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Fordeler av Guds Sønn no. 22. 
Beskytter oss for blasfemi. 

Lørdag 27. november 2004. 
Pastor Brian Kocourek. 

 
 

Den 22 løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er, at 
Åpenbaringen om den ene Gud og Hans Sønn gjør det umulig for dere 
å vannhellige Gud. 
 
Joh 10,36 kan dere da si om Ham som Faderen helliget og sendte til 
verden: Du taler gudsbespottelig, fordi Jeg sa: Jeg er Guds Sønn?   

 
Legg merke til at de religiøse i Hans dager trodde at Jesus var skuldig 
i blasfemi, fordi Han sa at Han var Guds Sønn. Hva er egentlig 
blasfemi, og hvorfor anklaget de Jesus for dette? Det er dette vi skal 
studere i kveld. 
 
Ordet blasfemi betyr for det første: Å tale om (Gud eller et hellig 
vesen) i en respektløs, ugudelig måte. Dette kommer fra to greske ord 
”blapto” som betyr såre eller gjøre skade. Det andre ord ”pheme” 
betyr berømmelse eller de ord som du bruker å beskrive noe eller noen 
på. Når disse blir satt sammen betyr dette, å skade eller såre en person 
med ord.  
Jesus sa aldri at all blasfemi er utilgivelig, men kun når man 
vanhelliger Den Hellige Ånd. Matt 12,31 Derfor sier Jeg dere: Hver 
synd og bespottelse skal menneskene bli tilgitt, men spott mot Ånden 
skal ikke menneskene bli tilgitt.  
 
Faktisk forteller Paulus oss at mange var skyldig i blasfemi på et eller 
annet tidspunkt. Kol 3,8 men nå må også dere legge av dere de alle: 
Vrede, harme-raseri, ondskap, bespottelse, skitten tale fra deres 
munn. Og vi vet at Jesus sa: ”For det hjertet flyter over av, det taler 
munnen.” Og videre lærer Skriften oss, ”For slik som han tenker i sin 
sjel, slik er han.”  Det er grunnen til at før vi fortsetter med denne 
studie, ønsker jeg at dere er sikker på en ting, ”Dersom dere er Guds 
Sæd, kan dere aldri vanhellige Guds Ånd, eller de ting som er av Gud. 
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Det er umulig for dere å vanhellige Den Hellige Ånd, dersom dere er 
Guds Sæd.” 
Bror Branham sa i talen; HVORFOR ROPE? TAL. 14 07 63. P:54. 
P:54. § 123. En man en baptist forkynner tok op det bilde av Herrens 
Engel her om dagen og lo om det. Forstår dere? Det er blasfemi. Det 
er ikke noe tilgivelse for det. Det er det Jesus sa. Det er blasfemi når 
du ser at Det gjør de samme gjerningene som Kristus gjorde; og Han 
sa: ”Når de ser disse gjerninger i Kristus. Han var offeret, og de kalte 
Ham ”Beelsebub,” en djevel, for det Han gjorde. Han sa: ”Jeg tilgir 
dere for det, men når Den Hellige Ånd kommer for å gjøre de samme 
tingene og du taler et ord imot Det, vil det aldri bli tilgitt deg i denne 
verden eller den verden som kommer.” Forstår dere? Bare et ord, det 
er alt du behøver å si imot Det. Ser dere?   For hvis Det Livet … Hvis 
du er blitt ordinert til Evig Liv, da vil dette Livet springe fram når du 
ser Det. Du vil gjenkjenne Det, akkurat som den lille kvinnen ved 
brønnen og de andre. Men hvis det ikke er der, da kan det ikke 
komme til Liv fordi det ikke er noe der å komme til Liv ved.  
Slik ser dere at skjønt dere kan har vanhelliget noen eller noe, dersom 
dere er utvalgt sæd av Gud da er det umulig for dere å tale imot Den 
Hellige Ånd i deres hjerter. Det er praktisk talt umulig for den 
utvalgte sæd å vanhellige Gud. Ellers skulle apostel Paulus vært 
skyldig i å vanhellige Den Hellige Ånd fordi han ble funnet mens han 
kjempet imot Han. Men så snart Den Hellige Ånd kom til syne for ham 
i en Ildstøtte, da spurte han ærbødig: ”Hvem er Du Herre?” 
 
