Satans Eden nr. 61
Q & A, Søramerikansk Forkynnermøte
6. august 2022
Brian Kocourek, Pastor
Dette er spørsmål fra pastorer i Sør-Amerika, for det neste forkynnermøtet som finner
sted lørdag den 6. kl. 08, Peruanske tid.
Spørsmål 1. Spørsmål fra broder Boris Agüero (Chile): Er følgende sitat relatert til
apekopper?
60-0229 Den Kommende Stormen 107. Jeg blir fortalt i Bibelen at det skal være en tid
som kommer for disse som ikke er i dette underfulle Lyset til Sønnen, hvor fuglene i
luften vil spise deres kjøtt, at sykdommer (legg merke til at han sier dette i flertall her,
mer enn én sykdom) er på vei, og legene vil aldri være i stand til å stoppe det. Det er
Guds plager. De egyptiske legene, som var langt smartere enn våre er i dag, kunne
ikke stoppe Guds plager. Det kunne heller ikke deres spåmenn eller deres imitatorer.
Det var nødvendig med et Gosen, og Guds kraft, til å bevare Hans folk, under blodet fra
et lam. Den Hellige Ånd er denne Døren i dag. Den Hellige Ånd er denne Sikkerheten i
dag.
Svar 1. Jeg har advart folk fra min talerstol og i mine prekener på nettstedet mitt, siden
1997, om at det kommer endetidsplager, som er forutsagt i Skriften og av vår Guds
stadfestede profet, William Branham. Jeg har gang på gang sagt at jeg tror det vil
komme en bakteriekrigføring mot menneskeheten. Det vil drepe mange mennesker, slik
som vi ser i eksemplene fra menighetstidene, hvor pest drepte store deler av
befolkningen, etter at hver menighetstid endte opp med en stor plage.
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Vi ser også at det var 10 plager ved den første utvandringen under Ildstøtten. Gud
sendte ti plager som ødela Egypt, den mektigste nasjonen på jorden på den tiden. Vi
vet også gjennom skriften, at den syvende Engel-budbæreren hadde de syv siste
skålene som var fulle av de syv siste plagene.
I Åpenbaringen kapittel 15 og 16 ser vi at hver av de syv englene, som er budbærere til
de syv menighetstidene, det blir gitt syv skåler til dem, som er syv plager.
Åpenbaringen 15:7 Ett av de fire livsvesener gav da sju gullskåler til de sju englene,
fulle av Guds vrede, Han som lever i all evighet.
Åpenbaringen 16:1 Da hørte jeg en høy røst fra templet, som sa til de sju englene:
«Gå og tøm skålene med Guds vrede ut over jorden!»
William Branham lærte oss at hver av de syv Engel-budbærerne fikk både en basun og
en skål. basunen er evangeliets basun for å bringe frem et budskap. Hver gang en
budbærer kom på scenen, blåste han i sin evangelie-basun og det erklærte krig mot
den etablerte kirkelige orden. Da ville folket på den tiden forkaste Budskapet som Gud
sendte, og deretter ville Gud ta sin budbærer bort fra scenen sammen med hans folk,
og Gud ville bringe inn en pest, som var en forløpig dom over folket, for å ha forkastet
Ordet for den tidsalderen.
63-0318 Det 1. Segl 62. Han kom inn, i den første tidsalderen, Efesus Menighetstid;
åpenbarte, sendte budbæreren.
63 Legg merke til hva som skjer, idet vi går videre. Her er planen i det. Det første som
skjer, det er først en — en — en kunngjøring i Himmelen. Hva skjer? Et Segl blir åpnet.
Hva er det? Et mysterium blir åpnet opp. Skjønner? Og når et mysterium åpnes
opp, da lyder en trompet. Den erklærer krig. En plage faller, og en menighetstid
åpnes. Skjønner?
