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Spørsmål 5. I Satans Eden 35, side 4, sa du: «Så vi ser at etter at Jesus kom og
gikk, da kom apostelen Paulus frem og lærte Jesu-Budskap. Og mange av de
som fulgte denne ensomme Nasareer, drev bort. Det samme gjorde mange av
de 3000 som var blitt døpt på pinsedagen, inntil vi finner ut at apostelen Paulus
sto frem som lyset til sin tidsalder, med bare 12 personer i sin menighet som
gikk videre med Jesu Kristi åpenbaring.»
Og "Så forlot apostelen Paulus scenen, og apostelen Johannes tok disse
samme 12 menneskene videre inn i forholdet mellom Faderen og sønnen, og
sønner. Og han viste dem hvordan deres eget forhold til Faderen var, som
Hans sønner. Og det er dette som evangeliet handler om.
Og den flokken ble brakt ned til åtte. Gud finsliper, finsliper, finsliper Sin
Menighet".
Mente du at disse 3000 døpte, at de falt ifra?
Og ut fra de 12, at det var fire av dem som forlot menigheten?
Kan du gi oss bevis ut fra Bibelen eller Budskapet, til å støtte denne uttalelsen?
Svar 5: Jeg sa ikke 4, jeg sa: "Det var 12 personer i Efesus menighet da Paulus
var pastor i denne menigheten. Og da Johannes overtok den, etter at Paulus
dro derfra, var antallet i denne menigheten nede i 8 personer.
Jeg talte om den naturlige bortgangen som vi ser i den første menighetstiden, slik vi
ser i alle menighetstider, og spesielt denne siste.
Men ifølge broder Branham, i Menighetstidsboken, Vi ser at det var mange frafalne i
den tidsalderen, slik som i alle tidsaldrene. Det begynner som et romersk lys som går
av (et lite fyrverkeri som skyter ut lysende skudd). Budbæreren blåser ut sin
evangelie basun. Det samler folket, budskapet går frem og deretter en nedkjøling på
slutten av den tidsalderen.
Efesus menighet var Guds Ords fyrlys i den tiden.
Apg 19:1 Og det skjedde mens Apollos var i Korint, at Paulus kom til Efesus etter å
ha reist gjennom de øvre distriktene. Og da han fant noen disipler der,
2 sa han til dem: «Fikk dere Den Hellige Ånd etter at dere kom til troen?» Da sa de til
ham: «Vi har ikke engang hørt at det finnes en Hellig Ånd.»
3 Og han sa til dem: «Til hvem ble dere da døpt?» De sa: «Til Johannes sin dåp.»
4 Da sa Paulus: «Johannes døpte jo en omvendelses dåp. Og han sa til folket at de
skulle tro på Ham som skulle komme etter ham, det er: på Kristus Jesus.»
5 Da de hørte dette, ble de døpt i Herren Jesu navn.

6 Og da Paulus hadde lagt hendene på dem, kom Den Hellige Ånd over dem, og de
talte med tunger og profeterte.
7 Disse mennene var omkring tolv til sammen.
Så vi ser at Paulus har 12 personer i sin menighet i Efesus.
Fra broder Branhams preken, Innvielse, ser vi ham si det samme.
62-1111M Innvielse 12 Vi ser i Bibelen, i det 19. kapittel i Apostlenes gjerninger,
hvor Paulus gikk gjennom de øvre distriktene, og kom til Efesus. Og der fant han
en menighet. Det var menigheten i Efesus, som var den første menighetstiden
som ble omtalt i Kristi åpenbaring. Og i denne menigheten var det tolv mennesker,
slik som nedskrevet. Tolv personer, det var antallet.
13 Men hvis denne menigheten bare hadde tolv, slik som den menigheten hadde, og
var fullstendig overgitt til Gud, da kan Han gjøre mer med de tolv, enn han kunne
med resten av verden. Det er den overgivelsen vi har, hvor evangeliets sannhet ikke
bare går ut fra plattformen, men finner sin hvileplass i folkets hjerter, og gir en
reaksjon tilbake. Så jeg anser dette som en fornøyelse denne formiddagen.
