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1 Bara du tror, bara du tror, 
allting är möjligt, bara du tror. 
Bara du tror, bara du tror, 
Allting är möjligt, bara du tror. 
 
Låt oss böja våra huvuden. Gud Fader, det är vår uppriktiga bön i kväll, när vi 
ser allt vad Du gör för folket i denna tid. Och så ber vi Dig, Herre, må vi bara 
tro, bara tro att Det är Sanningen, det skrivna Ordet som blir manifesterat för 
oss. Ge oss detta, Fader. 
 
2 Ja, ikväll vill vi tacka Dig för Ljuset som Du har kastat över Skrifterna för oss i 
förmiddags. Och vi ber ikväll, Herre, att Du i bönekön vill stadfästa att Ditt 
Ord är Sanningen. 
 
3 Vi ber för alla de kyrkor och församlingar som är samlade runt de små 
högtalarna där ute över hela nationen, hela vägen till västkusten, upp till 
bergen i Arizona, ner till slätterna i Texas, ända bort till östkusten, över hela 
landet, Herre, där de är samlade. Det är många timmar i tid som skiljer oss, 
men Herre, vi är ikväll samlade som en enhet, troende, som väntar på 
Messias ankomst. Vi ber, Himmelske Fader, att Du snart skall sända Honom 
för Din Församling. Vi ber om det i Hans Namn. Amen. 
 
4 Var så goda och sitt. Kristna hälsningar till alla som är här ikväll. Jag 
beklagar att vi fortfarande är så hoppackade och hopträngda att vi knappt 
kan andas. Trots att det finns luftkonditionering, så har den inte mycket 
effekt, när det är så mycket människor församlade. Om det bara var en 
kyrkobyggnad normalt fylld med människor, skulle denna luftkonditionerings-
anläggning få dig att frysa. Men nu har alla något att fläkta sig med, och folk 
fläktar sig och luftkonditionerings-anläggningen blåser så kraftigt den kan. 
 
5 Vi sänder hälsningar från östkusten till väst, till alla våra vänner i Kristus 
som lyssnar. Vi sänder hälsningar över till San Jose, till broder Borders, den 



 

 

gruppen där uppe. Vi sänder hälsningar upp till bergen, vid Prescott, Arizona, 
till broder Leo Mercier och hans grupp som är där uppe och väntar på 
Herrens ankomst. Vi sänder hälsningar till dem som är samlade i Tucson 
ikväll, som väntar på Herrens ankomst. Ner till Houston, Texas, till dem som 
väntar på Herrens ankomst. Upp till Chicago, till dem som väntar på Herrens 
ankomst. Upp över östkusten, New York och Connecticut, och dessa stora 
grupper däruppe, som väntar på Herrens ankomst. Vi har inte plats till alla 
dessa, så vi måste bara sända dem Ordet per telefon. Vi sänder hälsningar till 
broder Junior Jackson ikväll, och till hans grupp nere i Clarksville. Till broder 
Ruddell uppe vid "62:an" och hans grupp, som väntar på Herrens ankomst. 
Och vi är samlade här ikväll i hemförsamlingen, i tabernaklet, och väntar på 
Herrens ankomst. 
 
6 Och nu var det många av er som kanske inte var på mötet på förmiddagen. 
Men jag litar på att alla som inte var det, kommer att få tag i ljudbandet, för 
jag tror att det var det mest direkta Budskapet till församlingen sedan 
budskapet "Mina Herrar Vilken Tid Är Det?" Jag kände smörjelsen av Anden, 
kände mig ledd att säga det jag sa. Det var långt, men ändå kände jag mig 
ledd att göra det. Och jag tror att Herren, genom Sitt Ord, visade oss vilken 
tid vi lever i. Och Han gör det klart så att vi förstår dessa hemlighetsfulla ting 
som sker. Ni vet att det står i Bibeln: "De visa skall förstå." 
 
7 Men nationerna, och folket kommer att bli "svagare och klokare." Tänk 
bara, genomsnitts-amerikanen är nu i medelåldern vid omkring tjugo års 
ålder; svagare, men klokare. Tidigare hade de inte jetflyg eller 
atomstridsladdningar, men de levde mycket längre. Vi blir svagare och 
klokare, och vår egen visdom är det som kommer att fördärva oss. Vi kommer 
att förgöra oss själva. Gud kommer inte att förgöra oss, vår visdom kommer 
att förgöra oss. Det har alltid varit så, och så kommer det att bli igen. 
 
8 Nästa söndag, om Herren vill, om Han låter oss leva och ingenting sker, och 
om det är Hans vilja, har vi för avsikt att tala ytterligare ett Budskap nästa 
söndag morgon, och be för de sjuka, söndag kväll. Jag vet inte vad jag skall 
tala om, men jag litar på Herren. Sedan faller det på min lott att åka tillbaka 
hem till Arizona, för att ta med familjen tillbaka, så att barnen kan skrivas in i 
skolan. Vi vill ge er besked, så fort vi kan om mötena, allteftersom det 
mognar fram, eller platserna som vi planlägger att vara på. Så Gud välsigne er 
alla. 



 

 

 
9 Ja, ikväll, vet jag om att jag för det första är femton minuter försenad, 
klockan är kvart i åtta här i Jeffersonville och omkring kvart i nio på 
ostkusten, och så är klockan omkring fem på västkusten. Så nu håller solen på 
att gå ner här. Jag vill bara tala helt kort, i denna Gudstjänst, för att försöka 
finna Andens smörjelse, och sedan kalla fram bönekön. 
 
10 Nu vill jag att församlingen här, och likadant de församlingar som är 
församlade på andra platser, skall finna någon man, någon broder, som är 
smord av Anden, och när vi börjar be för de sjuka, gå då och lägg händerna på 
de som är i din församling. Kom ihåg att Gud är allestädes närvarande. Han är 
överallt. Så nere i Texas, borta i Kalifornien, uppe i Arizona, var ni än är, lägg 
händerna på de sjuka, när vi börjar be för de sjuka. Och jag är säker på att 
Gud kommer att höra och svara på bön. 
 
11 Det var något underligt förra söndagskvällen och smörjelsen var där och 
den Helige Ande … Det var något särskilt. Jag hade inte haft en bönekö, där 
urskiljningens gåva varit i verksamhet på flera månader, ända sedan jag var 
här förra gången. Och att då gå upp där under ett löfte … Du vet inte om Han 
kommer att göra det. Du kan inte säga att Han kommer att göra det. Du kan 
bara gå fram dit och vänta. Han är suverän, Han gör det Han Själv vill. Men att 
stå där och vänta för att se vad Han kommer att göra, och sedan känna att 
Det bryter igenom över dig på det sättet. … 
 
12 Och så vid slutet av mötet, visste jag inte vem det var, men det hade varit 
en man någonstans i bönekön som var lång, och flintskallig, och han var en 
mycket sjuk person. 
 
13 Och sedan, alldeles på slutet, var det en man som visade sig här på 
plattformen, (i en syn -övers. anm.) och han hade huvudet nedböjt och det 
såg ut som han led, och han höll sig för magen. Och jag tänkte att det måste 
vara den förste eller andre mannen, eller när det var som jag bad för honom, 
för han var flintskallig och han höll huvud nedböjt, en stor man, framåtlutad. 
Men jag såg mig omkring och fann den här mannen sitta där ute, men han 
fröjdade sig. Jag tänkte: "Var är det?" Jag kunde inte bestämma var det var. 
Jag kunde känna det och se mannen framför mig. Jag kände att det drog åt 
det här hållet och det kom bakifrån. Jag såg på broder Neville och de här två 
som satt här, det var inte dem. Jag sa: "Mannen är inne i dop-rummet där 



 

 

bakom."  Och vet ni vem det var? Broder Shepherd. Orsaken till att jag inte 
kunde känna igen honom, var att han satt där bakom med huvudet böjt, 
bedjande. 
 
14 Han tänkte att han skulle dö, han har tänkt så de sista veckorna. Hans 
hustru bad honom att köpa sig ett par nya skor, men han sade: "Jag kommer 
inte att behöva dem, jag kommer inte att vara här så länge." 
 
15 Häromdagen mötte han mig på gårdsplanen hos broder Wood, och han 
ropade och prisade Gud. Han sa: "Nu äter jag bacon, ägg, tomater och allt jag 
vill." 
 