64 Hva er krigs delen? Menighetens engel får tak i Guds mysterium, ennå ikke
fullstendig åpenbart. Men, når han gjør det, får han tak i dette Guds mysterium,
og deretter går han ut til folket etter at mysteriet er blitt gitt til ham. Går ut til
folket! Hva gjør han der ute? Han begynner å bekjentgjøre Budskapet. Og hva
starter det? En krig, en åndelig krig.
65 Og deretter tar Gud Sin budbærer, sammen med de Utvalgte for den
tidsalderen, og legger dem bort, i søvn. Og så slipper Han en plage over de som
forkastet Det; en midlertidig dom.
66 Og så etter at det er over, så går det videre, og de denominerer seg, og innfører
denominasjoner, og begynner med den mannens verk, som fra Wesley og resten av
dem. Og så blir alt et sammensurium igjen.
67 Og så kommer et nytt mysterium frem. Hva skjedde så? En ny budbærer
ankommer jorden, for en menighetstid. Skjønner? Så, når han ankommer, lyder
trompeten. Han erklærer krig. Skjønner? Og hva skjer deretter? Til slutt, da blir han
rykket bort. Og så når han blir lagt bort, faller en plage, ødelegger dem. Åndelig
død rammer menigheten, og hun er fortapt, den gruppen. Deretter går Han videre til
et nytt et. Åh, det er en mektig plan!
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68 Inntil, det kommer til den siste engelen. Nå, han har ikke noe bestemt
mysterium. Men han samler opp alt som er gått tapt i de andre tidsalderne, alle
Sannhetene som ikke var fullstendig åpenbart ennå, ser dere, ettersom
åpenbaringen kommer, så åpenbarer han de tingene i sin tid. Hvis dere ønsker å
lese det, der er det. Åpenbaringen 10, 1 til…1 til rundt 4, vil dere få tak i det. Ja vel.
Skjønner?
Nå, det samme mønsteret gjentar seg gjennom de første 6 tidsaldrene. Men når den
siste Budbæreren kommer, hans evangeliebasun avslører alle de mysteriene som ble
åpenbart gjennom de siste seks tidsaldrene. Og alle sammen vil bli avvist, så i stedet
for at han har bare en skål, har han alle syv skålene. La oss se hva Bibelen sier om
dette.
Åpenbaringen 17:1 Deretter kom en av de sju englene som hadde de sju skålene,
og talte med meg. Han sa til meg: «Kom, jeg vil vise deg dommen over den store
skjøgen som sitter på mange vann.
Og så, Åpenbaringen 21:9 En av de sju englene som hadde de syv skålene fylt
med de siste syv plagene, kom deretter til meg, talte med meg og sa: «Kom, jeg skal
vise deg bruden, Lammets hustru.»
Så denne siste engelen er den syvende engel, og han er den som introduserer bruden
til Kristus, Ordet, for at brudens usynlige forening skal finne sted.
63-0623M 63-0623M Å Stille Seg I Gapet 78 I den syvende vakt kommer Han. Og det
er den Syvende Menighetstid, ved den syvende engels Budskap. Skjønner? Og da
Han kom, stod alle jomfruene opp og stelte i stand lampene sine. Skjønner?
Presbyterianere, lutheranere, baptister, hver den som er født av Guds Ånd, vil gå inn i
Bortrykkelsen. Jeg tror at Bruden vil bli kalt ut i løpet av den tiden. Jeg tror det vil bli
noen i den siste tid som ikke vil smake døden, men vil bli forvandlet i ett nu, på et
øyeblikk.
Ja vel, så her forteller William Branham oss at den syvende engelen er den som bringer
frem midnattsropet, som er ropet fra 1. Tessalonikerbrev 4:13-18, fordi han forteller
oss at Herren er der på det tidspunktet for dette ropet eller midnattsropet. "Og da Han
kom, reiste alle jomfruene seg og trimmet sine lamper..." Så Han måtte være her
for at de skulle komme ut av kirkesamfunnet for å se Ham, Kristus, Ordet.
