten, løvhytter, “samlingssteder”. Amen! Hvor: “I
Tusenårsriket”, sa Bibelen, “skal de bygge hus; de skal bo der.”
217 Men på den Nye Jorden, Han har allerede gått og gjort i stand stedet. Den
er bygget. Vi har ingenting å gjøre med byggingen av den. Amen. Evig! Åh, jeg
bare elsker det Ordet! Åh du! En Hellig sammenkomst, den åttende dagen.
Som, det er bare syv dager. Så på den åttende dagen, som kommer tilbake til
den første dagen igjen, kommer rett tilbake til den første dagen, den åttende
dagen er en Hellig Sammenkomst.
30 Så hvilte folket på den sjuende dagen. (Og broder Branham lærte oss at
det er hvile under det syvende segl.)
31 Israelittene kalte det manna. Det liknet korianderfrø og var hvitt, og det
smakte som honningkake.
Vet dere, det høres veldig bra ut. Jeg elsker vaniljekaker, og jeg elsker grahamkjeks med honning. Så hvis jeg hadde vaniljekaker laget av honning, da tror jeg
at jeg kunne spise 3,64 liter hver dag . Og bare tenk på at det var deres eneste
mat. Så jeg tror ikke at du ville ete deg stappmett på det. Det er det første brød

uten hvetespirer. Jeg håper at vi, i bryllupsmåltidet, kan få smake på det, alle
oss i de andre tidsaldrene, som aldri fikk smake på det.
32 Moses sa: Så har Herren befalt: Fyll en omer med manna og gjem den for
deres etterkommere, så de kan se det brød jeg gav dere å ete i ørkenen da jeg
førte dere ut av landet Egypt.
33 Så sa Moses til Aron: Ta en krukke og legg i den en full omer manna. Sett
den ned for Herrens åsyn, den skal gjemmes for deres etterkommere.
34 Som Herren hadde befalt Moses, slik satte Aron krukken ned foran
Vitnesbyrdet til å gjemmes.
35 Israels barn åt manna i førti år, til de kom til bebodd land. De åt manna
helt til de kom til grensen av Kanaans land.
Jeg vet ikke om folk i det hele tatt tenker over dette om hvor viktig det er å mate
din sjel med den åndelige maten for den rette tiden. Og jeg snakker ikke om
taler som ble forkynt for 50 eller 60 år siden. Jeg taler om Ordet som er blitt gjort
levende i dag. Men du ser hvordan det ordet som falt, den mannaen, det brødet
fra himmelen, det måtte bli spist den dagen det falt. Og det eneste unntaket var
den syvende dagen, og det som var blitt plassert i Herrens Nærvær. Den
mannaen ble bevart fersk i generasjon etter generasjon. Og den eneste måten
som dette Budskapet kan bli bevart ferskt, er at du lever i Herrens Nærvær fra
dag til dag.
Apostelen Johannes sa i:
1Joh 1:7 Men hvis vi vandrer i lyset, slik Han Selv er i lyset, da har vi samfunn
med hverandre, og Jesu Kristi, Hans Sønns blod renser oss fra all synd.
Og legg merke til at Johannes også forteller oss at dette Lyset er Livets Lys.
Joh 8:12 Da talte Jesus på nytt til dem og sa: «Jeg er verdens lys. Den som
følger etter Meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.»
I hele Guds skapelse deltar alle dyr aktivt med å trene opp de unge, og instruere
dem om hva de skal spise og hvor de skal finne sin mat. Men hvor mange
mennesker i dag er aktivt involvert i barnas åndelige vekst når det gjelder
åndelig mat?
Hvor mange foreldre viser sine barn hvordan åndelig mat er nødvendig for å
vokse opp åndelig.
Hvor mange mennesker lærer barna sine hvor de kan finne denne åndelige
maten for den rette tiden?

Hvor mange foreldre har faktisk tatt barna sine inn i bøkene og lydbåndene, og
forklart til barna hva slags mat som finnes i hver av disse bøkene og
lydbåndene?