16 Ödmjukt hade han lämnat ifrån sig sin sittplats, satte sig där bakom i 
skymundan och satt bedjande. Ser ni, du behöver inget bönekort, du behöver 
bara tro. Förstår ni? Nu visste jag inte om han var helad eller inte, jag sa bara: 
"En man som ber, det är något som är fel med honom." Jag tror det blev 
nämnt vad det var. "Magsmärtor, och han ber här bakom. Herren Jesus gör 
dig frisk." Ja, det var allt jag kunde säga. Det som drog, var att han var 
bedjande. Jag kunde se det, men vad som hände, det visste jag inte. Förstår 
ni? 
 
17 Men när man hör att Det kommer tillbaka, då är alla uppmärksamma, när 
Det säger: "SÅ SÄGER HERREN", förstår ni? Då är det inte längre jag som talar, 
det är Han. 
 
18 Men jag säger alltid: "Jesus Kristus har helat dig, det är precis Sanningen. 
Han var genomborrad för våra överträdelsers skull och genom Hans sår är vi 
helade..." Förstår ni? 
 
19 Men när Det kommer: "SÅ SÄGER HERREN", och Det säger dig vad du skall 
göra, och vad som skall ske, lägg då märke till att det blir på det sättet. 
 
20 Men när jag säger: "Jesus Kristus helar dig och gör dig hel", så tro det, för 
Han har redan sagt det. Jag bara upprepar vad Han har sagt. 
 
21 Och en vision är bara en repetition av vad Han har visat. Förstår ni? 
 



 

 

22 Nu måste vi skynda på lite och komma rakt in i Ordet, för jag vet att 
många av er som är här, har många mil att resa ikväll. Jag ber att Gud ska 
välsigna er och hjälpa er och beskydda er längs vägarna. Och nu önskar jag gå 
till Matteus 21:1-11. Om du inte har med dig din Bibel, eller om du vill skriva 
ner dessa skriftställen, så gör det bara… 
 
23 Och nu till er som inte hörde Budskapet på förmiddagen, och ni har en 
bandspelare, så uppmanar vi aldrig till försäljning av ljudband. Vi försöker 
inte vara påträngande med att sälja något. Ibland i ett stort möte kan de 
annonsera att de har några böcker där nere, vi gör ingenting av det. Broder 
Vayle är den som har skrivit ner dem. När det gäller ljudbanden, så kan 
mannen som ordnar med det, berätta för dig att vi inte gör några vinster på 
det. Det gör vi inte. Det handlar inte om "banden", det är Budskapet. Och om 
en man får tankar om att han skall göra pengar på det, så får han inte hålla på 
med att göra band längre. Det stämmer. Jag frågade precis, jag tror våra 
ljudband säljs för mindre än 5 dollar, eller något sådant, tre till fem dollar 
eller något sådant. Vad säger du? Tre, och fyra för dessa stora, långa 
ljudband. 
 
24 Och en viss predikant som jag frågade om ett av hans ljudband, det 
kostade nio dollar för ett tjugo till trettio minuters budskap. 
 
25 Så jag förstår att vår broder Sothman eller någon av de där nere inte blir 
rika på dessa ljudband de ger ut. Ser ni, de gör det till självkostnadspris. Vi 
kan inte be dem göra dem gratis, för de är tvungna att köpa ljudbanden och 
allt annat. Och maskinerna är mycket dyrbara. Det kostar för det första 
omkring 10 000 dollar för det som skall till för att göra dessa ljudband. 
 
26 De har inte annonserat det ännu, men jag förstår att det snart blir ett 
möte angående ljudbanden igen. Förtroendemännen samlas ganska ofta … 
Jag har ingenting alls med det att göra. Jag är inte ens med på något av 
mötena, varken för eller emot. De lägger in sina anbud och 
förtroendemännen beslutar vem som är näste man att göra ljudband och de 
sänder honom ett brev. Det är allt jag vet om det. De tar hand om det, för jag 
kan inte ens ha hand om barnvälsignelserna, ännu mindre ta hand om 
banden, eller dop. 
 



 

 

27 Så jag har tankarna koncentrerade på detta Budskap.  Det är det Tredje 
Rycket, och det är det jag måste vara lojal och vördnadsfull emot. 
 
28 Matteus 21:1-11. Jag sa det så att ni kan slå upp Skriftstället: 
 

1 När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid 
Oljeberget, sände Jesus iväg två lärjungar 
2 Och sade till dem: "Gå in i byn som ligger framför er, där skall 
ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid 
sig. Lös dem och led dem till mig. 
3 Och om någon säger något till er, skall ni svara: ’Herren 
behöver dem; ' Han kommer då omedelbart att skicka iväg 
dem.  
4 Detta hände, för att det skulle uppfyllas, som var sagt genom 
profeten:  
5 Säg till Sions dotter: ’Se, din konung kommer till dig, ödmjuk, 
ridande på en åsna, på ett åsneföl, en arbetsåsnas föl.’    
6 Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt 
dem. 
7 De förde åsnan och fölet till honom och de lade sina mantlar 
på dem, och han satt upp.  
8 Folkskaran, som var mycket stor, bredde ut sina mantlar på 
vägen; andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. 
9 Och folket, både de som gick före honom och de som följde 
efter, ropade: "Hosianna Davids son! Välsignad är han som 
kommer, i Herrens Namn. Hosianna i höjden. 
10 Och när han drog in i Jerusalem, kom hela staden i rörelse, 
och man frågade: "Vem är han?" 
11 Folket svarade: "Det är Profeten, Jesus från Nasaret i 
Galiléen." 

 
 29 Om jag nu skulle ta ett ämne utifrån detta på omkring trettio minuter, 
innan bönekön börjar, så skulle jag vilja ta detta som ämne: "Vad Är 
Tilldragelsen På Berget?" 
 
30 Det hade varit en mycket tröttsam och nervös dag, och det var en ovanlig 
dag. Vi finner Jesus här när han är på väg upp till Jerusalem, redo för att ta 
del i påskfirandet. Och påsken det är då påskalammet slaktades och Blodet 



 

 

stänktes över nådastolen till försoning för folket. Och Han hade kommit upp 
från Betfage och till toppen av Oljeberget, som ser ner mot en annan liten 
höjd som Jerusalem är byggd på. När Han såg bortöver, visste Han att det var 
Hans sista besök. 
 
31 Detta var stunden när Han skulle bli överlämnad i händerna på syndfulla 
människor och de skulle döda Honom. Han skulle dö den mest förfärliga död 
som någon dödlig någonsin dött, och så bli begravd. Han skulle bli förrådd av 
Sina egna, några av dem som stod precis nära Honom. Och Han, som var Gud, 
visste vad som var i deras hjärtan och visste från början vem som skulle 
förråda Honom. Och Han visste att den mannen var med Honom och satt vid 
Hans sida och räknade pengarna för Honom och så vidare. Han visste att den 
mannen skulle förråda Honom. Och Han visste att ett förfärligt romerskt kors 
väntade på Honom där ute. Han visste att vattnet i Hans kropp och Blodet i 
Hans kropp skulle skiljas åt och att Blodet skulle droppa från Hans panna i 
stora droppar som liknade svettdroppar. Han visste allt som låg framför 
Honom. Och Han står på berget och ser bort mot Jerusalem. 
 
32 Folk på den tiden som de kallade "en bättre religiös klass människor", 
hatade Honom. Den tidens kyrkor hatade och fördömde Honom, och de 
fördömde alla som lyssnade till Honom. Och om de gick och tog del i Hans 
möten, blev de omedelbart uteslutna ur församlingens gemenskap.  Inte 
underligt att Skriften säger: Han kom till Sitt eget, och Hans egna tog inte 
emot honom. De som borde ha älskat Honom, de som borde ha varit för 
Honom, var Hans bittra, bittraste fiender. 
 
33 Han hade satt ihop Sin lilla grupp av en samling fattiga människor, fiskare, 
skatteindrivare, olärda människor. Bibeln säger att några av dem var 
"okunniga och olärda." Några av dem kunde inte ens skriva sitt eget namn. 
Han gick aldrig till kyrkorna för att få tag i Sitt folk. 
 