Usynlig forening av bruden - 65-1125 Hvis du er gift med Kristus, Kristus er Guds
Ord.
Usynlig forening av bruden - 65-1125 71. Nå, Hun, som en kvinne, hvis Hun er gift
med Kristus Ordet, kan Hun ikke være gift med en kirkedenominasjon på samme tid,
for Hun er bundet ved det. Hun skal…kan ikke leve med to ektemenn på samme tid.
65-1125 Kristi Bruds Usynlige Forening 177. Er du gift med kirken? Eller er du gift
med Kristus, Ordet
63-0321 Det 4. Segl 224. Det ville være Guds brud, Gud er Kristus. Og selvfølgelig er
Gud Ordet.
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62-0211 Enhet 34. Nå, menigheten er nå blitt forlovet med Kristus for et bryllup.
Bryllupet har ikke blitt utført ennå; det vil skje ved Lammets bryllupsmåltid. Så vi ser
at menigheten nå er forlovet, slik som en mann som er forlovet med sin kone. Hva
gjør Han mens de er forlovet? Han bare gir henne alle slags ting, sender gaver til
henne, får henne til å føle seg bra. Det er det Kristus gjør med Sin Menighet. Han
sender oss Åndens gaver.
57-0417 Herrens Annet Komme 83. Tenk på det, mister. Vi er ikke bare forlovet, men
vi er gift. Menigheten er gift med Kristus. Vi er Kristi hustru, og bringer frem barn.
Spørsmål 2. - Spørsmål fra broder Boris Aguero til broder Brian og broder Peter.
Finnes det noen medisiner som renser eller avgifter en kropp som bærer Cov.
SARS. 2 vaksine?
Svar 2. Aller først må jeg si at jeg ikke er en lege. Og derfor, alt jeg jeg kan gjøre, er å
peke deg til noen internettkoblinger som taler om måter til å minimere effekten på.
https://worldcouncilforhealth.org/resources/spike-protein-detox-guide/
Som sagt, Det medisinske etablissementet er veldig detaljert om hvem som kan gi ut
medisinske råd og hvem som ikke kan gjøre det. Så jeg kan bare gi deg linkene som
kan hjelpe deg, og unngå å fortelle deg hva du skal gjøre og hva du ikke skal gjøre.
Imidlertid, oppfinneren av mRNA-teknologien, Dr. Malone, sa at etter at vaksinen med
mRNA-teknologi er blitt gitt, i løpet av få timer vil dette ha beveget seg bort fra
injeksjonssonen, og det vil bevege seg ut gjennom hele kroppen og begynne å endre på
DNA-et til den personen. Og han sa at det ikke er mulig å reversere det.
Men som en tjener av evangeliet kan jeg med 100% forsikring fortelle deg at den Gud
som vi tjener, Han er "den Gud som leger alle våre sykdommer. " Bønn forandrer
fortsatt ting.
Og vi blir lovet av Gud selv i 2. Mosebok 15:26 Han sa: Dersom du hører på Herren
din Guds røst og gjør det som er rett i hans øyne, dersom du gir akt på hans bud
og holder alle hans forskrifter, da vil jeg ikke legge på deg noen av de sykdommer
som jeg la på egypterne. For jeg er Herren, din lege.
Så vi har noe som er mye bedre enn denne verden og deres medisin. Vi har et løfte fra
Gud om at hvis vi vil gi nøye akt på Hans Ord, og gjøre det som Hans Ord befaler oss å
gjøre, og leve i Hans nærvær på rett måte, da vil ingen av disse plagene komme over
oss eller røre oss. Han sa, jeg vil ikke legge noen av disse sykdommene på deg. "
Men hvis du løper til legen din hver gang du får hoste eller smerter i kroppen din, da må
du først gå forbi Guds Ord, når du gjør det. Og som en kristen, en som tror Guds Ord,
da vil du ikke gjøre det.