Dere vet at vi i denne tiden er blitt vant med giftig vann, giftig luft, og til og med
giftig mat. Vi er veldig nøye med å lese etikettene på maten vi kjøper til vårt eget
forbruk.
Og visste dere at alle lydbånd eller taler har en etikett også? Det er akkurat slik
som de naturlige matvarene vi spiser, de har etiketter.
Men hvor mange foreldre vil faktisk lese disse etikettene på lydbåndene eller
talene, når de søker etter den rette maten å spise.
Og dessuten, hvor mange foreldre har lært barna sine å lese disse etikettene,
slik du vil lære dem å lese etiketter på naturlig mat, for å sikre at du får de riktige
næringsstoffene for kroppen din. Vel, er ikke din sjel viktigere enn kroppen din?
Dere vet at folk krangler over Johannes 14:12, hvor Jesus talte om Guds
gjerninger. Hvorfor gikk de ikke til registeret for merking av taler for å se at
broder Branham faktisk merket en av sine taler: “Hva er Gud Gjerninger?” Ja,
det var en åndelig mat for den rette tiden som jeg leste. Og da jeg så hva som
stod på den etiketten, da lyttet jeg nøye til den talen, flere ganger. Jeg tok
notater, og jeg fant ut at det finnes mange Guds gjerninger, og han listet opp
mange som blir gjort i menigheten av mennesker over hele verden. Og jeg fant
alle de nødvendige næringsstoffene for å ha et seirende liv i det brødet.
For mange år siden hadde vi et brød som ble kalt "Vidunderbrødet", og de
fremhevet sterkt hva som var skrevet på etiketten. For de ønsket å få deg til å
spise dette brødet som var beriket med alle slags mineraler og vitaminer. Så
etiketter er viktige hvis du leter etter den rette maten for den rette tiden.
Hvis du har problemer med magevekten din, da ser du på etikettene på maten
som du skal spise, så du kan holde deg borte fra visse ting som forårsaker
vektøkning rundt magen. På den annen side så er det visse ting som du bør
spise, som vil hjelpe deg til å unngå magefett. Og da bør du søke etter
etikettene for mat som vil hjelpe deg med å redusere magefett.
Vel, disse tingene er viktige for god fysisk helse. Men hva med din åndelige
helse.

Vi spiste noe åndelig brød onsdag kveld hvor merkelappen sa: “Vantro hindrer
ikke Gud.” Og da vi begynte å spise det brødet fra himmelen, den åndelige
maten i sin rette tid, da fant vi også ut at Gud ikke blir hindret av vantro. Og den
eneste som blir hindret av vantro, er den vantro.
Broder Branham sa i denne talen med etiketten:
62-0128M Vantro hindrer ikke Gud 47. Du blir kontrollert av to elementer:
enten tror du, eller så tror du ikke. La oss ta vantro og se hva den gjør.
Den skaper en bekymring, og den gir deg en undertrykkelse, og det kan
ikke hjelpe deg i det hele tatt. Det finnes ingen verdi i vantro i det hele tatt.
La oss si at hvis du skulle bli skutt i morgen tidlig ved soloppgang, da ville det
ikke hjelpe deg noen ting å bekymre deg for det, ikke det minste. Det ville
bare gjøre det verre for deg. Så du kan ikke gjøre det. Det finnes ikke noe bra
i å gjøre det. "Vel," sier du, "hva gjør Tro?" "Hva gjør Guds Ord?" Det skaper
en tro. "Hva kan troen gjøre hvis du skulle bli skutt om morgen tidlig?" Den kan
utfri meg, har gjort det mange ganger. Ja visst. Skjønner? Det finnes ingen
verdi i vantro. All den verdien som finnes, er i Tro, å Tro på Guds Ord, ta
Gud på Hans Ord.
Vi hørte også at broder Branham sa bak denne etiketten:
62-0128M Vantro hindrer ikke Gud 38. Vantro ødelegger ikke Gud, den
ødelegger ikke hans plan, den ødelegger ikke hans gjerninger, den bare
ødelegger den vantro. Vantro ødelegger bare de vantro.