Å spotte Gud er, å forårsake harme eller skade ved hjelp av dine ord. 
Og bror Branham knytter det sammen med å korsfeste Ordet på nytt i 
Hebreerne 6.  
 
Spørsmål og svar. COD 30 08 64. P:162. Det finnes ikke en som kan 
si et ord mot disse fine religiøse mennesker; de er så hyggelige som de 
bare kan være. Guds Menighet, Nasareerne, De frie Metodistene, 
disse mennesker er riktig, men når det kommer til Åndens gjerninger 
sier de: ”Å, det er djevelen.” Og hva gjorde de der? Vannhelliget Den 
Hellige Ånd. Da de gjorde det ... Vel, hva er blasfemi? (Det finnes 
ikke tilgivelse. Stemmer det?) For dem som en gang har blitt opplyst 
og har smakt den himmelske gave (Guds helliggjørelse: renset fra 
sigaretter, og dårlige kvinner og slike ting) og har erfart den 
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himmelske tingen (for å se at de vandret mot grensen slik som disse 
speidere gjorde da de spiste  av disse druene …. Skjønner? Men hva 
måtte de gjøre? De måtte brutte opp fra sine trossamfunn for å komme 
inn i dette. Skjønner?) Smakt den himmelske gave, og som har blitt 
medeiere av Hellig Ånd, og har smakt Guds gode ord og kreftene fra 
den kommende tidsalder, for dem er det umulig å bli fornyet til 
omvendelse igjen, hvis de faller fra. For de korsfester Guds Sønn for 
seg selv på ny og stiller Ham åpenlyst til skamme.   
 
Anklagen 07 07 63. P:140.  Og jeg sier igjen: "Her," menighetene, 
"De," lærerne, "korsfester," ved å spotte, "Ham," Ordet. Gud, vær 
barmhjertighetsfull! La meg si det om igjen. Det kunne ha blitt 
sammenblandet på lydbåndet.  
"Her"= i menighetene, "korsfester"= spotter, "De"= geistligheten, 
"Ham"= Ordet. Ikke å undre seg over at det er igjen: "Blant revnende 
klipper og formørkede skyer bøyet min Frelser Sitt hode og døde. Men 
det revnede forheng åpenbarte veien, til Himmelens Glede og 
endeløse tid." Jeg sier det på dette lydbåndet, og for denne 
forsamlingen. Jeg sier dette under den Hellige Ånds Inspirasjon. 
"Hvem er på Herrens side? La ham komme inn under dette Ord." Gud 
vil uten tvil bringe denne onde, Kristus fornektende, Kristus -
forkastende generasjonen inn for Dommen for Gudsbespottelse, kors-
festelsen av Hans tilkjennegitte Ord. Dere kommer for Dommen. Jeg 
anklager. "Hvem står på Herrens side?" sa Moses. "La ham komme til 
meg, der hvor Ildstøtten henger som et Bevis. Hvem står på Herrens 
side? La ham trede inn for Ordet, fornekte oppskriften sin på religiøs 
tro, og daglig følge Jesus Kristus, og Jeg vil møte deg i den nye, rene, 
klare morgendemringen.       
Anklagen 07 07 63. P:62. De roper på vekkelse overalt. Hvordan skal 
dere få vekkelse når Ordet Selv ikke kan få virke iblant folket? Jeg 
skulle gjerne se at noen gav meg et svar på det. Hvordan kan det skje 
når dere fornekter selveste vekkelsen? Vel talte profeten om: 
"Gudfryktighetsskinn." Deres egne Gudfryktighetsskinn langt der 
tilbake fornektet Livets Ord. Deres egne Gudfryktighetsskinn og tro i 
dag fornekter den tingen som kan bringe dem en vekkelse. Ja, min 
herre. De tar konfesjonen og sine religiøse oppskrifter istedenfor 
Ordet, og det korsfester Hans Ord og gjør Hans Ord virkningsløst 
for folket. Når de ser Guds Ord så levende, sier det seg selv at Gud 
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gav Løftet om at Han ville gjøre dette. Og her gjør Han det. Og så 
gjør de narr av Det, og bortforklarer Det. Det er gudsbespottelse, og 
de forsøker å korsfeste selveste Ordet. Hvorfor korsfester de Det? De 
kan ikke korsfeste Ordet mer enn de kan korsfeste Gud. De kunne 
korsfeste Guds Sønn, Legemet, Som Gud kledde Seg i. De kunne 
korsfeste Det, men de kan ikke korsfeste Gud. Han måtte 
nødvendigvis være der den gangen på grunn av at Han Som var 
Offeret skulle bringe inn mange sønner som var forutbestemte til Evig 
Liv. De måtte gjøre det den gangen, men de kan ikke gjøre det nå. De 
kan ikke gjøre det for Ordet Selv vil leve videre. Men de … 
 