Legg merke til hva broder Branham sa i sin preken
63-0115 Å Akseptere Guds Tilveiebrakte Vei I Endetiden 213 "Vel, hvis pesten
kommer, da vil vi bare gå ned under bakken i en hule, og lukke døren. "Det vil ikke
gjøre det noe bedre." Vi blir værende i huset, og vi legger en maske over ansiktet
vårt og legger litt desinfeksjon på den. Det gjorde det ikke noe bedre. Gud laget en
tilveiebrakt vei. Ja. Og hva var det? Blodet. Gud tilveiebrakte, så enkelt som det synes
å være, å ta blodet av et lam og sprinkle det på døren. Men Gud sa at det var Hans
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vei, at Han aksepterte det. "Alle de som er borte fra å være under blodet, dør, den
førstefødte."
Og vi blir fortalt i Guds Ord: 1. Johannes 1:5 Dette er det budskapet som vi har hørt av
Ham og som vi forkynner dere, at Gud er lys, og i Ham finnes det ikke noe mørke.
6 Hvis vi sier at vi har samfunn med Ham, og vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke
sannheten.
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 husk at synd er vantro.
Jesus sa: Johannes 8:24 og 16:9 De synder fordi de ikke tror på meg.)
8 Hvis vi sier at vi ikke har synd, bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.
9 Hvis vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss
syndene og renser oss fra all urettferdighet.
10 Hvis vi sier at vi ikke har syndet, gjør vi Ham til en løgner, og Hans ord er ikke i oss.
Jeg er virkelig skremt over disse såkalte pastorer som hevder å tro på dette Budskapet,
og som ikke har advart folket, men heller oppfordret deres folk til å løpe til
legekontorene og få medisinsk hjelp fra leger som ikke vet noen ting om denne
bakteriekrigen. Og den hjelpen som de tror at de får, gjør heller mer for å skade dem
permanent, enn selve sykdommen gjør. Og etter hvert har det vist seg den medisinske
hjelpen de har fått, er langt farligere. Og dette er selve bakteriekrigføringen. Hold deg
unna leger, de vet ingenting om disse plagene. Det er "Så sier Herren." William
Branham fortalte oss dette: "Pest, sykdoms- bakterier som allerede er blitt dyrket
frem for å bli spredt ut over alle nasjoner. Ingen lege vet i det hele tatt hvordan
man skal ta tak i det."
Og William Branham advarte oss der tilbake i 1950 om at dette kom, men hvem har
endog lyttet for å høre og forstå hans advarsler? Folk som lytter til lydbåndene, lytter
ikke for å forberede seg på dommene, de lytter etter underholdning eller av religiøs plikt.
Hvis vi blir advart av en stadfestet profet om at legene ikke vil vite noen ting om det, og
vi har sett oppfyllelsen av dette de siste årene, hvorfor presser forkynnerne folket til å
gå til legene for en behandling av det som disse ikke vet noen ting om. Når du gjør det,
da er du en fiende av Gud og Hans Ord. Og du gjør en annullering av ordene til en
stadfestet profet.
Han sa helt tilbake i 1950 i sin preken 50-0815 Holdning og hvem er Gud? 8 Gi det,
Herre, at noe vil bli sagt eller gjort i kveld, som vil føre til at den trassige vil vende seg til
Kristus. For vi tror, og vi føler et press i Ånden, at en stor dom er over disse landene i
de siste dager. Pest, sykdoms-bakterier som allerede er blitt dyrket frem for å bli
spredt ut over alle nasjoner. Ingen lege vet i det hele tatt hvordan man skal ta tak i
det. Gud, da er vi nødt til å tro på Guddommelig helbredelse. Når nasjoner dyrker
sammen bakterier, for å sprenge dem i bomber, og millioner dør en time etter det. Men
å, vi er så takknemlige for at da dødsengelen gikk frem, da sa du: "Rør ikke noen av
de som har Faderens Segl på sin panne. De er mine." Å, vi er så glade i kveld, for
å være under blodet, trygt beskyttet. Slik som Israel i gamle dager, de satte blodet på
dørkarmen og på dørstolpen, et tegn på korset. Da dødsengelen feide over landet, de
mørke vingene bøyde seg ned, men da han så blodet, reiste de seg igjen, og "Jeg vil
gå forbi deg."
