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Jesus Kristi Lignelser #3.
Kreditoren,
19. oktober 2003
Pastor Brian Kocourek.

Vi kommer til å fortsette med lignelsene og med de symbolene Jesus brukte i det
Nye testamentet. I kveld skal vi se på:
Luk 7,40-43 Jesus svarte med å si til ham: "Simon, Jeg har noe å si deg." Så sa
han: "Mester, si det!"
41 "Det var en pengeutlåner som hadde to skyldnere. Den ene skyldte fem
hundre denarer og den andre femti.
42 Og da de ikke hadde noe å betale tilbake med, ettergav han begge to gjelden.
Si Meg da, hvem av dem vil elske ham mest?"
43 Simon svarte og sa: "Jeg vil tro det må være den som han ettergav mest." Og
Han sa til ham: "Du har dømt rett."
La oss bøye våre hjerter i bønn. Kjære Nådige Far vi er kommet hit i kveld for å
delta i nattverd tjeneste og fotvask, for slik å oppfulle vår rolle som tjenere ved å
vaske hverandres føtter, fordi du har sagt, hva enn du har gjort ved en av mine
minste av disse mine brødre har du gjort mot meg. Far vi ønsker å spørre at du
virkelig ville gjøre denne anledning til en særskilt opplevelse i alle våre hjerter
slik at vi kan lære å elske de som er meget ubehagelig, og at vi kan lære å få oss
selv ut av veien, slik at du kan få første plassen i alt vi tenker og gjør, fordi vi
ber i Navnet til Din lydige Sønn, vår Herre og Frelser, Jesus Kristus.
Som dere sikkert husker, har vi talt over lignelsen angående de kurver hvor
Jesus hadde fortalt dem ikke å la disse kurver skjerme for lyset. Vi oppdaget at
disse kurver representerte velsignelser som Gud hadde gitt dem, og den
framskritt som de hadde i livet, og deres liv i sin alminnelighet. Og vi fant i
denne lignelse at selveste velsignelser fra Gud, kan bli selve årsaken til at det
ender opp i en forbannelse til slutt, om de ikke forblir i det rette lys.
Vi skal ta en kort budskap angående de lignelser som vi finner i Lukas det 7.
kapittel. Dette er et av de første lignelser som Jesus forteller og Han gjør det i
byen Kapernaum. Det har sin grunn, hvorfor Han forteller denne lignelse i denne
byen. Jeg tror ikke at Gud kaster bort tiden ved å komme med budskaper til feil
folk. En Budbærer er en person som kommer med et budskap og budskapet er
ikke bare noe som blir sagt på lykke og fromme, og håper at det finner ører som
vil høre. Jesus talte denne lignelse til menneskene i Kapernaum fordi det har
betydning for denne byen, og som vi skal se, og vi kjenner til alfa og omega
prinsippet, at dette samme lignelse har stor betydning også for i dag.
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Navnet Kapernaum betyr: ”gledens landsby,” og dette navnet er sannelig
representativ for oss her i de Forente Stater. Legg også merke til at denne byen
var lokalisert på vestbredden av Gennesaretsjøen (Galileasjøen), akkurat som
Amerika ligger på vest siden av den store osean som skiller oss fra resten av
verden. Det var i landet Gennesaret. Det var stort nok for å bli kalt en by, det
hadde sin egen synagoge, hvor vår Herre ofte lærte, det fantes også en toll
stasjon hvor skatten ble samlet både av lokale og rundreisende tollerne.
Kapernaum syntes å bli vår Herrens og Hans apostlers oppholdssted, og scenen
for så mange mirakler og nådige gjerninger. Og da Han kom tilbake ditt, ble det
sagt at Han var ”hjemme,” Mark 2:1.
Vi ser at denne byen ble nevnt for første gang i Matteus kapittel 4.
Matt 4,12-16
12. Da Jesus hørte at Johannes var blitt satt i fengsel, drog Han til Galilea.
13 Og Han forlot Nasaret og kom og bosatte Seg i Kapernaum, som ligger ved
sjøen, i Sebulon- og Naftali-traktene.