1 Kor 2,7-8 Men derimot taler vi en visdom fra Gud i en hemmelighet, 
den som har vært bortgjemt, hvilken Gud på forhånd bestemte før 
tidsaldrene, til vår herlighet, 
8 hvilken ingen av denne tidsalderens regjeringsledere har kjent til -, 
for hvis de kjente til den, ville de ikke ha korsfestet herlighetens 
Herre-, 
Vi ser derfor at resultatet ikke bare er en forkastelse, men også en 
korsfestelse. 
 
Jer 17,7-10 Velsignet er den mann som stoler på Herren, som har satt 
sin lit til Ham.  
8 For han skal være lik et tre plantet ved vann, som strekker sine 
røtter mot bekken og som ikke frykter når heten kommer, men som 
alltid har grønne blad, og som ikke engster seg i et år med tørke, og 
som ikke holder opp med å bære frukt. 
9 Hjertet er svikefullt, mer enn noe annet; det kan ikke leges. Hvem 
kjenner det?  
10 Jeg, Herren, ransaker hjertet, Jeg prøver nyrer, så Jeg kan gi 
enhver igjen etter hans veier, etter frukten av hans gjerninger. 
 
Det er grunnen til at vi ser at et menneske frem for alt er et fallen 
skapning, og om han ikke var ordinert fra begynnelsen av for å bli fult 
med Gud Liv, da ville han gå den andre veien til frafall og hat mot 
Gud. 
Gud visste at menneskene ville forakte og forkaste Den Først Fødte 
Sønn. Og det er grunnen til at vi må spørre oss selv hvorfor? Lenge 
før Han kom til jorden for å manifestere Faderen til oss, var det 
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profitert at Guds Først Fødte Sønn skulle bli foraktet og forkastet. 
Dere skulle tro at menneskene skulle elske å sette så mye pris på sin 
Skaper at de skulle lengte etter å se og snakke med Herlighetens 
Herre, og likevel er det motsatte sant. Menighetene er fult med folk i 
dag som snakker om hvor mye de lengter etter å møte Ham og om 
hvordan de en dag åpen og fult med kjærlighet hilser Ham. Likevel er 
deres ord overfladisk og deres hjerter er stappfull med bedrageri.  
 
Han rik med Nåde og var barmhjertig med de trengende og 
nødlidende, og hans handlinger var for de haltede, de lamme og de 
forkomne. Du skulle tro at en som kom med helbredelse under sine 
vinger skulle åpent bli akseptert og respektert, men det motsatte var 
sant. De foraktet og forkastet Ham. Det var faktisk ikke Guds Sønn 
som de foraktet men Selve Gud. Herlighetens Konge. Vi hører ikke at 
selve unggutten Jesus ble forkastet. Vi leser ikke om ergrelse og forakt 
om Jesus da han var en ung mann, heller ikke hører vi om at gutten 
Jesus ble forkastet. Det finnes ingen bevis i Skriften om at gutten 
Jesus ble foraktet og forkastet av menneskene. Når begynte de å 
forkaste Ham? I dag skal vi begynne å se på svaret. 
 
Jeg tror at forakten og forkastelsen kom da Gud begynte å manifestere 
Seg Selv i Hans Sønn etter at Han gikk inn i Ham ved elven Jordan. 
 
Joh 1,1-5 I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet 
var Gud.  
2 Han var i begynnelsen hos Gud.  
3 Alt ble til ved Ham, og uten Ham ble ingenting til av det som ble til. 
4 I Ham var liv, og livet var menneskenes lys.  
5 Og lyset skinner i mørket, og mørket forstod det ikke. 
Joh 1,14 Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så Hans 
herlighet, den herlighet som Den enbårne har fra Faderen, full av 
nåde og sannhet.      
Joh 3,16-20 For så har Gud elsket verden at Han gav Sin Sønn, Den 
Énbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men 
ha evig liv.  
17 For Gud sendte ikke Sin Sønn til verden for å dømme verden, men 
for at verden skulle bli frelst ved Ham.  
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18 Den som tror på Ham, blir ikke dømt. Men den som ikke tror, er 
allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.  
19 Og dette er dommen, at lyset er kommet inn i verden og 
menneskene elsket mørket framfor lyset, for gjerningene deres var 
onde. 
20 For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til 
lyset, for at ikke gjerningene hans skal bli avslørt. 
 