Vel, den fysiske maten vår har etiketter, og vi lærer barna våre å unngå mat
med for mye fett, eller for mange kalorier eller for mye karbohydrater. Og derfor
instruerer vi dem til å lese etikettene for å sjekke hva som er i esken, eller i
posen eller i hermetikkboksen, for å få mest mulig ut av maten vår i det
naturlige.
Men hva med vår åndelige mat. Sjekker vi virkelig ut hva vi hører på, før vi slår
det på?
Det er derfor jeg er imot å lytte til alle disse denominelle predikantene på radio
eller TV. Da vil du spise gift.
Og det er derfor at jeg har tatt et så sterkt standpunkt mot å ha en svingdør her.
Det er derfor jeg ikke har så mange mennesker til å komme hit for å forkynne.
Du må sjekke ut hva du skal spise, før du setter deg ned og begynner å spise,
ellers kan du bli syk i det naturlige. Så hvor mye viktigere er ikke det i det
åndelige.

Det var nøyaktig hva Gud sa i:
Malakias 1:6 En sønn ærer sin far og tjener sin herre. Er nå jeg en Far, hvor
er da min ære? Og er jeg en Herre, hvor er da frykten og respekten for
meg? sier Herren, hærskarenes Gud til dere prester - dere som forakter mitt
navn. Men dere sier: Hvordan har vi vist forakt for ditt navn?
7 Ved å bære fram uren mat på mitt alter. Men dere sier: Hvordan har vi
krenket din renhet? - Ved å tenke: Herrens bord er foraktelig! (avskyelig,
foreldet)
8 Når dere kommer med et blindt dyr for å ofre det, er det da intet ondt i det? Og
når dere bringer et dyr som halter eller er sykt, er det da ikke noe ondt i det?
Kom med slike gaver til din stattholder! Tror du han vil være tilfreds med deg,
eller ta nådig imot deg? sier Herren, hærskarenes Gud.
9 Og bønnfall nå Gud at han må være oss nådig! - Med egne hender har dere
gjort dette, kan han da være nådig mot dere? sier Herren, hærskarenes Gud.
10 Om det bare var noen iblant dere som ville stenge tempeldørene, så
dere ikke forgjeves tenner ild på mitt alter! Jeg har ikke behag i dere, sier
Herren, hærskarenes Gud. Jeg har ikke lyst til offergaver fra deres hånd.
Og broder Branham lærte oss forskjellen på en due og en kråke. En kråke vil
spise omtrent hva som helst. Men en due vil ikke gjøre det, fordi han kan ikke.
En due har ingen galle, og derfor vil den dø hvis den spiser all mulig mat. Og det
er det samme med en sann Guds Sønn. Han kan ikke tåle bare hva som helst.
Vel, mat blir tatt inn i kroppen vår, og kroppen vår fordøyer den. Og maten
brytes ned til sin opprinnelige tilstand, og den blir til næringsstoffer i kroppen
vår. Den går til magen der den fordøyes og brytes ned til enkle og komplekse
karbohydrater, proteiner og fett. Og i denne tilstanden fordeles næringsstoffene i
den maten videre til resten av kroppen gjennom blodet.
Vel, din sjel vokser på samme måte. Den åndelige maten for den rette tiden gitt
av en Guds profet, uansett om det ble forkynt for 50-60 år siden eller ei. Men
den maten blir brutt ned. En femfoldig tjeneste bryter den åndelige maten ned
og deler den ut til Guds flokk. Og når den først er kommet inn i tankene dine,
brytes den jevnt og trutt videre ned til den begynner å ta tak i alle fibrene i ditt
vesen. Og til slutt tar den tak i din Ånd og sjel. Og deretter jobber den seg
oppover inn i kroppen og tar over handlingene i din kropp.