34 Och Han var aldrig enig med någon av kyrkoledarna. Dessutom följde Han 
en profets sätt att vara. Han fördömde allt som de hade gjort, liksom de som 
var före Honom hade gjort; därför att de var en del av Ordet, och Han var 
Ordet i Dess fullhet. 
 
35 Men mitt i allt detta, genom varje tidsålder och varje profet som har varit 
eller ska komma, kommer det att vara en viss mängd människor som är 



 

 

förutbestämda att höra Budskapet, och de kommer att följa Det. Dessa bryr 
sig inte om folkmassorna. De struntar i kritiken från de otroende. De 
diskuterar inte med dem. De har bara en sak att göra, det är att tro och få tag 
i varenda bit av Det som de kan, låta Det sjunka in som Maria gjorde, som 
satt vid Jesu fötter. 
 
36 Marta lagade Hans middag, och Jesus sa till henne. "Men, Marta, du är så 
upptagen med livets göromål, men Maria har sökt sig till det som är bättre." 
Förstår ni? Det som hör till det Eviga Livet. 
 
37 Nu, finner vi att många av människorna som hade förstått … De hade inte 
litteratur som vi har idag, de hade inte television, eller telefon, eller något 
sådant på den tiden, men det hade liksom gått ett rykte att Han skulle 
komma och vara med vid påskfirandet. Många av människorna som var 
andligt sinnade, visste att Han var Påskalammet, för Han hade redan talat om 
vad som skulle komma att ske. 
 
38 Och sedan, eftersom de visste att Han skulle vara där och de älskade 
Honom som de gjorde, väntade de naturligtvis på Honom. De var en skara 
som troligtvis pressade på och knuffade sig fram från den ena porten till den 
andra, de tittade åt alla håll, för att de visste att Han skulle visa sig när som 
helst. De höll hela tiden utkik. 
 
39 Andra undrade över vad det var med de här människorna som sprang från 
stadsport till stadsport. "Vad var tilldragelsen?" 
 
40 Och de såg åt ena hållet och åt det andra för att få reda på det. Det såg ut 
som om de såg efter något, att de förväntade sig att något skulle hända. 
 
41 O, vad jag skulle vilja ändra mitt ämne några minuter och säga detta, att 
det är så det är idag. De människor som ser efter Hans ankomst lever med en 
stor förväntan, de är förväntansfulla. Vi kan känna det, pressen. Och de 
söker, lägger märke till varje rörelse och varje tecken och jämför det med 
Skrifterna. 
 
42 Och när de hade sett allt detta som var förutsagt om Honom, ända till 
slutet, då visste de att slutet var nära. De ville vara där, så de höll utkik. En del 



 

 

av folket var för Honom, de var i minoritet.  Några var emot Honom, 
merparten, nittio procent, var emot Honom. 
 
43 Och det är så det är i de religiösa skarorna idag. När det verkligen kommer 
ner till Ordet och Kristus, så är det omkring en procent som vill tro det. De 
andra vill inte ägna någon uppmärksamhet åt Det. Det spelar ingen roll vad 
som än har blivit utfört, de kommer att skämta bort Det eller förkasta Det. 
Det är precis det samma. Tiden och omständigheterna förändrar sig inte så 
mycket, historien bara upprepar sig själv. 
 
44 Ja, vi finner att det växte fram en nervös spänning. Det måste bli så. Det 
måste det. De väntade, de undrade vad Han skulle göra, när Han kom dit. De 
ville vara där, för att få tag i allt vad Han gjorde. De ville ha Det. De ville se 
Det. De trodde på Honom. Andra hade hört att Han skulle komma och de gick 
upp dit för att göra narr av Honom. Så efter all denna nervösa förväntan, en 
mycket ovanlig dag, i en mycket ovanlig tid, kyrkorna sov, folks nerver var på 
helspänn, det var så mycket folk där och så hände det. 
 
45 Uppe på Oljeberget kom det en liten vit åsna nerför berget tillsamman 
med en skara människor som ropade fanatiskt, och rev ner palmblad från 
träden och kastade sina kläder på vägen, och ropade: "Hosianna Davids son 
som kommer i Herrens Namn!" Ryttaren på den här lilla mulåsnan var ingen 
annan än Guds smorde Messias för den tiden. 
 
46 Vad var det Gud höll på att göra? Vad är tilldragelsen där uppe på berget? 
Det är Gud som skapar historia och Gud som uppfyller profetian. Och det 
förorsakar alltid en tilldragelse. Det får fram alla kritikerna, gamarna (från 
budskapet i förmiddags,) och örnarna också. Förstår ni? De kommer 
tillsammans för att försöka få tag i vad som händer. Några kommer av 
nyfikenhet, några kommer för att finna fel, andra kommer för att kritisera. 
Det finns alla sorter samlade, som vi sa i förmiddags: Det är troende, sådana 
som gör sig till troende och otroende. Vad är det som är där uppe på berget? 
Det är profetian som håller på att gå i uppfyllelse. Nu ska vi se vad som 
kommer att hända. 
 
47 Nu ska vi se i Sakarja, kapitel 9, vers 9. Sakarja, en av profeterna, talade i 
Anden, när han sa detta: 



 

 

"Fröjda dig storligen, du Sions dotter. Höj jubelrop, du 
Jerusalems dotter! Se, din konung kommer till dig; rättfärdig 
och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, 
på en åsninnas föl." 

 
48 Vad var det nu med dessa skriftlärda? Vad var det med dessa präster? Vad 
är det med dessa religiösa människor? Det skrevs 487 år innan det skedde, av 
en stadfäst profet, och det var redan nedskrivet och det kallades för Bibeln, 
Gamla Testamentets skriftrullar. Varför kunde de inte se att detta var 
uppfyllelsen av profetian? Av samma orsak som gör att de inte kan se det 
idag. De hade tagit Guds Ord, och gjort det utan effekt för folket, genom att 
lära ut människors traditioner som lära. 
 
49 Och om de skriftlärda, predikanter, förkunnarna, andliga män, (så kallade), 
smorda, bara ville läsa Bibeln, så skulle de inte undra över det som äger rum, 
de skulle veta vad Det är. Det är Gud som uppfyller Sitt Ord. 
 
50 Historien formades, profetior blev uppfyllda. Världens frälsning var i 
antågande, den stora dagen som alla profeterna hade sett fram till. Alla som 
var i gravarna väntade på den dagen (tänk bara på det!), alla som hade dött, 
allt det rättfärdiga blodet från martyrer och profeter. 
 
51 Han hade precis ropat ut: "Jerusalem! Jerusalem! Du som mördar 
profeterna och stenar dem som är sända till dig! Huru ofta har jag inte velat 
samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni 
ville inte."  Men nu har er stund kommit. 
 
52 Alla som var i graven, Abraham, Isak, Jakob, alla profeterna, väntade på 
denna stund. 
 
53 Och kyrkan var blind för Det. "Vem är det som ställer till med allt det här 
oväsendet? Vem är den där Mannen?" En gång sa de: "Är inte det där 
timmermannens son här borta? Vi känner Honom. Var har Han fått tag i den 
här visdomen? Märkligt, vi kan inte se att Han har någon anknytning till 
någon av våra skolor? Vi känner inte till några böcker som Han har lärt detta 
från. Vem är Denne?" 
 



 

 

54 Han var svaret på profeternas profetia. Här kommer Han, ridande på en 
åsnas fåle. Vilken tilldragelse! Gud uppfyllde Sitt Löftesord, stunden som man 
hade väntat på i 4000 år.  I 1:a Mosebok 3:15, hade Gud gjort denna 
förutsägelse: Kvinnans Säd skall krossa ormens huvud, men hans huvud skall 
hugga honom i hälen. Denna profetia går genom hela Bibeln, som hade 
förutsagt att denne Man skulle komma. 
 
55 Och här var det en profet som helt nyligen stod upp ibland dem, en 
stadfäst profet, Sakarja. Han sa: "Fröjda dig storligen, du Sions dotter! Höj 
jubelrop, du Jerusalems dotter! Se, din konung kommer till dig; rättfärdig och 
segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas 
föl." 
 
56 Och här var dessa människor som läste detta Skriftställe, dag efter dag. 
Och när de såg Honom komma in ridande, så ropade de, "Vem är detta?" Ser 
ni? Gud uppfyller Sitt Ord till folket, som skulle ha vetat vad Det var, men de 
kände inte igen Det. 
 