Han advarte oss også i 1954, bare fire år senere, i sin preken 54-0719A Guds
Tilveiebrakte Vei for Helbredelse 42. Hva er en kreft? Hva er en svulst, hva er en
sykdom? Vi vil nå ta for oss det i de neste fem minuttene. Hva er en kreft? Hva
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forårsaket den tingen? La oss ta en kreft, eller hva enn du ønsker å ta: tuberkulose,
lungebetennelse, hva enn dere måtte ønske å ta, en hvilken som helst sykdom.
Sykdommer er bakterier. La meg gå gjennom noe her ganske raskt, ettersom tiden
vår går. Hør etter, visste dere at Bibelen forutsier at i de siste dager ville det være
en kjemisk krigføring med bruk av bakterier? At sykdommer vil bryte ut over
folket, og vil falle på alle de som ikke har dåpen i Den Hellige Ånd? Men den
Engelen, eller den som hadde kontroll over disse plagene, ble gitt ordre om å ikke
røre noen av de som hadde mottatt merket. Nå, hvor mye, hva slags lærere må vi
være, brødre, for å få satt menigheten i orden til å være i den tilstanden? Helt
immun. Armene mine er ømme nå, fordi legene har stukket inn nåler for å prøve å
vaksinere meg for gulfeber og slikt. Jeg sa til dem at jeg ikke trengte det. Men de ville
ikke høre på meg. Men jeg skal fortelle dere hva Gud kommer til å gjøre. Gud har et
serum, og det kalles Den Hellige Ånd. Og når det serumet går inn, så vaksinerer
det deg. Halleluja. I de siste tider ...
Ok, så han sa: Hva slags lærere burde vi være brødre for å få folket til å være immun
når denne tingen kommer. Og hvordan får vi folket til å bli immun? Vi får dem inn i en
stilling hvor de blir forseglet av Den Hellige Ånd. Resten av verden blir autoimmun. Med
andre ord så mister de sin immunitet, fordi de har valgt vitenskap fremfor Gods Word.
Og så, bare to år senere, i 1956, fra hans tale 56-0115 Tid For Et Vendepunkt 39.
Merk dere dette. Og når Noah begynner å advare folket og forkynne, da var det
mange av dem som lo av ham, spottet ham, fordi hans budskap virket helt
meningsløst.
Å du, hvis vi ikke ser det i dag. Jeg har forkynt for dere siden 1997 at dere må være
forberedt. Og hva lærer de andre menighetene? De lærer Bileams lære, om enhet. La
oss komme sammen og la oss skape et rike på jorden. I stedet for å få folket fylt med
Guds Ord som er Den Hellige Ånd.
Da plagene kom, sa mainstream-mediene på MSNBC, O'Donnell, han spådde dette:
Millioner vil dø hvis det blir fulle kirker i påsken.
MSNBC-vert Lawrence O'Donnell sa tirsdag kveld at «millioner» av amerikanere vil dø i
mai hvis president Donald Trump får ønsket sitt oppfylt om «fullpakkede kirker» over
hele landet på 1. Påskedag.
Etter å ha spilt et klipp av Trump som sa at han ønsket «fullpakkede kirker» på 1.
Påskedag, sa O'Donnell at det er «fullstendig tullprat, og det er dødelig tullprat».
«Hvis det skulle skje på 1 Påskedag, bare 19 dager fra nå, og da, innen mai, ville vi ha
millioner av døde mennesker over hele landet. Millioner," sa O'Donnell på sitt MSNBCshow. "Hvis du har fullpakkede kirker over hele landet, inkludert California, på 1.