Legg merke til at han sier: "I denne menigheten var det tolv mennesker, slik som
nedskrevet. Tolv personer, det var antallet». I apostlenes gjerninger kapittel 18
går Paulus inn i Efesus, møter flere brødre der, og i kapittel 19 kommer Paulus
tilbake og etablerer dette fellesskapet i Ordet, og han danner menigheten i Efesus.
58-0127 Jehova Jireh 49 Da han fortalte dem sannheten, forlot de Ham, alle
sammen. Endog de sytti. Han så på sin lille flokk på tolv mennesker som sto og
lot... de trodde fortsatt på Ham etter dette budskapet. Han sa: "Vil også dere dra? "
Han sa: "Herre, hvor skulle vi dra? Fordi han sa: "Jeg kjente dere før verdens
grunnleggelse, ordinert dere til Evig Liv. Mine får hører Min røst."
Jeg sier i kveld: Den samme Herre Jesus, som vandret på Genesaretsjøen, har
oppstått fra de døde, og befinner seg i denne bygningen i kveld. Jehova Jireh, på det
fjellet hvor Isak ble ofret, den samme Jehova Gud, Som sto ved Abrahams hånd, er
i denne bygningen i kveld.
Hvor som helst hvor to eller tre er samlet i Mitt Navn, der vil Jeg være midt
iblant dem. Hva enn de er enige om, idet de berører en ting, og ber om det, da
skal de motta det.
Johannes var en av Jesu tolv apostler, og han ble kalt "Tordensønnen" av Jesus
selv. Den første kristne forsamlingen i Efesus ble etablert av apostelen Paulus, i
Apostlenes Gjerninger 18 og 19.
Apostelen Johannes overtok menigheten i 64 e.Kr. Det var etter at apostelen
Paulus var blitt halshugget utenfor Bymuren i Roma, at Johannes ble leder av
Efesus menighetsforsamling, og noen historikere tror at han skrev sine brever mens
han var der.
William Branham tjenestegjorde foran 500 000 i Durban, Sør-Afrika, og 300 000 i
India. Egentlig var det mer enn det, fordi dette er antaller på de som ble omvendt.
Men hvor var de et år senere?

På pinsedagen var det 3000 mennesker som mottok en dåp i Den Hellige Ånd. Men
broder Branham sa at du kunne bli døpt hver time gjennom ditt liv, og fremdeles gå til
helvete.
Hvor var de 3000 på slutten av menighetstiden? Apostelen Paulus hadde tolv i
Efesus. Johannes dro til Efesus og var sammen med åtte personer.
Så vi ser på det frafallet som etterfølger hver tidsalder og hver budbærer. Ved slutten
av Efesus menighetstid hadde folket begynt å drive bort. Og Irenaeus kom på scenen
og forkynte og skrev bøker mot falsk lære.
Så den samme scenen finner sted i alle menighetstider. Gud kommer på scenen med
en budbærer og et Budskap. Han blåser ut den tingen foran folket, folket omvender
seg, men ved slutten av den tiden vil folket drive bort fra det som de var blitt lært.
Dere burde lese bøkene til Irenaeus mot vranglærerne. Jeg har 5 bøker som han
skrev om vranglærerne. Jeg vet ikke om det finnes flere, men jeg har i alle fall ikke
funnet flere.
Bøkene ble skrevet på fransk, han var fra Lyons, Frankrike. Når du leser bøkene
hans, vil du se at den første menighetstiden, Efesus menighetstid, hadde falt ifra.
Menighetstidsboken Kapittel 3 - Efesus Menighetstid 29 Selve navnet, Efesus,
har en underlig sammensatt betydning: «Tilstrebe» og «Avslappet». De høye
ambisjonene i denne tidsalderen som hadde begynt med Åndens fylde, «Guds
dybde», hvorved de strebet etter Guds høye kall. De begynte å bane vei for en
mindre vaktsom holdning. En mindre brennende etterfølgelse av Jesus Kristus
begynte å manifestere seg som et varsel på at det fysiske karet, kalt menigheten,
som i de fremtidige tidsaldrene ville synke ned til den forferdelige «satans dybde».