57 När Gud uppfyller Sitt Ord, förorsakar Det alltid en tilldragelse, Det gör det 
alltid. Det förorsakar en tilldragelse, för att Det tillhör det ovanliga. Det är så 
ovanligt, när Han uppfyller Sitt Ord inför dagens moderna trend, därför att 
den moderna trenden av idag tror inte på Det. De har sin egen väg. 
 
58 Vi ser det… Låt oss nu gå till Skriften och ta upp några andra ovanliga 
händelser, bara några minuter till, där Gud uppfyller Sina profetior. När Gud 
säger något, vad det än är, kommer Han att göra det. Himmel och jord 
kommer att förgås, men detta Ord kommer aldrig att förgås. Så Det 
förorsakar vanligen ett scenario, ett ovanligt scenario. 
 
59 Lägg märke till så absurt att Guds Ord till ett folk som var ämnade att tro 
Det, och det ändå är så underligt, att de ropar ut: "Men vad är detta? Var har 
du fått tag i det här? Vem är detta? Vad är detta?" När de borde ha ropat: 
"Hosianna, Konungen som kommer i Herrens Namn", Men det var bara en 
liten grupp som gjorde det, bara en liten grupp. Med fyratusen år med 
profetior om det största som någonsin skulle kunna ske med nationen, för allt 
hopp för de döda vilade på Det, all framtid låg i Det, och det religiösa folket 
som gjorde gällande att de trodde på Ordet, ropade ut: "Vem är detta? Och 



 

 

vad är det här för en tilldragelse?" Något ovanligt! Nu är det ungefär likadant, 
det förändrar sig inte, ovanligt nu också. 
 
60 Låt oss se på några av de ovanliga saker, som jag precis har talat om. Vad 
var tilldragelsen alldeles innan domen drabbade världen och förstörde den 
med vatten? En gammal man, omkring 120 år, som höll på att bygga en båt 
när det inte fanns något vatten den kunde flyta på. Han stod där i dörren, 
arbetade med inredningen i åratal på insidan och beströk den med jordbeck, 
på insidan och utsidan och sa: "Världen kommer att bli uppslukad av vatten", 
i den stora vetenskapliga tiden. 
 
61 "Vad är det för något hamrande där uppe på kullen?" "O, det är en 
gammal man som heter Noa som är där uppe, en gammal fanatiker. Den 
gamla mannen har stått för länge i solen, han har fått solsting. Han har mist 
förståndet. Och han bygger det han kallar för "en ark", och han säger att det 
kommer vatten ovanifrån, där det inte finns något vatten, och den kommer 
att hålla allt folket flytande och alla som inte hör hans budskap och alla som 
inte kommer in i den arken kommer att drunkna. Har du någonsin hört talas 
om något sådant?"  Det var en ovanlig tilldragelse. 
 
62 Jag kan tänka mig att när folk ville få sig ett gott skratt, gick de upp och 
stod framför arkens dörr och skrattade.  "Men du sa ju för hundra år sedan 
att det skulle komma att regna. Farfar sa till mig att han hade hört dig säga 
att det skulle regna och du håller fortfarande på med att hamra på det här 
gamla träbygget. Varför tar du inte ditt förnuft till fånga?" 
 
63 Men det var Gud som gjorde sig redo att stadfästa ett löfte och uppfylla 
en profetia som Hans profet hade fört fram. Mycket ovanligt! Gud uppfyllde 
Sitt löfte till Noa, medan de andra skrattade. Gud gjorde sig också redo att 
göra historia, för att visa för andra, även ända fram till våra dagar, att Han 
håller Sitt Ord. Det spelar ingen roll hur osannolikt det verkar och orimligt, 
Han håller fortfarande Sitt Ord. Han gjorde det till ett exempel för folket här i 
Amerika i kväll och över hela världen, den här gamle mannen som hamrade 
på arken. Oavsett vad vetenskapen säger, om de säger det ena eller det 
andra, Han håller fortfarande Sitt Ord. Han höll på att göra historia. 
 
64 Vad var tilldragelsen en dag, när det hände en ovanlig sak i vildmarken, 
och det var en buske som brann. Och en profet som hade gömt sig undan, 



 

 

stod där ute i vildmarken. Han hörde aldrig någon röst, han hörde inte något 
ljud, men han tittade efter och såg något ovanligt där högst uppe på berget. 
Gud försökte fånga hans uppmärksamhet. Det är på samma sätt idag! 
 
65 Gud gjorde sig redo att fullborda Sitt Ord, som Han gav till Sin profet 
Abraham: "Din säd skall leva fyra hundra år i ett främmande land. Jag vill föra 
dem ut med mäktig hand." 
 
66 Och Han förberedde en man för arbetet, liksom Han förberedde en ark 
som skulle vara en säker plats för alla som skulle tro. Gud satte eld på den här 
busken, och fåraherden Mose sa: "Jag vill bara gå dit fram för att se vad 
denna märkliga sak betyder." "Och när Han fick Mose fram till busken, talade 
Han till honom. 
 
67 Vad var det för en tilldragelse senare i Faraos sal, när denne fåraherde 
kastade ner en stav och den blev till en orm? Gud uppfyllde Sitt löfte till 
Mose. Vad var det för en tilldragelse vid Röda havet, när Faraos hästar blev 
alldeles förvånade, när de såg en vind komma ned från himmelen och dela 
Röda havet från höger till vänster, och en fattig skara slavar, som vandrade 
på Guds uppdrag, gick över detta, på torrt land? Vad var det? Det var Gud 
som höll Sitt Ord. Döden flyttade sig bort, ett levande folk gick över, och ett 
andligt dött folk försökte efterlikna det, och de drunknade. Gud uppfyllde 
profetian och skapade historia. Det var tilldragelsen vid Röda havet. 
 
68 Vad var det för en tilldragelse andra dagen efter detta, vid Sinai berg, när 
hela folket fick befallning att inte vara nära sina hustrur, när de blev tillsagda 
att tvätta sina kläder, och helga sig, och samlas runt berget, där en man vid 
namn Mose hade sagt att han mött Gud i en Eldstod? Och Gud hade sagt till 
Mose: "Jag ska komma ner ibland folket. Jag kommer att stadfästa det som 
Jag sade till dig och Vem Jag Är. Jag kommer att visa dem att Jag Är denne 
Gud." Det var tilldragelsen, Gud som uppfyllde Sitt Ord. 
 
69 Vad var det för en tilldragelse en dag i historien, när ett folk hade glömt 
Gud, där folket hade blivit formella och likgiltiga, där prästerna hade följt de 
moderna trenderna, och profeterna profeterade enligt prästernas vilja? Och 
på den tiden, som de brukar vara, hade de en man som de trodde var 
fanatiker. Han talade om kvinnor som brukade måla sig, och allt möjligt, och 



 

 

han var liksom en underlig typ. Och denne gamle man hade kommit ner och 
sagt till kungen: "Inte ens dagg kommer att falla, förrän jag säger det." 
 
70 Och vi finner att han hade gömt sig och sprungit ifrån det, han hade gömt 
sig ute i vildmarken någonstans. Sällskapet tänkte att han kanske hade svultit 
ihjäl eller hade förgåtts, men han hade fått ordentligt med mat och vatten att 
dricka också. Och här kom han ned och sa: "Kan ni se att jag har SÅ SÄGER 
HERREN?  Om ni inte är överbevisade ännu, låt oss då gå upp på toppen av 
berget och visa vem som är Gud", för han hade en till vision från Herren. 
 
71 Han sa: "Välj er ett altare, och gör i ordning det, och välj ut en tjur och 
slakta den. Jag ska göra ett altare åt Herren och jag vill också lägga en tjur på 
mitt. Vi ska båda göra ett offer, och låt den Gud som är Gud svara." Han 
skulle på inga villkor ha gjort det om inte Herren hade talat om detta för 
honom.  Han sa senare: "Jag har gjort detta på Din befallning, Herre." 
 