Sammen med hver menighetstid sender Gud en Budbærer for den tiden. Og ut
fra den Budbæreren går ordet fremover fra menn som er blitt opplært på en
trofast måte.

Det er derfor Omeren ble fylt opp med manna fra himmelen. Og så lenge som
mannaen lå i nærværet til Ildstøtten (Guds Shekinah Nærvær), da ble det
værende det samme i går, i dag og til evig tid, det samme livgivende brødet.
Fra broder Branhams bok med tittelen
De 7 Menighetstider Kap. 4, Smyrna Menighetstid 140. I hver tidsalder har
vi akkurat det samme mønsteret. Det er grunnen til at lyset kommer
gjennom en Gudgitt budbærer i et bestemt område, og at lyset deretter
sprer seg fra den budbæreren gjennom tjenesten til andre som har blitt
trofast opplært.
Broder Branham gir oss en illustrasjon av det livet som fortsatt er i den
opprinnelige sæden som ble plassert inn i kornlageret eller lagerbygninger som
Josef plasserte der. Og det livet i den sæden lever videre, og det kan bli plantet
ut på nytt og bringe fram mer av det samme sædlivet.
I det neste avsnittet i Avdekking av Gud sier broder Branham:
64-0614M Avdekking av Gud 332. Hør her, de fikk noen solsikkefrø fra et
kornlager i Egypt som ble lagt der inne på Josefs tid, fire tusen år, nesten, siden.
Josef la dem i kornlageret. De plantet dem. De levde. Hvorfor? De hadde liv.
Og han sa i talen:
65-0718E Åndelig Mat i Rette Tid 124. Legg merke til dette, 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 kvernstein for dette melet blir innstilt 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. Slik er det i dag, venner. Slik 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.
Legg merke til dette. Jesus forteller oss at tilstanden i folket vil være slik at de er
så opptatt med sine liv at de ikke vil være klar over at Guds rike blir satt opp.

Luk 17:29 Men den dagen da Lot gikk ut av Sodoma, regnet det ild og svovel
fra himmelen og ødela dem alle.
30 Slik skal det også være den dagen Menneskesønnen blir åpenbart.
Nå, her forteller Jesus oss at Menneskesønnen vil bli åpenbart, som i en
åpenbaring.
Med andre ord, Han har talt om den dagen da Guds rike vil bli etablert her på
jorden. Og Han sa at det vil ikke komme på en slik måte at vi kan se det med
våre øyne. Deretter sier Han, men det vil komme når Han åpenbarer seg, på
tidspunktet for den åpenbaringen.
På tidspunktet for åpenbaringen av Jesus Kristus. Så det vil være midt iblant
folket på en ikke-observerbar måte, men det vil bare bli kjent ved åpenbaring.
Han vil være der, og riket vil bli satt opp, men det vil bare bli kjent ved
åpenbaring.
31 På den dagen må ikke den som er på hustaket, og som har eiendelene sine i
huset, komme ned for å ta dem med bort. På samme måten er det også med
den som er ute på marken. Han må ikke vende tilbake.
32 Husk Lots hustru!
Med andre ord, ikke se deg tilbake, fordi det var det hun gjorde. Broder
Branham sa at folket alltid går glipp av Gud når han kommer, fordi de alltid ser
tilbake og alltid ser fremover, og de går glipp av å se Ham, hva Han gjør nå.
33 Den som forsøker å berge sitt liv, skal miste det. Og den som mister sitt liv,
skal berge det.
34 Jeg sier dere: Den natten skal det være to i én seng. Den ene skal bli tatt
med, og den andre skal bli tilbake.
35 To skal male på kvernen sammen. Den ene skal bli tatt med, og den andre
skal bli tilbake.