Den hadde blitt avslappet, og den drev bort. Tidsalderen var allerede i ferd med
å falle fra. Den hadde forlatt sin første kjærlighet. Det vesle frøet som ble plantet i
denne Efesus menighetstid, ville en dag vokse inn i en feil ånd, inntil alle luftens
urene fugler ville bygge rede i dets grener. Så ufarlig denne vesle planten må ha sett
ut, menneskelig sett, for den Nye Eva (den Nye Menigheten), at hun igjen ble forført
av satan.
Efesus tidsalder hadde gitt henne muligheten til å få det beste Gud hadde, og en
stund hadde hun overhånd, og slappet deretter av, og i dette ubevoktede øyeblikket
plantet satan denne sæden, til en fullstendige ødeleggelse.
Menighetstidsboken Kapittel 3 - Efesus Menighetstid 61 Det brennende ønsket
om å behage Gud, lidenskapen for å kjenne Hans Ord, ropet etter å nå ut i Ånden, alt
begynner å falme, og i stedet for at denne menigheten er i brann med Guds ild, har
den kjølnet av og blitt lite grann formell.
Det var hva som hendte der tilbake med efeserne. De var i ferd med å bli lite grann
formelle. Den fullstendige hengivelsen til Gud var i ferd med å dø ut, og folket var

ikke så nøye på hva Gud tenkte om dem, og de begynte å bli forsiktig med hva
verden tenkte om dem.
Den 2. generasjonen som kom fram, var akkurat som Israel. De krevde en konge, for
å være som de andre nasjonene. Da de gjorde det, forkastet de Gud. Men de gjorde
det likevel.
Det er menighetens historie. Når den tenker mer på å tilpasse seg verden, i stedet for
å tilpasse seg Gud, går det ikke lenge før du ser at de slutter å gjøre ting de pleide å
gjøre, og begynner å gjøre ting som de ikke ville ha gjort i begynnelsen.
De forandrer måten de kler seg på, holdningene sine og oppførselen sin. De blir
slappe. Det er hva «Efesus» betyr: avslappet – drivende omkring.
Spørsmål 6: Kolosserne 3:4 Når Kristus, som er vårt liv, åpenbares, da skal
også dere bli åpenbart sammen med Ham i herlighet."
Taler dette skriftstedet om Hans annet komme, eller angår det hans opptreden i
denne siste tiden, fordi vi har sett Gud-livet, som er vårt Liv, bli fotografert på Sunset
Mountain?
Svar nr 6: Det handler om Herrens tilsynekomst slik det står i Skriften. Det ordet er
ikke erchomai som betyr å komme, det er phaneroo, som betyr å manifestere seg
eller bli fremvist i en sann identitet.
Bare gå tilbake til det jeg viste dere om tilsynekomsten og Hans komme, da vil dere
se hva jeg mener.
Spørsmål 7: Hvilken dag (kalenderdato) kom englene tilsyne på Sunset Mountain?
Svar nr 7: Jeg vet ikke, og jeg bryr meg virkelig ikke, fordi dager og måneder og år,
det betyr ikke noe for Gud. Vi er ved endetiden når tid ikke skal være mer, og tiden
smelter faktisk sammen med evigheten.
Og selv om jeg kunne finne det ut, og jeg er sikker på at jeg kunne, men jeg vil ikke
kaste bort tiden min på å se bakover, når min fulle oppmerksomhet er på hva Gud
gjør akkurat nå. Det er der jeg er fokusert. Ikke for å feie bort spørsmålet, men jeg
ser bare tilbake til alfaen for å se hva som skal skje i denne omega.
Og jeg har bare ikke tid til å se på ting som ikke har noe å gjøre med det som Gud
gjør nå. Men jeg vet at det er folk som ønsker å finne feil med broder Branham og
noen datoer som han sa. Og jeg vil bare ikke gå dit.
Han var et menneske, og han kunne ta feil på datoer og ting, fordi han sa han kunne
det.