14 Dette skjedde for at det skulle oppfylles som var talt ved profeten Jesaja, når
han sier:
15 "Sebulon-landet og Naftali-landet, ved veien til havet, bortenfor Jordan,
hedningenes Galilea:
16 Det folket som satt i mørke, har sett et stort lys, og over dem som satt i
dødens land og skygge, har lyset gått opp."
Imidlertid finner vi i Johannes en bedre forståelse om hvor tidlig i Hans Tjeneste
Han begynte å arbeide i Kapernaum. Joh 2,11-12
11. Denne begynnelsen på tegnene gjorde Jesus i Kana i Galilea, og Han
åpenbarte Sin herlighet. Og disiplene Hans trodde på Ham.
12 Deretter drog Han ned til Kapernaum, Han selv, Hans mor, Hans brødre og
disiplene Hans. Men de ble ikke der mange dager.
La oss nå følge Jesus Tjeneste i Kapernaum for å se hvordan det utvikler seg før
vi går rett på lignelsen som Han prediket der.
Mark 1,21-28 Så gikk de inn i Kapernaum. Og så snart sabbaten kom, gikk Han
inn i synagogen og underviste.
22 Og de undret seg over undervisningen Hans, for Han lærte dem som en som
har myndighet, og ikke som de skriftlærde.
23 Det var i synagogen deres en mann som hadde en uren ånd. Han skrek
24 og sa: "La oss være! Hva har vi med Deg å gjøre, Jesus fra Nasaret? Er Du
kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem Du er - Guds Hellige!"
25 Men Jesus refset den og sa: "Vær stille, og kom ut av ham!"
26 Den urene ånden kastet ham først omkring, og skrek med høy stemme. Men
så kom den ut av ham.
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27 Alle ble da så forundret at de søkte sammen og sa: "Hva er dette? Hva slags
ny lære er dette? For med myndighet byr Han til og med de urene åndene, og de
lyder Ham."
28 Og ryktet om Ham ble snart spredt til hele området rundt Galilea.
Mark 2,1-13 Etter noen dager kom Han på ny inn i Kapernaum, og det ble kjent
at Han var hjemme.
2 Snart var det så mange som samlet seg at det ikke var plass til å ta imot alle,
ikke en gang ved døren. Og Han talte Ordet til dem.
3 Da kom det noen til Ham som hadde med seg en lam mann som ble båret av
fire menn.
4 Men siden de ikke kunne komme i nærheten av Ham på grunn av
folkemengden, tok de av taket der Han var. Og da de hadde fått laget et hull,
firte de ned sengen som den lamme lå på.
5 Da Jesus ser deres tro, sier Han til den lamme: "Sønn, dine synder er deg
tilgitt!"
6 Men noen av de skriftlærde satt der og tenkte i sitt hjerte:
7 "Hvorfor taler denne Mannen gudsbespottelser på denne måten? Hvem kan
tilgi synder uten én: Gud?"
8 Men da Jesus med det samme forstod i Sin ånd (med andre ord: Han skjelnet
hva som var i deres hjerter) at de tenkte slik med seg selv, sa Han straks til dem:
"Hvorfor tenker dere slik i deres hjerter?
9 Hva er lettest, å si til den lamme: "Dine synder er deg tilgitt," eller å si: "Stå
opp, ta sengen din og gå?"
10 Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har myndighet på jorden til å
tilgi synder," - nå taler Han til den lamme –
11 "Jeg sier deg: Stå opp, ta sengen din og gå til ditt hjem*!"
12 Han stod opp med en gang, tok opp sengen og gikk ut rett framfor dem alle,
så de ble forundret og æret Gud og sa: "Aldri har vi sett noe slikt som dette!" 13
Deretter gikk Han igjen ned til sjøen. Og hele folkemengden kom til Ham, og
Han underviste dem.