Husk nå at i Bibelen vil en kvinne alltid representere en menighet. Så her ser vi
to forskjellige typer menigheter, og hva gjorde de? Malte på kvernen. Og hva
malte de? Hvete. Disse to menighetene var med andre ord i ferd med å gjøre
hveten klar, og bryte den ned for å lage brøddeiger. Og Han sa: "Den ene skal
bli tatt med, og den andre skal bli tilbake." (Hvorfor blir den ene tatt med og den
andre blir tilbake?) 36 To menn skal være ute på marken; (Legg merke til dette:
ikke kvinner, men to menn, som representerer tjenesten, og de var ute hvor? På

marken. Og hva representerer marken? Vel, vi kaller det misjonsmarken, ikke
sant? Når en mann går inn i tjenesten, da går han ut på marken for å høste inn.)
(Men legg merke til at Han fortsetter med å si, selv om det er den samme typen
aktivitet som disse to mennene deltar i, men Han sier ...) Den ene skal bli tatt
med, og den andre skal bli tilbake.
Nå, dette neste skriftstedet ønsker jeg å lese fra Voice Rendition, hvor vi ser
Jesus si i:
Matteus 7:13 Det er to stier foran deg ; du kan ta bare én sti. Den ene døren
er smal. Og den ene døren er bred. Gå gjennom den smale døren. For den
brede døren fører til en bred sti, og den brede stien er vid. Den brede, den
vide stien er lett. Og den brede, vide og lette stien har mange, mange
mennesker på den. Men den brede, vide, lette og overfylte stien fører til
død.
14 Nå vel, den smale døren fører til en smal sti som igjen fører til liv. Det er
vanskelig å finne den veien. Det er ikke mange som klarer det.
15 Se opp for falske profeter langs veien. De vil komme til dere i fåreklær,
men under den sjarmerende og uskyldige ullen er de sultne ulver.
16 Men du kjenner dem igjen på deres frukter.
Og broder Branham lærte oss at frukten for tiden er deres lære for tiden, deres
doktrine for tiden.
Jesus fortsatte: "
Du finner ikke søte, deilige druer som vokser på tornebusker, gjør du? Du finner
ikke deilige fiken som vokser midt inni stikkende tistler.
17 Mennesker og deres liv er som trær. Gode trær bærer vakker, smakfull
frukt. Men dårlige trær bærer stygg og bitter frukt.
18 Et godt tre kan ikke bære stygg og bitter frukt. Et dårlig tre kan heller ikke
bære frukt som er vakker og velsmakende.
19 Og hva skjer med de råtne trærne? De blir kuttet ned. De blir brukt til ved.”
20 “Når en profet kommer til dere og forkynner det ene og det andre, se etter
hans frukter: Søtt eller surt? Råtten eller moden?
21 Ikke alle som sier til meg: "Herre, Herre", vil komme inn i Himlenes Rike. Å
bare kalle meg: “Herre”, vil ikke være nok. Bare de som gjør viljen til min Far,
Han som er i himmelen, de vil bli med meg til himmelen.
22 Ved avslutningen av tiden, på dommens dag, da vil mange si til meg: “Herre,
Herre, profeterte vi ikke, i Ditt navn? Drev vi ikke ut demoner fra de som
var besatt, i ditt navn? Gjorde vi ikke mirakler, i Ditt navn? ”

23 Men jeg vil si til dem:“ Jeg har aldri kjent dere. Og nå må dere gå bort fra
meg, dere som gjorde det onde!”
Legg merke til at de to som var på marken, gjorde den samme tingen: "To menn
skal være ute på marken. Den ene skal bli tatt med, og den andre skal bli
tilbake." Hvorfor? Fordi den eneste forskjellen mellom de to, var ikke den type
tjeneste de hadde, men hva de samlet sammen for å gi folket mat. Den eneste
måten som du kunne skille dem ut på, var frukten. Enten fersk mat for sin tid,
eller en mat som var gammel og råtten, som ikke var god, og ikke egnet til å bli
spist i det hele tatt.