Vanligvis når folk stiller slike spørsmål, da ønsker de å finne feil med broder
Branham, og sier at englene kom tilsyne over Sunset Mountain på en bestemt dag.
Og så leter de opp og finner ut at det var en annen dag. Så jeg vet hvor dette
spørsmålet leder hen, og jeg vil ikke ha noen del med det å gjøre. Broder Branham
var ikke gud, han var en mann. Og som mann var han godt i stand til å gjøre feil. Han

gjorde ikke feil med læren, bare med tider, datoer og ting som er veldig
menneskelige.
Han sa i sin preken 62-1014E En Guide 100. Det var Guds fremgangsmåte. Det var
slik det ble lagt ut. Det er Hans program; Han kan ikke gå bort fra det, fordi Han er
uendelig. Amen. Han kan ikke gå bort fra det; Han er Gud. Jeg kan forandre
meg; jeg er en mann. Du kan forandre deg; du er en mann eller en kvinne. Men
Gud kan ikke forandre seg. Jeg er begrenset; jeg kan gjøre feil og si ting feil,
alle kan vi det. Men Gud kan ikke det, og fremdeles være Gud. Hans første
avgjørelse er fullkommen. Slik handler Gud når Han kommer på scenen, det er
den måten Han må handle på hver gang.
Hvis Han er kalt på scenen for å frelse en synder, og Han frelser ham på grunnlaget
av én ting. Neste gang en synder kommer, da må Han handle på samme måten,
ellers handlet Han galt den første gangen Han handlet. Amen. Jeg elsker Ham. Jeg
vet at det er Sannheten.
62-0318E Det Talte Ord er den Originale Sæd 443. Og husk, kristne venner, jeg er
en mann; Jeg kan gjøre feil. Men Gud, ved å være Gud, kan Han ikke gjøre en
feil. Alle ordene som er skrevet, må bli oppfylt; Jesus sa det.
Så vi har ting her i Skriften som må bli oppfylt, og det er en av de tingene, denne
boikotten som kommer. Men før denne boikotten kan komme, og dyrets merke, da
må det først være sådd en Sæd, en menighet som Gud vil ta ut herfra. Forstår dere
nå?
En Sæd må bli sådd. En denominasjonell sæd, og der - for å lage en form eller et
bilde av dyret, kirken i Roma ... Og det er nødt til å være en ekte Brud der.
Spørsmål 8: Den generasjonen som vil se Herrens komme. Fra 1946 til 1986 er en
generasjon. Har broder Branham oppfylt det skriftstedet? Har broder Branham sagt
dette om Herrens komme? Dette løfte om at den generasjonen ville se det? Fra 1946
til 1986?
Menighetstidsboken, Laodikea Menighetstid Basert på disse sju visjonene,
sammen med de hurtige endringene som har fart over jorden de siste femti årene,
FORUTSIER jeg (jeg profeterer ikke) at alle disse visjonene må gå i oppfyllelse
innen 1977. Og selv om mange kanskje føler at dette er et upålitelig utsagn i lys av
det faktum at Jesus sa at «den dagen eller timen kjenner ingen», så holder jeg
fremdeles fast på denne forutsigelsen etter tretti år. For Jesus sa IKKE at ingen
kunne kjenne året, måneden eller uken da Hans komme skulle være fullendt.
Så jeg gjentar at jeg oppriktig tror og holder fast ved, som en individuell forsker av
Ordet, sammen med Guddommelig inspirasjon, at 1977 burde avslutte
verdenssystemene og innlede tusenårsriket.
Israel ble en nasjon i 1946, og profeten ba oss om å telle 40 år. Så rundt 86, betyr
det at Herrens annet komme allerede er forbi? Hva er forskjellen mellom 1977 og
1963?

Svar nr 8: Ja vel, spørsmålet som stilles er todelt. Det ene angår det som mange har
lært, at siden Israel ble nasjon i 1946, skulle det bety at Herrens komme skulle ha
vært 40 år senere i 1986?
Og den andre delen gjelder Menighetstidsboken angående 1977. Så la meg dele
disse opp i to ting.