Påskedag, da, innen mai, kan det være en million døde mennesker i California."
BREITBART NYHETER
Og hva sa predikantene? Vi må "gi til Cæsar det som er tilhører Cæsar", men Jesus sa:
"Gi til Gud det som tilhører Gud". Og menigheten tilhører ikke Cæsar, menigheten
tilhører Gud. Den kalles Guds menighet. Ordet menigheten refererer til kristendommen,
ikke til statlige etablissementer. Men vil menigheten gi til Gud det som tilhører Gud?
Nei! De vil ikke gi tilbake til Gud Hans Ord, ved å høre og adlyde det. Og Jesus fortalte
oss: "Ved deres frukter skal dere kjenne dem." Og alle de menigheter som lukket sine
dører, ga ikke til Gud, det å holde sabbaten hellig og hedre oppstandelsen. De lyttet til
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regjeringen og media sine sataniske innflytelsesrike selgere i dette Satans Eden, i
stedet for på Guds profet, sendt til denne tidsalderen.
Broder Branham fortsetter: 39 Og i dag, hvordan kunne folk i dag, når de sier at vi har
de beste legene i verden, vi har de beste klinikkene vi noen gang har hatt, vi har alt
dette, det og det andre. Hvorfor trenger vi ...? Hør etter. I dag trenger vi Guddommelig
helbredelse mer enn vi noen gang tidligere har trengt det. Og etter hvert som
dagene fortsetter videre, de fortsetter og fortsetter, da vil det også være mer og
mer nødvendig. Og det vil skje etter en stund, at hvis ikke en mann er forseglet
med Den Hellige Ånd, hans hjerte, før han har åpnet opp seg selv til alle slags
ting. "Kom ikke nær, noen av dem som har Guds segl i pannen," når de enorme
plagene begynner å falle. Vi er ved et vendepunkt, et veikryss nå.
Og så advarte han nasjonen igjen i 1960 i sin preken
60-0229 Den Kommende Stormen 134. Vi ser avisene og den kommende stormen.
Når du drar hjem i kveld, gjør meg en tjeneste, ikke gå til sengs før du har lest
Åpenbaringen 8.
Du ser de kommende plager og stormer, som skal ramme jorden, og torden og lyn
kommer til å ryste himmelen. Sorger kommer til å passere over nasjonen.
Mennesker vil råtne i sitt kjød. (Det er ikke bare disse apekoppene, men det er ebola
og andre ting som nasjonene dyrker frem til bruk i sin bakteriekrigføring. Jeg lurer
faktisk på om de vil gi det et annet navn, når det faktisk er ebola som de sender over
befolkningen.) Sykdommer vil slå dem, og disse er helt ukjente for legene. Men
husk, før dette skjedde, var det en forsegling som fant sted. Og dødsenglene og
plagene var blitt gitt en ordre av Gud: "Ikke kom nær noen av dem som har Seglet i
sin panne. "Og Guds Segl er dåpen i den Hellige Ånd. Efeserne 4:30 sier: Og gi ikke
Guds Hellige Ånd sorg, i Ham ble dere forseglet, til forløsningens dag." Uansett
hvor hardt arken ble rystet, uansett hvor mange ganger lynet slo ned nær den: "Ti
tusen skal falle på din høyre side, og tusener på din venstre, og det skal ikke
komme nær deg." Den Hellige Ånd ...
Så brødre, hva mer kan jeg si om dette, som jeg ikke allerede har sagt mange, mange
ganger. Men fortsatt lurer folk på det. Hva er det å lure på. Han sa at plagene ville
komme, og de har kommet, og de er her.
Spørsmål 3. - Spørsmål fra broder Isaac Quispe (Perú). Finnes det denominasjoner
innenfor Budskapet? Hvis det finnes denominasjoner innenfor Budskapet, hvordan skal
vi tolke følgende sitat fra profeten?