Jeg grunnet over denne tanken i dag, skjønner dere, og jeg innså at det var ikke
talen som er viktig, men det som blir lært oss i disse taler. Vi gjør en masse for å
få noe ut av Branhams taler, og allikevel er det ikke disse taler som er viktig for
oss, men gullkornet angående læren som ligger skjult i disse taler. Dere skjønner
at det er læren som setter oss i stand, som gir oss en ryggrad, og hjelper oss i vår
vekst i Kristus. Talene er bare et middel hvor læren er lagt ut i og i en hvilken
som helst form eller format som er tilgjengelig for han som lærer. Når det
gjelder Branham, brukte han en masse lignelser eller fortellinger for å framheve
læren. Han grep ikke til store teologiske termer, men hold seg heller til å
uttrykke Livet, som kunne gi et bedre forståelse angående Faderen og Sønnen. I
disse taler har vi lært den Sanne forståelse angående Guddommen, og Sannheten
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om at det finnes en Tilsynekomst og en Ankomst. Og vi lærte å se tilbake til
Alfa for å være i stand til å se hva som skjer i Omega. Og vi lærte prinsippet
angående Tvillingen og hvordan det blir produsert to typer troende i alle
vekkelser, og den ene er åndelig, og den andre er kjøttlig. Allikevel finnes det
meget få taler som er prediket som omhandler denne sanne læresetning, og la det
så klart fram, unntatt kanskje ”De salvede i endetiden.”
Men hovedsaken er at det finnes lekkerbisker av sannheten i disse taler, eller
skal vi kalle dem gullkorn, eller heller Livets Sæd som har vært skjult siden
verden ble grunnlagt, men er blitt åpenbart til oss i de siste dager. Og det er det
samme med disse lignelser av Jesus. Det er ikke lignelsene som er det viktigste
men de skjulte sannheter eller Livets Sæd som ligger inn i disse fortellinger, og
det er disse som er så viktig for oss å ha, dersom vi skal kunne komme til det
stadium av: ”Skikkelsen av den perfekte man.” Eller som Ef 4,12-15 forteller
oss:
12. til fullkommengjøringen av de hellige inn i en gjerning av en tjeneste, inn i
en oppbygging av Kristi kropp;
13 inntil vi alle kan komme frem til enheten av troen og enheten av Guds Sønns
nøyaktige kunnskap, til en fullkommen mann, til et mål av en vekst av Kristi
oppfyllelse;
14 for at vi ikke lenger må være umyndige barn, som blir drevet av bølger og
ført omkring ved hjelp av enhver vind av undervisning i menneskenes spill, i
kløktighet til villfarelsens listige metode;
15 men idet vi taler sannhet i kjærlighet, kan vi når det gjelder de alle ting,
vokse opp til ham som er hodet, det er(også)* Kristus,
* I Den King James oversettelse står ”even” istedenfor ”det er.” Even kan bety
blant annet: 1 til og med, også, selv, endog, sågar 2 ennå, allerede 3 (med
nektelse) (ikke) så mye som 4 (forsterkende) ja
Luk 4,16-37 Så kom Han til Nasaret, hvor Han hadde vokst opp. Og som Han
hadde for vane, gikk Han i synagogen på sabbatsdagen, og Han stod fram for å
lese.
17 Og de gav Ham profeten Jesajas bok*. Og da Han hadde åpnet boken, fant
Han stedet hvor det var skrevet:
18 Herrens Ånd er over Meg, for Han har salvet Meg til å forkynne evangeliet
for de fattige. Han har sendt Meg for å helbrede dem som har et sønderknust
hjerte, og for å rope ut frihet for fanger, og for at blinde skal få synet igjen, for å
sette undertrykte i frihet,
19 for å rope ut et nådens år fra Herren.
20 Så lukket Han boken, gav den tilbake til tjeneren og satte seg ned. Og alle
som var i synagogen, rettet øynene sine mot Ham.
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21 Og Han begynte da å tale til dem: "I dag er dette skriftordet blitt oppfylt for
ørene deres." 22 Og alle vitnet om Ham, og de undret seg over de nådens ord
som kom fra Hans munn. Og de sa: "Er ikke Han Josefs sønn?"
23 Han sa da til dem: "Dere vil sikkert sitere dette ordtaket for Meg: Lege, leg
deg selv! Det vi har hørt er blitt gjort i Kapernaum, gjør det også her på Ditt
eget hjemsted!"
24 Så sa Han: "Sannelig sier Jeg dere: Ingen profet blir anerkjent på sitt eget
hjemsted.