72 Men vad var det som var tilldragelsen? Det var fyra hundra präster som 
stod där uppe på berget, och kungen var där i sin vagn, med hela sin rustning, 
och vaktstyrkan som stod runt omkring. Och den här gamle, skäggige, lurvige 
mannen, flintskallig, med hår som hängde långt ner över ansiktet, med ett 
fårskinn omkring sig, hår över hela kroppen och där står han med en stav i 
ena handen och ett oljekrus i den andra, och han hade precis för tre och ett 
halvt år sedan sagt: "Inte ens dagg ska falla, förrän jag kallar på det." Då tar 
han Guds plats, med sådana saker som ljusfenomen, och skuggor och allt 
annat de talar om. Och här står alltså denne gamle fanatiker på berget, och 
har fört upp alla människor dit. Vad var det för en tilldragelse? Det var Gud 
som var i färd med att stadfästa att Hans profet var rätt. Det var Gud som 
uppfyllde profetian. Gud skapade också historia, och uppfyllde Ordet. 
 
73 Några hundra år efter detta, var det en man som var smord med samme 
Ande, och han kom ut från vildmarken, han tillhörde inte någon organisation, 
fast hans pappa var en man som tillhörde en organisation, en präst som 
tillhörde en prästavdelning. Han kom ut där från öknen, klädd i fårskinn, med 
hår över hela ansiktet. I stället för att vara grått, var det svart. Vad var det 
som var så tilldragande med denne man som drog till sig uppmärksamhet i 
hela Jerusalem och Judéen? Några av dem gick där ute och sa: "Det är en vild 
man där nere. Han försöker dränka folk i vattnet. Vem har någonsin hört om 
något liknande?" 



 

 

 
74 Andra var nyfikna och sa: "Detta måste vara Messias." En av dem sa: "Det 
kan vara en av profeterna."  De visste inte vad de skulle tänka. Men vad var 
det? Det var Gud som uppfyllde Jesaja 40, där Han sa, "Se…" vad Han skulle 
göra i de sista dagarna, hur Han kommer att sända Sin tjänare och vad han 
kommer att göra. 
 
75 Så finner vi några veckor efter detta att denne man var så säker på sitt 
budskap att han sa: "Det står En ibland er, Vars skor jag inte är värdig att 
bära. Han kommer att döpa er i Helig Ande och Eld, som jag har döpt er med 
vatten." 
 
76 Och så en dag kom det en helt vanlig ung Man, som var omkring trettio år 
gammal, dit ner och blev döpt. Och när den Mannen kom, blev profeten så 
påverkad av det, att han uppförde sig märkligt den dagen. Församlingen 
kunde inte låta bli att betrakta profetens handlande, när han debatterade 
med prästerna på den andra sidan floden. 
 
77 De sa: "Gud har byggt detta altare. Gud har befallt oss att göra detta. 
Mose är profeten. Vi tror på Mose. Offret kommer aldrig att upphöra." 
 
78 Jag kan höra Johannes svara tillbaka: "Har ni inte läst i Skrifterna vad 
profeten Daniel sa: ’Det dagliga offret kommer att upphöra.’ Och den 
stunden har kommit. Har ni inte läst vad Jesaja sa i det 40:e kapitlet: ’En röst 
ropar i öknen: ’Bered väg för Herren! Bana en jämn väg i ödemarken för vår 
Gud!’ Det är två profetior om mig. Och en annan sak, kände ni inte igen vår 
profet för fyra hundra år sedan, Malaki, när han talade i det tredje kapitlet 
och sa: ’Se, jag skall sända min budbärare och han skall bereda vägen för 
mig.’ Vet ni inte att detta uppfyller profetian?" Profetian blev uppfylld! 
 
79 Och ungefär vid den tiden vände sig profeten om och sa: "Se Guds Lamm, 
som tar bort världens synd!" Ja, vad var nu tilldragelsen? Det ändrade sig från 
profeten över till hans profetia. 
 
80 Lägg nu märke till vad som hände. Här kommer en helt vanlig man, det är 
ingen som känner Honom, son till en snickare, Han kommer gående ut i 
vattnet. Johannes, den store profeten, sa: "Det är jag som behöver döpas av 
dig. Varför kommer du till mig?" 



 

 

 
81 Han sa: "Låt det nu ske! Men som en profet och Ordet bör vi så uppfylla all 
rättfärdighet." 
 
82 Så Han förstod att offret måste tvättas innan det blev presenterat, och 
han döpte Honom. 
 
83 Nu är det en annan tilldragelse som äger rum, när Han gick upp ur vattnet. 
Denne profet, som så lojalt hade förklarat sin tidsålder och stund, såg upp 
och såg himmelen öppen. Han såg Guds Ande, som en duva, sänka sig över 
Honom och en Röst sa: "Denne är min älskade Son, i vilken Jag har behag." 
Gud stadfäste en profets budskap, vilket drog till sig uppmärksamheten där 
vid Jordan. 
 
84 En broder sjöng för en stund sedan, eller det var meningen att han skulle 
göra det: "På en avlägsen höjd, stod ett urgammalt kors." Vad är tilldragelsen 
på berget Golgata? När vi ser att den religiösa världen hade fördömt Honom, 
och den romerska regimen hade dömt Honom till döden. Och här hängde 
Han mellan två förbrytare, och Han törstade efter något att dricka och Blod 
rann ner från Hans kropp. Där hänger Han och Han ropar: "Min Gud, Min 
Gud, varför har Du övergivit mig?" Och de religiösa människorna stod där och 
såg det hela, och föga anade de att profetiorna i Gamla Testamentet blev 
uppfyllda precis där på Golgata i den stunden. 
 
85 David själv skrev, han kom i Anden som de andra profeterna, han 
uppträdde som om det gällde honom. David ropade i den 22:a psalmen: "Min 
Gud, Min Gud, varför har du övergivit mig? Jag kan räkna alla mina ben; de 
ser på mig, de stirrar. De har genomborrat mina händer och fötter."  David 
talade som om det gällde honom. Och det var inte David, det var Kristus i 
David. 
 
86 Och här blev själva profetian som hade utgått från de olika profeterna, 
uppfylld på Golgata kulle. Vad var tilldragelsen på Golgata kulle? Det var Gud 
som uppfyllde Sitt Ord. 
 
87 En annan tilldragelse som var på ett berg, det var på Pingstdagen, när alla 
var samlade där uppe till en religiös fest, och de trodde att de hade blivit av 
med alla fanatikerna. De hade inte hört från dem på tio dagar. Helt plötsligt, 



 

 

som ur en bikupa, kom de ut från översta delen av byggnaden, ut på gatorna 
och ropade och höll igång. 
 
88 "Vad är detta? Vad betyder detta? Är alla dessa män druckna?" 
 
89 Lägg märke till detta! Och en profet stod upp bland dem, så som en profet 
skulle, och sa: "Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem detta bör ni 
veta, och lyssna nu på mina ord: Det är inte som ni tror, att dessa är 
berusade. Det är ju bara tredje timmen på dagen. Nej, det är detta som är 
sagt genom profeten Joel: Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag 
skall utgjuta av min Ande över allt kött." Det var tilldragelsen. 
 
90 Det religiösa folket, kunde fortfarande inte, efter att de hade korsfäst 
Livets Furste, och allting, se löftet om att den Helige Ande skulle komma. 
Tilldragelsen: "Vem är denne? Vad betyder detta? Vad är det med de där 
människorna?" 
 
91 O! Det är samma sak idag. Vi kommer att gå förbi en hel del av detta för 
att föra fram det till den här tiden. Det är samma sak i dag också. Samma sak 
händer. Man ställer samma fråga. "Vad är det som står på?"  Se här, upp och 
nedför gatan, bilar från Michigan till Florida, från Maine till Kalifornien. I 
morse när jag åkte ut, eller strax efter klockan tolv, så gick vi nerför gatan, 
och jag och min hustru såg på registreringsskyltarna på bilarna. Det var då jag 
tänkte på det här ämnet: "Vad betyder detta?" 
 
92 Precis som Skriften säger: "Där den döda kroppen är, där kommer örnarna 
att samlas!" 
 
93 Jag sa till min hustru: "Älskling, kommer du ihåg i går kväll, när jag måste 
säga farväl till allt som var kärt för mig på jorden, och gå ut på fälten för att 
starta något som Gud hade sagt att jag skulle göra? Du sjöng den där 
sången." 

De ska komma från öst och väst, 
De kommer från länder långt borta, 
För att samlas med vår Kung 
Och äta som Hans gäster; 
Så välsignade dessa pilgrimer är! 
De ser på Hans heliga åsyn 



 

 

Strålande av Gudomlig kärlek; 
Välsignade, som tar del av Hans nåd,  
De lyser som ädelstenar i Hans krona. 