(65-1204 - Bortrykkelsen) "En vekkelse bryter ut, og plutselig, tre år fra nå, starter de
en organisasjon ut av det. En denominasjon starter en organisasjon. Men har du lagt
merke til det? Dette har pågått i tjue år nå, og det er ikke blitt en organisasjon. Og
det vil det aldri bli. Dette er enden. Hvete er kommet tilbake til hvete. Hveten har vendt
tilbake til kornet igjen. Skallet er adskilt. Og hveten må bli værende i Sønnens nærvær
for å bli modnet."
Svar 3. Nei, selve Budskapet kan ikke bli denominert, fordi selve Budskapet er Guds
sanne og stadfestede Ord. Men det finnes mange som hørte midnattsropet, og likevel
denominerte de seg. Det er derfor jeg hele tiden forteller folket: Det finnes ingen
denominasjon i Budskapet, det finnes ingen Budskaps-menigheten. Det er en kirkelig
tenkning. Hvorfor kaller folk sin menighet en "Budskaps-menighet", som om de skulle
være i Budskapet? Budskapet handler om Kristus, ikke en flokk med menigheter som
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former seg selv inn i en organisasjon som de kaller Budskapet. Det handler ikke om å
være i Budskapet, det handler om å være i Kristus. Og Han er Ordet.
Få den tankegangen ut av hodet ditt en gang for alle. Det er derfor jeg taler om
Tvillinger. Og jeg har advart folket om at Tvillingene er rett her i denne såkalte
bevegelsen som blir kalt: Budskapet.
60-1205 Efesus Menighetstid 106. Nå, som jeg sa i begynnelsen, før vi starter på
dette igjen: Hver eneste vekkelse produserer et par med tvillinger. Den ene er en
åndelig mann. Den andre er en naturlig mann, en jordisk: "Jeg meldte meg inn i
menigheten. Jeg er like god som alle andre." Og det var det denne vekkelsen
produserte. Det er hva som skjer i hver eneste vekkelse.
61-0208 Vi ville se Jesus 17 Å, folk er veldig religiøse: har alltid vært. Slik som jeg
forkynte forleden kveld der borte, at en vekkelse produserer alltid tvillinger, som Esau
og Jakob: en mann av denne verden, og en mann som begjærer den fødselsretten.
Skjønner? Det er alltid... Hver vekkelse produserer det. Denne siste dagers
vekkelse har gjort det samme. Det er sant. Så la oss komme over på Jakobs side,
den som kommer til å arve, den som går inn i det lovede landet. Og vi kan ikke være
fornøyd bare med å gå i kirken, og sette navnet vårt i en bok. Hvis vi gjør det, da er det
noe som er galt. La oss fortsette å klatre høyere og høyere, til vi når frem til det lovede
landet.
Jeg tror jeg vil avslutte nå, jeg har allerede gjort nok skade på systemene deres, og de
hater meg allerede nok. Så bare si hva profeten sa, og hold deg borte fra organisering
og mennesketenkning, og hold deg til Ordet. Jesus sa: "Og Jeg, når Jeg blir løftet opp
fra jorden, skal Jeg dra alle til Meg.
Ikke løft opp din menighet, eller løft opp en viss pastor, det handler ikke om oss, det
handler om ham. Han sa i Johannes 12:32 "Og Jeg, når Jeg blir løftet opp fra
jorden, skal Jeg dra alle til Meg. Det handler ikke om deg og meg eller vår kirke, det
handler om Ham. Historien skal ikke handle om mennesker. Denne historien er HANS
HISTORIE. Det er hva en sann historie er, det handler om Hans historie. Det handler
om Ham og hva Han har gjort for oss. Det er hva studiet om de syv menighetstidene
handler om. Ikke om menigheten, det handler om Kristus i Hans menighet, og hvordan
de holdt seg fokusert på Ham, på tross av all denne organiseringen som skjedde rundt
omkring.
Stå fast i Kristus, og Han er Ordet.
La oss be.
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