Legg nå merke til hvordan Jesus snur deres oppmerksomhet til suverenitet og
Han forklarer det så klart, og se allikevel på deres reaksjon angående Guds
Suverenitet. Men du ser ikke om ikke du forstår Guds Suverenitet, så lenge
forstår du ingenting om Gud.
25 I sannhet sier Jeg dere: Det var mange enker i Israel i Elias dager, da
himmelen var stengt i tre år og seks måneder og det kom en stor hungersnød
over hele landet.
26 Men Elia ble ikke sendt til noen av dem, bare til Sarepta i Sidon-landet, til
en kvinne som var enke.
27 Og det var mange spedalske i Israel på profeten Elisjas tid, og ingen av
dem ble renset, bortsett fra syreren Na'aman."
28 Alle de som var i synagogen, ble fylt med harme da de hørte dette.
29 Og de reiste seg og drev Ham ut av byen. Og de førte Ham til brynet av den
høyden som byen deres var bygget på, så de kunne kaste Ham utfor stupet.
30 Men Han gikk midt imellom dem og drog bort.
31 Så kom Han ned til Kapernaum, en by i Galilea, og der underviste Han
dem på sabbatene.
32 Og de ble forundret over Hans lære, for Hans ord hadde myndighet.
33 I synagogen var det et menneske som var besatt av en uren demons ånd. Og
han skrek opp med høy røst
34 og sa: "La oss være! Hva har vi med Deg å gjøre, Jesus fra Nasaret? Er Du
kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem Du er - Guds Hellige!"
35 Men Jesus truet ham og sa: "Vær stille og kom ut av ham!" Og da demonen
hadde kastet ham ned midt iblant dem, kom den ut av ham. Og den skadet ham
ikke.
36 Da ble de alle forundret og talte med hverandre og sa: "Hva er dette for et
ord? For med myndighet og kraft befaler Han de urene åndene, og de kommer
ut."
37 Og ryktet om Ham spredte seg ut til hvert sted i hele distriktet omkring.
Se på forskjellen mellom Nasaret og Kapernaum. Se på velkomsten Jesus fikk
der i forhold til Hans hjemby.
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Neste gang vi hører om Kapernaum, hører vi om en Centurion (Hovedmannen
over 100.) som utøvde så langt mer tro enn noen annen Jøde eller hedning, og
dette hente i Kapernaum.
Matt 8,5-10 Da Jesus var på vei inn i Kapernaum, kom en høvedsmann* til
Ham, bad Ham
6 og sa: "Herre, tjeneren* min ligger lam hjemme, med svære plager."
7 Jesus sa til ham: "Jeg skal komme og helbrede ham."
8 Høvedsmannen svarte og sa: "Herre, jeg er ikke verdig til at Du kommer inn
under mitt tak. Men si bare et ord, så vil tjeneren min bli helbredet.
9 For jeg er også en mann under myndighet, og har soldater under meg. Og jeg
sier til én: Gå! og han går, og til en annen: Kom! og han kommer, og til
tjeneren min: Gjør dette! Og han gjør det.”
10 Da Jesus hørte det, undret Han Seg og sa til dem som fulgte etter: "Sannelig
sier Jeg dere: Ikke engang i Israel har Jeg funnet en så stor tro!
Og etter alle disse underbare ting som vi ser som hender i byen Kapernaum, ser
vi allikevel at noe finner sted som Jesus begynner å varsle dem om. Husk, Han
hadde allerede gitt dem en skarp irettesettelse, fordi de skulle ha vært verdens
Lys, og likevel hadde de tillat at Dette Lyset de hadde, ble formørket på grunn
av manglende bruk. Dette Lyset som skulle gi lys, ble formørket og osende,
fordi det ikke ble anvend riktig og ikke ble framvist på rett måte i lampen, og
blir nå til en lampe som er sløv og rykende.
Om ikke veken blir skjæret regelmessig, da blir selveste ilden som gir lys årsak
til at det begynner å røke og valme og karen blir ful med røk. Istedenfor at karen
blir et lys som skinner, blir det røk ut av det og lyset blir dempet, og derfor blir
lyset ubetydelig og ubrukbart. Han hadde gjort så mange undere i denne byen,
og hva gjorde de så med et slikt stort lys? Og dersom du ikke bruker lampen,
brenner veken og det begynner å mørke og når det engang skjer, da begynner
ilden å ose og karen blir formørket. Og det er for dette at Jesus irettesetter dem
for i Matteus 11 og Lukas 10.