 
94 Det är vad tilldragelsen är. Guds förutbestämda Säd som inte kan göra 
något annat än att följa Detta som betyder mer än livet för oss. Ta våra liv, 
men ta inte Detta. Vad är tilldragelsen? Gud, som uppfyller Sitt Ord, som 
vanligt. Han uppfyller Sakarjas Ord igen, profeten Sakarja: 
 
95 Jag läste i 9:e versen för en stund sedan, om att Jesus gick in i Sitt tempel, 
eller kom in i Jerusalem, ridande på en liten, vit åsna, och då blev profetiorna 
uppfyllda som Sakarja hade sagt. Här är det: "Fröjda dig storligen, du Sions 
dotter!  Höj jubelrop, du Jerusalems dotter! Se, din Konung kommer till dig, 
rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på 
en åsninnas föl."  Det var det som var tilldragelsen i Jerusalem, där vid det 
religiösa huvudkvarteret. 
 
96 Nu ser vi en sista tidens händelse! Låt oss vända några sidor i Sakarja, och 
se vad han sade om det. Låt oss nu gå till det som gäller de sista dagarna. 
Detta var tidsåldrarna emellan; låt oss nu gå till den sista tiden. Gå till Sakarja 
kapitel 14:4. Hör nu! Och vi kommer att läsa en del av Skriften, fram till 
nionde vers, från 4:e till 9:e. Lyssna noga. Och det profeterar om Hans 
Ankomst, i den sista tiden, så lyssna noga nu. Det är SÅ SÄGER HERREN.  Det 
är Skriften. Sakarja 14. Kom ihåg Sakarja 9, vad som stod där? Och de kände 
inte igen Det. Hur är det nu idag? Sakarja 14, talar om Hans Ankomst. 

4 "På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, 
mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt 
itu, från öster till väster, till en mycket stor dal, genom att ena 
hälften av berget viker undan mot norr, och den andra hälften 
mot söder. 
5 Och ni skall fly ned i dalen mellan mina berg, ty dalen mellan 
bergen skall sträcka sig till Asel; Ni skall fly, som när ni flydde 
för jordbävningen på Ussia, Juda kungs, tid. 

 
97 Ännu en jordbävning delade jorden. Om ni vill följa upp Skriften här, så 
lägg märke till 5:e versen, det står att delningen av Oljeberget beror på en 
jordbävning och detta bekräftas av Jesaja 29:6 och Uppenbarelseboken 16:9. 
Exakt! Vad är det? Samme profet som talade om Hans första ankomst såg 



 

 

Hans andra tillkommelse. Lägg märke till det: "… som när ni flydde från 
jordbävningen."  Ser ni, vad jordbävningarna åstadkommer? Ser ni 
förutsägelserna om dem? 

Då skall HERREN, min Gud, komma, och alla heliga med dig. 
Det skall ske på den dagen (Halleluja.) att ljuset blir borta, 
himmelens ljus skall förmörkas.  
Det blir en särskild dag känd av HERREN, inte dag och inte natt. 
Men det skall ske att när aftonen kommer, blir det ljust. 
 (O, Gud! ) 

 
98 "Det skall bli ljust mot aftontiden", samme profet. Och folken är blinda! 
Vad är tilldragelsen? Låt oss läsa några fler versar: 

Det skall ske på den dagen att rinnande vatten skall utgå från 
Jerusalem, ena hälften mot Östra havet och andra hälften mot 
Västra havet. Både sommar och vinter skall det vara så. 

(Evangeliet som går ut, både judar och hedningar.) 
 
HERREN skall vara konung över hela jorden. På den dagen skall 
det ske; HERREN är en, och hans Namn är ett. 
Det skall bli Ljus vid aftontiden, (det är riktigt) 
Vägen till härligheten skall du säkert finna. 
I vattnets väg är Ljuset idag,  
Begravda i det dyrbara Jesu Namn. 
Unga och gamla, omvänd er från era synder, 
Den Helige Ande skall helt säkert komma in, 
Aftonljuset har kommit 
Det är ett faktum att Gud och Kristus är ett. 
( Ser ni var vi är? ) 
Nationerna bryter samman, Israel vaknar upp, de tecken som 
våra profeter har förutsagt; 
(Jordskalvet till hedningarna på den sista tiden.) 
Hedningarnas dagar är räknade, de är omgivna av fruktan; 
Återvänd, ni utspridda, till ert eget. 

 
99 Du som har blivit utsparkad, och dessa med en ark som blivit buren på nya 
vagnar, kom ut därifrån, innan döden träffar dig. Gud har stadfäst Det. Det 
skall bli så. 
 



 

 

100 Låt oss slå upp ett annat ställe i Skriften i Gamla Testamentet, Malaki 4, 
och läsa det fjärde kapitlet. 

Se, dagen kommer, den brinner som en ugn. Då skall alla 
högmodiga och alla som handlar ogudaktigt vara som halm. 

  
101 Malaki kapitel 3 handlar om den första ankomsten, detta är nästa 
ankomst. Till och med Dr. Scofield här, jag är verkligen inte enig med honom i 
hans kommentarer, men här har han fått det rätt: Uppdraget till Johannes i 
Malaki 3; och så Kristi andra tillkommelse, och Elia innan dess. Ja. 

Dagen som kommer skall bränna upp dem, säger HERREN 
Sebaot, den skall lämna kvar varken rot eller kvist.  
 (Var finns det "eviga" helvetet då?) 
Men för er, som fruktar mitt namn, skall rättfärdighetens sol 
gå upp, med läkedom under sina vingar. Då skall ni komma ut 
och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås. 
Ni skall trampa ner de ogudaktiga, ty de skall vara som stoft 
under era fötter, på den dag då jag utför mitt verk, säger 
HERREN Sebaot. 
Kom ihåg min tjänare Mose lag som jag gav honom befallning 
om på Horeb, stadgarna och föreskrifterna som gäller hela 
Israel. 

 
102 Här är Elias ankomst: "Se, jag skall sända till er profeten Elia, …" 
 
103 Det sista avslutande Skriftstället i Gamla Testamentet! 

Se, jag skall sända till er profeten Elia, innan HERRENS dag 
kommer, den stora och fruktansvärda. 

 
104 Ja, detta kunde inte ha varit Johannes. Nej. Se här, världen blev inte 
uppbränd, och de rättfärdiga har inte gått på de ogudaktigas aska. Ser ni? 
Nej, nej. 
… innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. 
6 Han skall vända fädernas hjärtan till barnen, och barnens hjärtan till deras 
fäder, så att jag inte kommer och slår landet med tillspillogivning. 
 
105 Lägg märke till den Helige Andes noggrannhet, så att Detta inte skulle 
skapa förvirring att Elia skulle komma två gånger. Malaki 3 säger: "Se, jag skall 
sända ut min ängel, och han skall bereda väg för mig." Jesus blev tillfrågad 



 

 

angående Johannes, Han sa: Om ni kan ta emot det, det är om honom det 
står skrivet: ’Se, jag skall sända ut min ängel, och han skall bereda väg för 
mig.’  Han är den Elia som skulle komma." Malaki 3. 
 
106 Lägg märke till hur noggrant Skriften lägger fram detta. Lägg märke till 
vad detta visar dem som vill tro, dem som vill se. Kom ihåg att Jesus stannade 
upp mitt i ett Skriftställe, därför att en del av det blev uppfyllt den gången, 
och resten gällde Hans andra tillkommelse: "och till att predika ett nådens år 
från Herren, och förbinda dem som har ett förkrossat hjärta." och stannade 
där och läste inte: "… och en hämndens dag från vår Gud", som gäller Hans 
andra ankomst. 
 
107 Lägg märke till att det här Skriftstället här går parallellt med detta: 
 "Och han (Elia) skall vända fädernas hjärtan till barnen." (Nu talar jag om 
Malaki 4, blanda inte ihop det med Malaki 3.) Johannes, Elia, som kom 
dagarna före Kristi första ankomst vände de gamla patriark-fädernas hjärtan 
till barnens budskap, det nya budskapet. 
 
108 Se upp nu! "Och barnens hjärtan till deras fäder." Vid hans andra 
ankomst, i de sista dagarna, så vänder han tillbaka till den apostoliska tron 
igen. Ser ni hur perfekt det är ordnat i Skriften? 
 