Del 8A) 1946 til 1986 er det en generasjon? Vel, det synes å være at hver 40. år,
eller så, at folk får sønner og døtre. Men den generasjonen som levde i 1946, skulle
altså leve på tidspunktet for Menneskesønnens komme.
Salme 90:10 Vårt livs dager er sytti år (det er en 70 års generasjon), og når
styrken er stor, åtti år. (så en god helse vil gi en mann 80 år, slik at du da ser på en
80 års generasjon.) Deres herlighet er strev og møye. For snart er det forbi, vi
flyr av sted.
1946 pluss 80 ville være 2026, ikke 1986. Jesus sa at den generasjonen ikke vil dø
bort. I Matteus 24:27. Jesus taler om Menneskesønnens parousia. For som lynet
kommer fra øst og lyser til vest, slik skal også Menneskesønnens nærvær
(Parousia) være.
28 For der hvor åtselet er, der skal ørnene samle seg.
Så i Matteus 24:30. Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen (vi har
sett det i skyene), og da skal alle folkestammer på jorden jamre. Og de skal se
Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. (Stor
kraft. Og vi så mer bli gjort i hans tjenestegjerning i denne tiden, enn det som Han
gjorde da Han kom i Sin førstefødte sønn.)
51-0929 Vårt håp er i Gud 23 Og hvordan gjør Han disse gjerningene? I et synlig
legeme? Nei. For det står skrevet:
Ennå en liten stund og verden skal ikke se Meg lenger, men dere skal se Meg.
For Jeg vil være med dere, endog inne dere, til verdens ende.
Det Jeg gjør, skal også dere gjøre. Og større enn dette skal dere gjøre (eller
mer), for Jeg går til Min Far. "
Og hver kveld gjør Han mer i et møte, i ett enkelt møte, Han gjør mer av dette å
fortelle folket hva de skal gjøre, og så videre, på ett enkelt møte, enn det som er
skrevet om at Han fortalte folket i Det Nye Testamente (tenk på det.) gjennom
tre års tjeneste.
Selvfølgelig, det er mange ting som Han gjorde, og som ikke er nedskrevet, i
henhold til Lukas. Men de tingene som er skrevet ... Han fortalte en mann en gang,
om hvor det var en fisk som hadde en mynt i munnen.
Han fortalte dem hvor noen muldyr stod bundet, to steder, hvor de var samlet. Han
visste hvor en mann som ville bære en krukke, og om klargjøring av et loftsrom.
Omtrent seks, syv ting, det er alt Han... alt som er skrevet ned at Han sa. Men han
kjente deres tanker. Han leste tankene deres.

Så la oss bare fortsette og lese Matteus 24:31 Og Han skal sende Sine engler ut
med en mektig basunrøst, og de skal samle sammen Hans utvalgte fra de fire
vindretninger, fra den ene ende av himmelen til den andre.
Hva tror du Han har gjort de siste 20 årene, da Han sendte meg til 59 land, og vårt
nettsted til 190 land? Han har samlet sammen sine sønner og døtre rundt sitt Ord, og
lærer dem hvordan de skal bli likedannet med bildet av den førstefødte sønnen, i en
stor familie av sønner.
"Han skal sende sine engler" Det er flertall. Dette taler ikke om den syvende
engelen, dette taler om de andre som trofast er blitt opplært, de som tar Ordet
ut til andre og underviser det. Disse englene flertall, aggelos, og vi har vist at
de er pastorer, eller budbærere, og Gud sender dem for å samle sine utvalgte
fra de fire vindene og fra den ene enden av himmelen til den andre. Og du er en
del av det, og jeg er en del av den samlingen. Folk ser alltid fremover, og de ser alltid
bakover, og de unnlater å gjenkjenne hva Gud gjør nå.
Jeg har visst i mange år at jeg var en av de englene som samler inn, aggelos,
pastorer, budbærere. Gjør det meg til en viktig person? Nei, fordi det ikke handler om
karet som Gud bruker. Det handler alt sammen om Gud, Han som bruker disse
karene.
32. Lær denne lignelsen fra fikentreet: Når grenene først er blitt myke og det kommer
løv, da vet dere at sommeren er nær.