Matt 11,20-26 Lukas 10:15.
20. Så begynte Han å refse de byene der størstedelen av de kraftige gjerningene
Hans hadde skjedd, fordi de ikke omvendte seg:
21 "Ve deg, Korasin! Ve deg, Betsaida! For dersom de mektige gjerningene
som ble gjort i dere, hadde vært gjort i Tyrus og Sidon, ville de ha omvendt seg
i sekk og aske for lenge siden.
22 Men Jeg sier dere: Det skal bli lettere for Tyrus og Sidon på dommens dag
enn for dere.
23 Og du, Kapernaum, som er opphøyet til himmelen, skal bli kastet ned til
dødsriket. For dersom de mektige gjerningene som ble gjort i deg, hadde vært
gjort i Sodoma, ville den blitt stående til denne dag.
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24 Men Jeg sier dere at det skal bli lettere for Sodomas land på dommens dag
enn for deg."
25 På den tid tok Jesus til orde og sa: "Jeg takker Deg, Far, himmelens og
jordens Herre, at Du har skjult dette for vise og kloke og åpenbart det for
umyndige.
26 Ja, Far, for slik var det velbehagelig for Deg.
Da Jesus gikk tilbake til Hans egen by hvor Han var vokst opp, sa de til Ham:
”Vi hører at du har utført mange mirakler i Kapernaum, men hva med oss her?”
Å LENGTE ETTER LIVET. 13-06-57.
E-51. Uansett hva en gave ville gjøre her, om det ikke finnes tro her ute for å
motta det, ville det aldri bli besvart. Hvor mange vet det? Mannen, uansett hvor
begavet han enn er, om ikke tilhører skaren tror, kommer gaven ikke til å virke.
Jesus gikk til Sitt eget hjemby og de sa: ”Vel, du gjorde det i Kapernaum, men
Du gjorde det her borte. La oss se noe som Du gjør her.” Og Jesus kunne ikke
gjøre noe mektige gjerninger. Og Han undret seg over deres vantro. Stemmer
det? Han er den samme i går, i dag og i alle evigheter.
Det må ha vært mye tro i Kapernaum på grunn av alle mirakler som ble utført i
den byen, men allikevel, hva hente til slutt med denne troen? Fordi Jesus sa: ”Å,
Kapernaum, Kapernaum.
Det samme foregår i dag da Guds profet hadde store møter i Los Angeles, men
likevel talte Herrens hånd gjennom Han og sa: ”Å, Los Angeles, Los Angeles,
selv om byen er oppkalt …”
DRONNING AV SHEBA. 17-05-57.
E-18. Jesus bebreidet disse mennesker og forsøkte å fordømme dem, og Han
fordømte dem. Og i mange steder hvor fremragende mirakler ble utført av Ham,
sa Han: ”Å, ve over dere, Kapernaum som er opphøyet inn til Himmelen, skal
bli kastet i helvete,” og det finnes ikke engang et tegn på det lenger. Og alle
byer som Han forutsa som skulle bli forbannet, ligger alle sammen i ruiner i
dag. Og de som Han velsignet står der den dag i dag. Hans Ord er ufeilbarlig;
de er Guds Ord. Deretter snur Han seg: ”Hvorfor trodde de ikke tegnet som ble
gitt dem?”
DRONNING AV SHEBA. 17-05-57.
E-11. Om det er rettferdigheten som gleder Gud, og det gjør det, om det var så
alt Gud forlangte, da skulle Fariseerne blitt funnet uklanderlig, men Jesus sa:
”Dere er av deres far, djevelen,” fordi de ikke trodde, denne forferdelige tingen
vantro. Og Jesus hadde gjort mange gjerninger i byen, og sa til dem: ”Å,
Kapernaum, som er opphøyet inn i Himmelen, skal bli kastet ned i helvete. Om
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de mektige gjerninger som har blitt gjort i deg, hadde blitt gjort i Sodoma og
Gomorra, skulle de har stått der den dag i dag.” Denne store selv skapte vantro
opphøyet seg inn i Himmelen, denne holdning ”helliger enn du” … Og Jesus
hadde gjort mektige gjerninger i Kapernaum, og de hadde kalt Ham for
Beelsebub, djevelens prins, og på grunn av dette irettesatte Han dem.