109 Det var slutet på Gamla Testamentet. Nu ser vi att det är Ljus vid 
aftontiden. Vad är Detta? Detta är det högsta, Trädtopparnas Berg. 
 
110 Som jag sa i förmiddags, så har vi kommit upp genom samfunden, (inte 
genom ett apelsinträd som jag talade om på morgonen.) Vi har haft 
grapefrukt, citron, alla slag av annat som inte alls var likt det ursprungliga 
ifrån begynnelsen. Gå inte miste om Detta! Här kommer Det! Efter att alla 
samfunden har haft sin tid, de hade för det första inte något Ljus, kommer 
det att bli en dag som inte kan kallas vare sig dag eller natt. 
 
111 Vad är det de gör? Vad är det de gör? Vad gör en citron på ett 
apelsinträd? De tar det ursprungliga livet i apelsinen som kommer fram, och 
fördärvar det genom en citron. Detta är vad samfunden har gjort med Guds 
Ord, gjort Guds Ord verkningslöst genom sina traditioner. Det är SÅ SÄGER 
HERRENS ANDE!  De har fört fram citroner, grapefrukt, inte apelsiner. 
 



 

 

112 Men vad var det profeten sa? Den samme som sa i vårt Skriftställe för 
ikväll: "Fröjda dig storligen, du dotter Sion; höj jubelrop, du dotter Jerusalem. 
Se, din konung kommer till dig; rättfärdig och segerrik är han. Han kommer 
fattig, ridande på en åsna, på en åsninnas fåle." 
Lägg märke till att samme profet sa: "Det kommer att komma en tid för 
mognad." 
Solen är sänd till jorden för att få frukten att mogna. Varför kunde den inte 
mogna? Det fanns inte någon frukt där som kunde mogna. Men Livet 
fortsätter vidare. 
 
113 Det kom upp till en grapefrukt för att vara en apelsin, och fann det 
organiserat, det var en grapefrukt. Det fortsatte och den gången blev det en 
citron. Det fortsatte igen och det blev något annat. Och på slutet, i toppen av 
trädet, så blev det en tangelo, som är hälften apelsin och hälften citron, en 
blandad frukt, något som var fördärvat, det gick vidare till något fördärvat, 
som levde på samma träd. Agnarna, "som nästan kan förföra de Utvalda." 
Det ser ut som en apelsin, men är det inte. 
 
114 "Men det skall bli Ljus", när hon växer förbi organisationerna. När hon 
kommer förbi organisationerna, så blomstrar det igen, då kommer hon att 
bära fram apelsiner som hon gjorde när hon gick ner i marken, och då ska det 
bli Ljus. 
 
115 Vad är den här tilldragelsen, vad är den här händelsen? Den uppfyller 
Guds Ord. Det finns två vittnen i Gamla Testamentet på att det skulle ske. 
 
116 Låt oss ta Johannes 14:12 i Nya Testamentet, Jesus sa: 

…"Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör … 
 
117 Också i Lukas 17:22-30, där säger Han: 

 "Som det var på Lots tid, innan Sodom blev bränt, så skall det 
vara vid Människosonens återkomst den dagen när 
Människosonen blir uppenbarad." 

 
118 O, bara se i Skrifterna. "Människosonen", Jesus Kristus, den samme igår, 
idag och i evighet växte utanför samfunden, växte upp till toppen av Trädet. 
Vad var det Han sa i Johannes 15? 



 

 

 "Varje gren i mig som inte bär frukt, den skär han bort… man kastar dem i 
elden, och de bränns upp … och varje gren som bär frukt, rensar han, för att 
den skall bära mer frukt."  
 
119 O, det kommer att bli ett sant arlaregn och ett särlaregn i de sista 
dagarna, över den lilla gruppen som kommer tillsammans med Honom på 
den här lilla åsnan, liten och ödmjuk, inga samfund, och de ropar: "Hosianna 
till Konungen som kommer i Herrens Namn!" Vad är det som sker idag? Vad 
är tilldragelsen på berget? 
 
120 För inte så länge sedan, blev det sagt från denna talarstol, genom den 
Helige Ande: "Dagen kommer att komma när de sätter ner en stolpe framför 
ditt hus, de kommer att flytta din grind. Så ha överseende med dem och bli 
inte arg" Jag såg min grind bli uppriven och nedlagd där på kanten av backen. 
Jag har sett backen framför mig bli helt uppgrävd, plank och liknande 
liggande där och någonting hade slagit sönder det helt. Jag såg, och det var 
en liten "Ricky" som hade kommit fram och slagit ner grinden, och gjort allt 
detta. Jag sa: "Varför sa du inte till mig först?"  Han blev spydig mot mig, och 
jag måste slå till honom. Och när detta hände, sa jag: "Detta har jag inte gjort 
sedan jag var i boxningsringen, men jag vill bara att du ska veta …" och jag 
smockade till honom. Och när jag slog ner honom, så plockade jag upp 
honom igen, och jag slog ner honom igen. Så plockade jag upp honom tre 
eller fyra gånger, och så stötte jag till honom nerför backen. Sedan gick jag 
bort till honom, och sa: "Det är inte rätt." Och så lyfte jag upp honom och 
skakade hand med honom och sa: "Jag är inte arg på dig, men jag vill bara att 
du ska veta att du inte kan tala till mig på det sättet." Sedan när jag gick 
tillbaka, stod den Helige Ande där vid grinden och sa: "Bry dig inte om detta, 
när den där pålen blivit placerad där, så vänd västerut." 

Den här Boken är allt jag behöver.  
Den här Boken är ett gott Recept, 

vägen som visar väg runt mina svårigheter. Amen! 
 
121 Och den Boken är Ordet, och Ordet är Gud. Gå förbi dina svårigheter, 
Den kan säga dig vad du skall göra. 
 
122 För tre år sedan fick jag höra att en vän till mig, stadens lantmätare, som 
bor lite nedanför mig, hade satt ner en påle. Jag gick dit och sa, "Vad är det 



 

 

som sker, Mud?" Han är son till herr King, en personlig vän till mig. Han sa: 
"Billy, de kommer att utvidga gatan här." 
 
123 Ni kommer ihåg det allesammans. Jag sa: "Det kan vara på grund av 
bron." Jag sa till broder Wood: "Håll på din egendom. Kanske den bron 
kommer att byggas här uppe någonstans." Gatan blev uppriven, sten och 
gatubeläggning slängdes överallt. Jag sa: "Ta vara på din egendom." Herr King 
talade om för mig att detta skulle hända… 
 
124 Jag gick in och berättade detta för min hustru som sitter där. "Älskling, 
det är någonting uppskrivet om detta någonstans, det är SÅ SÄGER HERREN." 
 
125 Jag gick in och fick tag i min bok, och såg efter och där stod det, "Detta 
kommer att ske…" Åtta år senare! 
 
126 Så när jag såg detta, sa jag: "Det är tid nu, älskling, vi måste resa 
västerut." 
 
127 "Två dagar efter detta, medan jag stod i rummet omkring kl. 10 på 
morgonen, kom jag in i Guds Ande. Jag såg den här lilla svärmen med duvor 
som flög. Jag tittade på dessa små fåglar. Ni kommer ihåg det. Jag hade sett 
sju Änglar i en pyramidform, som kom farande mot mig och sa: "Vänd 
västerut, res till Tucson, och var sextiofyra kilometer nordost. Och du 
kommer att plocka bort en tistel från dina kläder." 
 
128 Broder Fred Sothman, som sitter där borta och ser på mig nu, var där den 
morgonen. Jag hade glömt visionen. 
 
129 Jag sa: "Det blev en explosion som en jordbävning, som skakade nästan 
allt som var i landet. Jag kan inte förstå hur en människa kan överleva detta." 
Jag blev rädd. Jag var i Phoenix, ni alla som hör på oss ikväll därifrån kan 
bekräfta detta. 
Jag predikade över ämnet: "Mina Herrar, Vilken Tid Är Det?"  Var befinner vi 
oss i tiden? Jag reste västerut. Många av er här har det ljudbandet och hörde 
där det talas om detta, ett år, eller mer, innan det skedde. 
 