Legg merke til at fordømmelsen var at de forkastet lyset da det kom. 
Ikke egentlig selve mannen, men Lyset som mannen bar på i sitt indre. 
Og deretter snur de sitt sinne mot mannen, og kjører hans rollefigur i 
senk. Det er grunnen til at vi kan se ved Jesus Kristi eksempel at da 
Ordet gikk inn i den forutbestemte mannen, da begynner andre 
mennesker å forakte denne karen.  
 
Sal 14,1-4 Til sangmesteren. Av David. Dåren har sagt i sitt hjerte: 
"Det er ingen Gud." De er fordervet og har gjort avskyelige 
gjerninger. Det er ingen som gjør godt.  
2 Fra himmelen skuer Herren ned på menneskenes barn, for å se om 
det er noen som har forstand, noen som søker Gud.  
3 De er alle veket av, sammen er de blitt fordervet. Det er ingen som 
gjør godt, nei, ikke en eneste.  
4 Er det da ingen som har kunnskap blant dem som gjør urett, de som 
fortærer Mitt folk som de eter brød, og som ikke påkaller Herren? 
 
Rom 8,7 For kjødets sinnelag er fiendskap mot Gud, for det bøyer seg 
ikke inn under Guds lov og har heller ikke evne til det. 
 
Han ble ikke foraktet for Hans gjerninger. Han ble foraktet for det 
Han sa. Læren som Faderen gav Ham å forkynne. 
 
Joh 10,24-33 Da flokket jødene seg om Ham og sa til Ham: "Hvor 
lenge vil Du holde oss i spenning? Hvis Du er Kristus, så si det rett 
ut."  (Hør her, de ønsket ikke å vite sannheten, hadde de virkelig vært 
interessert i det, ville Jesus ikke har svart dem på denne måten.) 
25 Jesus svarte dem: "Jeg har sagt det til dere, men dere tror ikke. 
(Han sa: ”Hør her, Jeg har allerede fortalt dere det, men dere er ikke 
troende, hvordan kan dere tro meg når Jeg forteller dere Sannheten. 
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Legg merke hva Han sier da: ”Jeg regner ikke at dere tror den Lære 
jeg har, men Gud har stod bak min Lære og har stadfestet meg.) De 
gjerningene Jeg gjør i Min Fars navn, de vitner om Meg. 
26 Men dere tror ikke fordi dere ikke er av Mine sauer, som Jeg sa til 
dere. 
27 Mine sauer hører Min røst, og Jeg kjenner dem, og de følger Meg. 
28 Jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet gå fortapt. Heller 
ikke skal noen rive dem ut av Min hånd.  
29 Min Far, som har gitt dem til Meg, er større enn alle. Og ingen er i 
stand til å rive dem ut av Min Fars hånd.  
30 Jeg og Faderen, Vi er ett."  
31 Da tok jødene igjen opp steiner for å steine Ham.  
32 Jesus svarte dem: "Mange gode gjerninger fra Min Far har Jeg 
vist dere. For hvilken av disse gjerningene steiner dere Meg?"  
33 Jødene svarte Ham og sa: "For en god gjerning steiner vi Deg 
ikke, men for gudsbespottelse, og fordi Du som er et Menneske, gjør 
Deg Selv til Gud."   
Hør nå her, alt dette koker ned til den teologiske forestilling som de 
hadde på forhånd. Disse menneskene vår enhets tilhengere (Oneness), 
og de kunne ikke forstå hva Jesus sa til dem. Da Han sa: ”Jeg og Min 
Fader er ett, da, på samme måte som enhets tilhengere i dag, 
misoppfattet de hva han sa. Og de ønsket å drepe Ham for det. I dag 
dreper de muligens ikke fysisk, men i ord og gjerning ødelegger de 
din innflytelse. Og de ville drepe i dag om de ikke hadde lover som 
forhindret dem fra å gjøre det. Legg nå merke til hvordan de mistolket 
det som Jesus mente, da Han sa: ”Jeg og Min Far er Et.” 
Jesus fortsetter med å forklare dem dette i vers 34.  
Joh 10,34-39 Jesus svarte dem: "Står det ikke skrevet i deres lov: Jeg 
har sagt: Dere er guder?  
35 Hvis Han kalte dem guder, dem som Guds ord kom til - og Skriften 
kan ikke gjøres ugyldig,  
36 kan dere da si om Ham som Faderen helliget og sendte til verden: 
Du taler gudsbespottelig, fordi Jeg sa: Jeg er Guds Sønn? 
Legg nå merke til at Han aldri gjorde krav på å være Gud, men Guds 
Sønn. Men de var så indoktrinert i denne Enhets Læren at de ikke 
klarte å skjønne det som Han fortalte dem. 
37 Hvis Jeg ikke gjør Min Fars gjerninger, så tro Meg ikke.  
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38 Men hvis Jeg gjør dem, så tro gjerningene, selv om dere ikke tror 
Meg, så dere kan vite og tro at Faderen er i Meg og Jeg i Ham."  
Legg nå merke til hva Han sier: ”Se, Jeg og Min Far er Ett fordi 
Faderen er i Meg. Dette er grunnen til at jeg kan gjøre disse 
gjerninger, fordi Min Far bor i Meg. Dette gjør oss til Ett. Slik som 
Faderen arbeider inntil nå, slik arbeider også Sønnen. 
39 Derfor forsøkte de på ny å gripe Ham, men Han gikk bort og slapp 
unna hendene deres.    
40 Igjen drog Han tilbake til den andre siden av Jordan, til det stedet 
hvor Johannes først døpte, og der ble Han.   
 