(Nå vet vi alle at dette er relatert til Israel, de er fikentreet i Skriften.)
33. Slik skal også dere, når dere ser alt dette, vite at Han er nær; Han står for
dørene!
34 Sannelig sier Jeg dere: Dette slektsledd (generasjon) skal slett ikke forgå før alt
dette er skjedd.
Derfor, hvis denne generasjonen ble født i 1946, og lever til å bli 80 år i henhold til
skriften, da ville det være 2026, ikke 1986. Jeg håper dere kan se det. Ikke bli
blandet opp med en overlappende generasjon hvert 40. år.
35. Himmel og jord skal forgå, men Mine ord skal aldri forgå.
36 Men den dagen eller timen kjenner ingen, ikke engang englene i himmelen,
men bare Min Far.
Så hvis det bare er Faderen alene som vet det, da visste ikke Jesus Guds sønn det
engang. Så hvorfor spiller det noen rolle på hvilken dag skyen dukket opp, og på
hvilken dag broder Branham var på jakt.
37. Men slik som det var i Noahs dager, slik skal også Menneskesønnens nærvær
(Parousia) være.
38 For i dagene før vannflommen spiste og drakk de, giftet seg og gav til ekte, helt til
den dagen Noah gikk inn i arken.
39 Og de forstod ingenting før flommen kom og tok dem alle bort. Slik skal det også
være ved Menneskesønnens nærvær (Parousia).

Parousia, som er Herrens nærvær, som er Hans tilsynekomst før selve komme, det
har pågått siden omkring 1933 da Ildstøtten kom ned i denne tidsalderen.
Husk at det ikke hadde noe med William Branham å gjøre. Han bare sto der da
Ildstøtten kom ned. Ikke noe mer enn at jeg hadde noe å gjøre med det, da den
samme ildstøtten kom ned i form av de tre regnbuene i Mbanza Ngungu.
Jeg kan si det samme som broder Branham sa: Jeg var ikke Den som kom til syne
nede ved elven; jeg bare sto der da Han kom til syne. Det var ikke hva jeg
visste; det er bare hva jeg overgir meg selv til, en som han talte gjennom. Det
er ikke meg.
Jeg bare forkynte den samme Kristi lære som broder Branham hadde forkynt, da
disse tre regnbuene viste seg for ham på marken. Og de dukket opp over kirken
mens jeg talte til pastorene i Mbanza Ngugu. Så legg til side karet, og fokuser på
den Gud som bruker det karet.
La meg avslutte med den andre delen av spørsmål 9 som vil være del B
Menighetstidsboken, Laodikea Menighetstid Basert på disse sju visjonene,
sammen med de hurtige endringene som har fart over jorden de siste femti årene,
FORUTSIER jeg (jeg profeterer ikke) at alle disse visjonene må gå i oppfyllelse
innen 1977. Og selv om mange kanskje føler at dette er et upålitelig utsagn i lys av
det faktum at Jesus sa at «den dagen eller timen kjenner ingen», så holder jeg
fremdeles fast på denne forutsigelsen etter tretti år. For Jesus sa IKKE at ingen
kunne kjenne året, måneden eller uken da Hans komme skulle være fullendt.
Så jeg gjentar at jeg oppriktig tror og holder fast ved, som en individuell forsker av
Ordet, sammen med Guddommelig inspirasjon, at 1977 burde avslutte
verdenssystemene og innlede tusenårsriket.
Ja vel, det er så mange mennesker som snubler over disse ordene. Men husk alltid,
broder Branham sa at vi må tale ordet på en slik måte at noen snubler, noen går ut
etc. Det er nødvendig, ellers ville Menigheten bli overkjørt av vantro.
Det er ille nok at vi har så mange «gjør seg selv» troende. Men det at vi også har så
mange vantroende, det påvirker og infiserer menigheten på en veldig negativ måte,
slik at Gud får sine budbærere til å tale på en slik måte at mange bare ikke vil forstå.