Det samme skjedde med Kain og Abel. Husk at de var tvillinger, født på samme
tid, i samme fødsel, med samme mor osv. De tilbad Gud begge to. Begge ga
offer til Gud. Men den eneste måten du kunne skille dem ut på, var ved deres
offer, deres frukter, hva de lærte å skulle være Ordet for sin tid. Abels offer var
ved Åpenbaring, Kains var ikke det. Gud åpenbarte for Abel at det var
blandingen av slangens blod sammen med Eva som førte til fallet. Og Kain gikk
bare i gang med å ofre tilbake til Gud av sitt daglige arbeid. Begge religiøse,
begge ute på marken, akkurat som i lignelsen. Begge var tilbedere av Gud,
begge ofret til Gud. Men den ene ved tro, ved Åpenbaring, ofret til Gud et mye
bedre offer enn den andre.
Og han sa: "Den ene skal bli tatt med, og den andre skal bli tilbake." (Hvorfor
blir den ene tatt med og den andre blir tilbake?) 36 To menn skal være ute på
marken; (Legg merke til det, ikke kvinner, men to menn, som representerer
tjenesten, og de var ute på marken. Og hva representerer marken? Vel, vi kaller
det misjonsmarken, ikke sant? Når en mann går ut i tjenesten, går han ut på for
å høste.) 37 De svarte og sa til Ham: Hvor, Herre? Og Han sa til dem: Der hvor
legemet er, (hvor legemet er, det taler om et Nærvær) der, skal ørnene samles.
Det vil med andre ord være en samling rundt det ferske kjøttet, eller den
åndelige maten for den rette tiden. Og det refererer til lære. Kjøttet er ikke
historiene, og sanger, og fellesskap, og gode tider. Kjøttet for den rette tiden er
Ordets dype dybde. Det er hva kjøttet er. Læren, som er doktrinen.
Amplified Versjonen sier det rett.
Matteus 7:15 Vokt dere for de falske profetene, [lærere] som kommer til dere
kledd som sauer [fremstår som milde og uskyldige], men på innsiden er
glupske ulver.
16 Ved deres frukt vil dere kjenne dem [det vil si ved deres lære og deres

fokus på seg selv]. Plukker folk druer fra tornebusker eller fiken fra tistler?
17 Allikevel, hvert friskt tre bærer god frukt, men det dårlige treet bærer dårlig
frukt.
18 Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, og heller ikke kan et dårlig tre bære
god frukt.
19 Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir kuttet ned og kastet inn i ilden.
20 Derfor, ved deres frukt skal dere kjenne dem [som falske profeter].
Jesus sa i
Mark 7:7 Og forgjeves tilber de Meg, når de underviser menneskebud som
om det var den rette lære.
8 For dere setter Guds bud til side og holder fast på menneskers
tradisjoner - slik som vasking av øser og beger, og mange andre slike ting gjør
dere.»
9 Han sa til dem: «Dere forkaster virkelig Guds bud, for at dere kan holde fast
på deres egne tradisjoner.
Da vil de se Ordet når det skjer, og Ordet skal bli et levende Ord for dem, og de
skal bli levende til Ordet.
Nå, idet vi avslutter, la oss lese fra:
64-0614M Avdekking av Gud 333 Hva er denne Shekinah Glory i dag? Å bryte
gjennom forhenget, for å se Hvem Gud er, Han som står foran deg, ser Hvem
Gud er som står her foran oss, Ildstøtten. Han er tildekket i menneskelig kjød.
Men hva gjør Shekinah, hva gjorde den? Skuebrød-Sæden, Ordet som vi
skal leve av i denne tid, ved disse løftene, Shekinah Glory modner
Skuebrødet, får det til å skje, gjør Det til Brød for den troende; som lå inni
Bibelens sider, år etter år, Ordet for denne tidsalderen.
334 For denominasjonene er Det en snublestein. For denominasjonene, de
snubler over Det. Ned gjennom årene, Luther, Wesley, Martin Luther, og alle,
Sankey, Finney, John Smith, Knox, alle snublet over Det.
Neste uke skal vi komme inn på disse løftene og vise dere hvordan de bare kan
bli levendegjort i tiden for Parousia - Menneskesønnens nærvær.
La oss bøye våre hoder idet vi avslutter i bønn.