DE SALVEDE. PP. 195 Legg merke ti! De kom til grensen og gå 
opp. 
DE SALVEDE. PP. 198 De var på vei hjem, og da de komm til det 
stedet hvor de måtte krysse over, da tvilte de Ordet … Hva skjedde? 
De gikk under i ørken. De blev stående der og organiserte seg selv, 
og døde, hver eneste en,  
DE SALVEDE. PP. 214. "Der hvor åtselet/legemet er, der skal 
ørnene samles. Hvor det ferske maten er, Ordet for dens tidsalder, der 
samler ørnene seg.” Men etter det er blitt råtten da kommer gribbene. 
Skjønner? Skjønner dere hva jeg mener? Når en bytte er lagt ned 
kommer ørnene, men etter det er lagt ned og har ligget der da kommer 
gribbene. Ørnen ønsker ikke å ha noe å gjøre med det. Jesus sa: 
”Hvor legemet er, der hvor manna falt, den ferske manna fra den 
natten det falt, det er der ørner samler seg.” Det er manna for dagen. 
Skjønner? 
DE SALVEDE. PP. 215 Legg nå merke til det. Larvene kommer inn 
etter det er blitt råtten, og da kommer gribbene. De kan ikke lukte det 
før det blir råttent.  
DE SALVEDE. PP. 219 Jeg sa: ”Jeg er har sent meg.” Ikke Jeg var 
eller skal bli, men Jeg Er, nå tid, Ordet for denne tid. Ikke for den 
tidsalder som har vært eller skal komme. Ordet som er nå. 
 DE SALVEDE. PP. 233. Det er umulig for de som engang er blitt 
opplyst og ikke gikk videre med Ordet slik som det utvikler seg … De 
er død, fortapt. Hvilket Skriftord siterer han? 
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C.O.D. Side 658. Om du er blitt opplyst og deretter går du bort 
fra dette lyset, da er det umulig for denne personen noensinne å 
komme tilbake igjen. Skjønner?  
 
C.O.D. Side 510. Det finnes ingen offer tilbake for synd, fordi han tok 
selve blodet som helliget ham og førte ham så langt, til kunnskapen 
om sannheten og trampet det under hans føtter, etter at Gud har ledet 
ham steg for steg helt opp hitt til Den Hellige Ånd. 
 