E-12. Og jeg sier dette med ærbødighet: ”Venner og Kristne, om Gud lar denne
nasjonen passere … Gud kan ikke overse dette med alle denne forferdelige
bølge av synd som farer over vår nasjon. Om Gud lar det passere uten å dømme
oss, da er Han nødt til oppreise Sodom og Gomorra og ber om unnskyldning,
fordi Han har ødelagt dem, når en slik bølge av samme synd (er over oss.)
E-13. Gud gjør ingen forskjell på folk eller nasjon. Han elsker synderen men
hater synd. Vi er dømt; bare noter det, du som jeg ser lager notater, at det var
det som jeg sa. Det finnes ingenting igjen for Amerika utenom død, det er det
hele. Bare gjør dere rede for dette. Men menigheten er borte før dommen
kommer. Gud lovet det.

EN STØRRE ENN SALOMO ER HER. 25-06-58
E-24. Nå ønsker jeg å si dette: det er Jesus som taler her og sier: ”Å,
Kapernaum, du som er opphøyet inn i himmelen, fordi dere tror at dere har de
beste synagoger, og alle disse kule predikanter og alt mulig annet, og dere er
meget religiøse. Dere er så oppblåste og meget gudfryktig, inntil dere blir
opphøyet inn i himmelen, men jeg sier til dere, dere skal bli kastet ned i
helvete.” Hvor er Kapernaum i dag? På bunnen av Døde Havet. Alle byer som
tok imot Jesus står der den dag i dag. Så sant, så sant, Han var mer enn en
profet, Han var Gud manifestert i kjøtt.
Å SKAMME SEG OVER HAM. 11-07-65.
§49. 020. Og mens jeg var der inne var det noe som slo ned i meg, og jeg husket
ikke noe i ca. 30 min. Der utgikk en profeti. Det første jeg husker, Broder
Moseley og Billy, jeg var ute på gaten og spaserte. Og Den sa: "Du Kapernaum,
som oppkaller deg selv etter Englers navn, det er Los Angeles, Englers by, ser
du?, Englers, som er opphøyet til Himmelen, skal bli brakt ned i helvete. For om
de mektige gjerningene hadde blitt gjort i Sodoma som har blitt gjort i deg,
skulle den ha bestått inntil denne dag." Og det foregikk alt utenfor min bevissthet. Forstår du? Og hvordan jeg akkurat ble ferdig med å formane, og med
å opphøye Kristus ved å fortelle menigheten, sa jeg: "Dere kvinner, uansett
hvordan jeg forsøker å komme til dere eller forkynner imot disse tingene som...
Dere menn, dere predikanter, dere gjør det bare likevel konstant når vi tar med
hele tiden. Dere vandrer bortover her som om Guds Ord var ingenting.
§51. 021. Og da jeg forstod det, gikk jeg. Jeg sa: "Et sted er der et Skriftsted om
dette." Og jeg gikk og oppdaget at det var Jesus som irettesatte Kapernaum ved
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kysten. Den kvelden gikk jeg inn i Skriften. Da jeg kom hjem, tok jeg
historieboken, og Sodoma var en gang en fremgangsrik by, et hedningen
hovedkvarter i verden. Og dere vet at den byen, ved et jordskjelv, sank i
Dødehavet. Og Jesus stod og sa: "Kapernaum, dersom de samme gjerningene
var blitt gjort i Sodoma som ble gjort i deg, skulle den ha stått i dag. Men nå er
du nødt til å bli brakt ned til helvete." Og ca. to hundre eller tre hundre år etter
Hans profeti, står hver eneste en av disse kystbyene der fortsatt, utenom
Kapernaum, som ligger på sjøens bunn. Et jordskjelv senket den ned i sjøen. Og
så ble det profetert: "Los Angeles skal ligge på havets bunn." Og jeg kom hjem,
og reiste til Afrika. Og mens jeg var i Afrika, hadde de et jordskjelv, og dere
vitenskapsmenn har sett det, og hørt det de kringkastet, at noen av de store, fine
hjemmene i Los Angeles ramlet sammen, et motell osv. Og nå, etter dette
jordskjelvet, er der kommet en to eller tre tommers sprekk i jordskorpen som
begynner i Alaska, går rundt Aleutene, og kommer ut ca 243km eller 324km i
havet, og kommer opp igjen ved San Diego. Inneslutter California eller Los
Angeles, og kommer ut igjen rett nedenfor den nordlige delen av California ved
et lite sted ved navn San Jose. Rett nedenfor der.