Det var nøyaktig hva Jesus sa i Matteus 13 og Markus 8. De hører, men de forstår
ikke. Og de ser, men de oppfatter det ikke, slik at Han kunne få helbrede dem.
64-0614M Avdekking av Gud 22. Nå, emnet mitt denne formiddagen, jeg stoler på
at Gud vil åpenbare dette. Og hver gang, hvis dere som tar opp lydbåndene og
lytter, og jeg håper og stoler på at dere har fått en åndelig forståelse for hva Gud
har prøvd å formidle til Menigheten uten å si det rett ut.
Skjønner? Det er en ting, noen ganger, må vi si ting på en slik måte at det kan tynnes
ut, det får kanskje noen til å gå ut, at noen forlater oss, og noen til å gruble over det.
Men det er gjort med hensikt. Det må gjøres på den måten.

Nå, som jeg sa, mange har hatt besvær med det som broder Branham sa i
Menighetstidsboken, angående 1977.
Så jeg gjentar at jeg oppriktig tror og holder fast ved, som en individuell forsker av
Ordet, sammen med Guddommelig inspirasjon, at 1977 burde avslutte
verdenssystemene og innlede tusenårsriket.
La meg nå spørre dere: Hva er disse verdenssystemene som vil opphøre før 1977?
Det var ikke helse eller utdanning, eller mat og medikamenter. Fordi hver nasjon
spiser forskjellige matvarer, og bruker forskjellige systemer for helsetjenester, og
forskjellig utdanning etc. Det var heller ikke de religiøse systemene, fordi det finnes
så mange at man knapt kan telle dem. Men hvilket verdenssystem endret seg før
1977? Verdens pengesystem gjorde det. Det var på gullstandarden frem til 1972, da
Frankrike, ved Charles DeGaulle, krevde at amerikansk gjeld skulle bli betalt tilbake
til dem i Gull.
Vi hadde ikke gullet fordi det var blitt solgt til Vatikanet, i løpet av disse årene etter
WW2. Hvordan fikk vi tak i så mye gull? Under WW2 sendte Frankrike og
Storbritannia sitt gull til USA for en sikker oppbevaring, i tilfelle nazistene skulle ta
over deres land.
Og så, i 1972, da Frankrike krevde tilbake sitt gull, da hadde vi det ikke lenger, fordi
det var blitt solgt til Vatikanet. Og da Nixon tok oss bort fra gullstandarden, gikk hele
verden inn i en hyperinflasjon, fordi de var knyttet opp til den amerikanske dollaren,
som igjen var blitt støttet av gull. Så det som du kunne kjøpe for en dollar den
gangen, koster nå nær hundre dollar.
Så han sa at verdenssystemet ville ta slutt før 1977, og det gjorde det. Du må bare
vite hvilket system han talte om. Det andre han sa, var at 1977 ville være starten på å
bli ledet inn i tusenårsriket.
Hva betyr det engelske ordet «usher»? Det betyr å plassere deg på din plass. Du går
til et stadion, du har en billett med et tildelt sete. Plassanviseren leder deg til ditt sete
og plasserer deg der.
Før 1977 hadde du en lærer i dette Budskapet, og det var Br. Lee Vayle. Men i 1977
var mange lærere, og de fleste av dem var falske, opplært med sine egne
læresetninger, slik som «To sjeler», «syv tordener», «pastoren er menighetens
ektemann, åndelig talt, etc.
Det er også i dette året at broder Vayle begynner å undervise oss om Kristi Parousia.
Og det begynte å plassere Kristi brud inn i hennes rette posisjon og forståelse av
hennes stilling i Kristus, fordi det ledet til en rett undervisning i Kristi lære.
I mellomtiden har alle disse andre læresetningene som var falske, revet henne bort
fra hennes rettmessige sted, inntil mange såkalte budskapstroende, de tror slikt tull
som "bruden er Gud", "William Branham var Gud" og nå, "Joseph er Gud", og en
hel rekke med dårskap som har erstattet det virkelige ekte Budskapet. Og det er en
trist tiltale mot pastorer som nekter å ta dette Budskapet tilbake til Guds Ord.

Ok, så la oss be