HEBREERNE KAPITTEL 5/6 193. venner la oss gå videre til 
fullkommenhet. Vi har ingen uskuldning i dag. Vi har ingen 
unnskyldning i det hele tatt. Selveste himmelens Gud er kommet 
tilsyne i disse siste dager og gjør de samme ting som Han gjorde den 
gangen, da han var her før, da Han var på jorden. Han har bevist … 
De ting som Han gjorde da Han var her på jorden, åpenbart i kjøtt, de 
samme tingene finnes sted i dag. Her er Ordet for å stadfeste det. 
Her finnes de tingene for å si det rett, for å gjøre det rett. Her er Guds 
Ånd for å gjøre de samme ting, vi er derfor uten uskyldning.  
 
      
HEBREERNE KAPITTEL 7 PG. 342. Om du ser Den Hellige Ånd 
gjør disse tingene som han gjorde rett her denne formiddag, og ser 
at Kristus er stått op fra de døde, og Han lever i Hans Menighet og 
blant Hans folk, og du avviser det med overlegg, da er det umulig for 
deg å noensinne komme tilbake til Gud igjen, fordi du har spottet 
Den Hellige Ånd.    
 
SPØRSMÅL OG SVAR ANGÅENDE DEN HELLIGE ÅND 
PG.46 Tabernaklet står rett nå ved Kadesj-Barnea … 
 
DE SALVEDE. PP. 54 For der er umulig for de som engang var 
opplyst og ikke gikk videre med Ordet når den hender … De er død, 
forsvunnet. 
 
GJØRE GUD EN TJENESTE PP. 145 Pinsevenner forsøker å spise 
gammel manna som falt for femti år siden. Hellighets kirken forsøker 
å spise 200 år gammel mat, Lutheranere minst tre hundre år gammel 
mat eller eldre, mange hundre år gammel. De forsøker å ete gammel 
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manna. Å, bror, dette har stagnert. Det er fordervet. Det er fult med 
makk, larver. Det dreper deg når du spiser det.  
 
 
NEDTELLING PP. 3738. Men Gud i Sin åndelige gjennomføring 
skrider framover, ikke bakover. Han går framover, mens Han ser i 
Ordet og tror løftene for disse ting som aldri har kommet enda, etter 
de åndelige åpenbaringer for å manifestere de åndelige ting som Gud 
har lovet. Han forteller dem at det må skje. Akkurat som 
vitenskapsfolk i sine laboratorier jobber med forskjellige ting for å 
hjelpe menneskene å ta del i skapelsen; den åndelige man leter etter 
noe som Gud har lovet og som ikke er framkalt enda. Det naturlige 
menneske ser bakover. Det åndelige menneske ser framover. Det er 
slik det er blitt i menighetene. Den naturlige menighets medlem ser 
bakover etter det som Finney, Sankey eller Calvin vet … Det er i 
orden, men det var for den tid. Vi ser framover etter noe annet. En 
løfte som er større og høyre og som Gud har lovet. Vitenskap går 
tilbake og tar det opp. Vi går framover i Guds  Ord for å finne ut hva 
Gud har utført. 
 
DE SALVEDE PP. 234  Å undervise / Lære en historisk Gud, 
skjønner? Akkurat som om de forsøker å leve i fortiden. Slik som; 
”Vel, Wesley sa dit og dat og mye annet.” Du fornekter det lovede 
Ord for i dag, den manna som er definitivt identifisert for denne tid. 
De forsøker å stappe deres gamle Lutherske, pinsevenners og 
baptistenes vin i vår nye sekker. Det går ikke. Og vår nye vin i deres 
gamle sekker går heller ikke. Dersom de forsøker å helle denne nye 
vinen inn i kirkesamfunnet, da blir deres dårskap åpenbart. De kan 
ikke gjøre det; det sprenger kirkesamfunnet i filler. 
 
DEN IDENTIFISERTE KRISTUS FOR ALLE TIDSALDRE. 01 04 
64. mennesker alltid lovpriser Gud for det Han har gjort, og de ser 
framover for hva Han skal gjøre og ignorere det Han gjør. 
 
VERDEN FALLER FRA HVERANDRE. 12 04 63.  Og det er slik 
vi gjør det. Marin Luther, John Wesley og andre men. Vi ser oss alltid 
tilbake. Ser dere disse ting? Og dere lager en tradisjon av deres liv … 
pynter deres graver. Og deres budskap er for en annen dag. Når du 
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våkner opp, hva lever du da av den dagen, og vi lever i en annen dag. 
Hele systemet virker på denne måten, helt siden begynnelsen. 
Menneske lagte systemer, det er sikkert.         