§54. 023. Og denne vitenskapsmannen sa i et intervju jeg så på TV: "Under det
er det bare en malstrøm av lava." Og han sa: ”Et stykke vil brekke av, og det
skal..."
Og
denne
vitenskapsmannen
som
intervjuet
denne
sjefsvitenskapsmannen, spurte ham: "Vel, kunne da alt sammen synke?" Han
svarte: "Kunne? Det er nødt til." Han sa: "Vel, selvfølgelig, vi er sannsynligvis
mange, mange år fra det nå." Han svarte: "Det kan skje på fem minutter fra nå
av eller, det kan hende fem år fra nå." Han gav oss bare fem år. Men så sikkert
som jeg stod der, under den Inspirasjonen med Dom plassert over Vestkysten, og
etterfulgt deretter helt opp her med synkingen av Los Angeles, er den ferdig. Det
stemmer. Det skal skje. Når? Jeg vet ikke. Men o, hva skjedde? Dere vet at vi
har bare seks kontinenter nå. Vi hadde syv. Det ene sank mellom Afrika og De
Forende Stater. Å, det er historisk; dere vet også om det. Nå, om den går ned,
da vil jeg at dere skal passe på når…
FORSØKE Å GJØRE GUD EN TJENESTE. 18-07-65.
20. For noen kvelder siden, mange av dere … mer eller mindre en måned før jeg
gikk til Afrika … Mange av dere som får lydbandet har muligens denne lydband
angående ”Å velge en Brud,” som ble talt i California. De siste minuttene på
lydbandet kan ikke jeg huske i det hele tatt. Men Herrens Ånd kom på en så stor
måte. Jeg har fordømt dem på den måte de lever og oppfører seg på, etter at
Evangeliet var forkynt for dem og var opplyst. Og plutseligtalte Den Hellige
Ånd talte og sa: ”Kapernaum (skjønner?) byen som kaller seg selv ved englers
navn. (Dette er Los Angeles,) dere er blitt opphøyet inn i himmelen, men blitt
kastet ned i helvete.” Skjønner? Og etter alt var over, var jeg på utsiden. Og
bror Mosley og Billy var med meg, og de sa, etter de var gått tilbake og sett
etter, at ”hele golvet var fult av mennesker og pastorer, som gråt.”
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E-21. Jeg gikk og fikk Skriftstedet; jeg sa: “Det finnes noe om det i Bibelen.”
Det var Jesus som irettesatt Kapernaum, alle disse landsbyer langs kysten som
Han hadde besøkt. Hvorfor sa Han: Kapernaum, du som er opphøyet inn i
himmelen, skal bli kastet ned i helvete.” Han sa: ”Om disse gjerninger var blitt
gjort i Sodoma og Gomorra, som var blitt gjort i dere, da skulle de har vært der
den dag i dag.” Og den gangen la Sodom og Gomorra på havets bunn. Og like
etter det, muligens hundre år eller noe sånn etter Jesus profeti, ble Kapernaum,
den eneste by langs kysten som Han besøkte, sank i sjøen ved en jordskjelv. Dere
skjønner at dette var en direkte svar til California, til Los Angeles.
Luk 12,48 Men den som ikke kjente til den, men likevel gjorde det som fortjente
slag, han skal få færre slag. For hver den som mye er gitt, av ham skal mye
kreves. Og den som er betrodd mye, han skal bes om enda mer.