130 Jag reste västerut, och jag undrade vad som skulle ske. En dag kallade 
Herren på mig. Jag sa till min hustru: "Älskling, antagligen är mitt arbete 



 

 

över." Jag visste inte. Jag sa: "Gud är antagligen färdig med mig nu, och jag 
ska resa Hem. Ta hand om Billy och de andra barnen, Gud kommer att bereda 
en väg för er, på något sätt. Fortsätt och lev troget inför Gud. Se till att 
barnen kommer igenom skolan, och uppfostra dem i Gudsfruktan." 
Hon sa: "Bill, du vet inte om detta är sant." 
Jag sa: "Nej. Men ingen människa kan överleva något sådant." 
 
131 Och så väckte Herren mig en morgon, och sa: "Res upp till Sabino 
Canyon." Jag tog min Bibel och ett pappersark. 
Och min hustru sa: "Vart skall du?" 
Jag sa: "Det vet jag inte. Jag ska berätta för dig, när jag kommer tillbaka." 
 
132 Jag reste upp till floddalen, och klättrade ända upp dit där örnarna flög 
runt. Jag såg på några hjortar som stod där. Jag böjde knä för att be, och 
sträckte upp mina händer i luften, och ett Svärd träffade min hand. Jag såg 
mig omkring och tänkte: "Vad var det för något? Jag är inte i en vision. Här är 
Svärdet i min hand, klart och skinande och blänkande i solen." Jag sa: "Här 
uppe finns inga människor på flera kilometers avstånd. Var kunde detta 
komma från?" 
Jag hörde en Röst som sa: "Detta är Konungens Svärd."  
Jag sa, "En konung dubbar en man till riddare med ett svärd." 
 
133 Han, Rösten, kom tillbaka och sa: "Inte en konungs svärd, men 
’Konungens Svärd, ’Herrens Ord." Han sa vidare: "Frukta inte. Detta är bara 
det tredje draget. Det är stadfästelsen på din tjänst." 
 
134 Jag gick på jakt med en vän och visste inte vad som skulle hända. Och 
den personen som kritiserade mig angående bilden av Herrens Ängel, ringde 
mig. Den mannen som tog bilden. Jag måste resa till Houston för att träffa 
hans son, därför att han var dödsdömd, och skulle komma att dö inom loppet 
av några få dagar. Han mötte mig där och slog armarna om mig och sa: "Tänk 
att just den man som jag kritiserade kommer för att rädda min son!" Det 
mänskliga samhället ger mig det som de kallar en Oskar, eller vad de nu kallar 
det, för att rädda ett liv. 
 
135 Senare gick vi tillbaka, och jag begav mig upp till berget för att jaga. En 
morgon gick broder Fred och jag ut, jag hade redan fått ett vildsvin, och jag 
såg mig omkring och såg platsen dit de hade gått.  Jag sa: "Broder Fred, gå 



 

 

över till det där berget, (det var nu tidigt på morgonen i gryningen,) så ska jag 
gå till det andra berget. Jag kommer inte att skjuta svinet, jag kommer inte 
att döda det. Men om flocken kommer åt det här hållet, kommer jag att 
skjuta framför dem, så att de springer tillbaka." 
 
136 Broder Fred gick ut, men det fanns inga svin där. Han vinkade till mig och 
jag såg det. Så gick jag ned i en dal, en stor klyfta, solen höll just på att gå 
upp. Jag kom runt på andra sidan åsen, och jag hade inte profetian i tankarna. 
Jag satte mig ner, väntade och vilade. Jag tänkte: "Vad hände med svinen?" 
 
137 Jag satte mig ner så som indianerna gör, med benen i kors, och jag 
tittade ned på mitt byxben och där satt en tistel. Jag tog bort den och sa: "Det 
var underligt! Här är jag omkring sextiofyra kilometer nordöst om Tucson.  
Min lille pojke Josef sitter där och väntar på mig." Och när jag började se mig 
omkring, såg jag en flock med svin komma omkring femhundra meter ifrån 
mig, uppe på ett berg. Jag kastade ner tisteln på marken och sa: "Jag ska få 
tag i dem. Jag ska gå och få tag i broder Fred, och jag ska hänga upp en liten 
papperslapp för att veta vilken väg vi ska gå, och så ska jag gå och få tag i 
broder Fred. 
 
138 Så jag började gå uppför berget, sprang så fort jag kunde över på andra 
sidan. Helt plösligt trodde jag att någon sköt mig. Jag hade aldrig hört en 
sådan smäll, hela landskapet skakade. Och när detta hände, stod det en 
grupp med sju Änglar framför mig. 
 
139 Jag mötte broder Fred och de andra lite senare, och de sa: "Vad var det?" 
Jag sa: "Detta var det." 
"Vad kommer du att göra?" 
 
140 "Återvända hem. För SÅ SÄGER HERREN, de sju hemligheterna som har 
varit dolda i Bibeln alla dessa år, om dessa samfund och allting, dessa sju 
hemligheter kommer Gud att öppna för oss i de Sju Inseglen." 
 
141 Där var denna cirkel som steg upp från jorden, som en dimma som 
formade sig. När Den gjorde det, gick Den rakt upp i berget och började cirkla 
runt västerut, från det håll Den kom. Vetenskapen upptäckte Den efter en 
stund, 48 km hög och 38 km bred, precis exakt från en cirkel till en pyramid. 
 



 

 

142 Och så häromdagen, stod jag där och vände bilden åt höger, och där är 
Jesus som Han var i de sju Församlingstiderna, med den vita peruken, som 
visar den Högsta Gudomlighet. Han är Alfa och Omega. Han är den Förste och 
den Siste. Han är hela Evighetens Högste Domare. Han står där och stadfäster 
Budskapet för denna tid. Och det skall bli Ljus vid aftontiden! Vad betyder 
detta? Vad var det? 
 
143 Jag gav mig iväg västerut. När jag gick upp på samma berg tillsammans 
med Bank Woods, hörde jag: "Kasta upp en sten. Säg till herr Wood: SÅ 
SÄGER HERREN, du kommer att se Guds Härlighet." 
 
144 Nästa dag, medan vi stod där, kom det ner en virvelvind och en väldig 
smäll utöver berget. Stenar högg av topparna på träden omkring en, till en 
och en halv meter ovanför mitt huvud. Tre stora smällar, och bröderna kom 
springande. Det var omkring femton män som stod där, predikanter och 
andra. "Vad var det?" Han frågade: "Vad var det?" 
Jag sa: "Domen träffar västkusten." 
 
145 Omkring två dagar efter detta, sjönk Alaska nästan av jordbävningen. Vad 
är detta Ljus där uppe på Solnedgångens berg i Coronado-skogen i Arizona? 
Vad är detta märkliga som hände där uppe, så att folk kommer från öst och 
väst för att plocka upp stenar som låg runt omkring där uppe, där Det slog 
till? Och var och en av dem, varje enskild sten, har tre kanter, som blev när de 
slets loss. ( De tre är En. ) De ligger på skrivbord, som brevpressar, över hela 
nationen. Vad är detta märkliga som hände uppe på Solnedgångens berg i 
Coronado-skogen? 
 
146 Junior Jackson som lyssnar ikväll, ni kommer ihåg hans dröm som jag 
uttydde, "… gick emot solnedgången"? Och så hände detta på Solnedgångens 
berg. Det är aftontid, solnedgångens tid. Solnedgångens Budskap genom 
avslutningen på historien, avslutningen på profetian, snarare, som blir 
uppfylld. Och det skall bli Ljus vid aftontiden, på Solnedgångens berg i 
Coronadoskogen, 64 km norr om Tucson. Se på kartan efter Sunset-toppen 
där. Det var precis där det hände. Jag visste inte om det förrän häromdagen. 
 
147 Allt som aldrig skall dö. Det rullas upp hela tiden. Från det att själva 
händelsen inträffade, till bilden av Jesus som står där och ser på oss. Och nu 
precis där på Solnedgångens berg och solnedgångs-Ljuset. Aftonljuset har 



 

 

kommit, Gud stadfäster Sig Själv. Vad är detta? Det är det faktum, att Gud 
och Kristus är ett. Den "vita", hur många har sett det, den vita peruken på 
Honom, som vi talade om i Uppenbarelseboken kapitel 1? Ser ni, den högsta 
Gudomligheten, den högsta Auktoriteten! Ingen annan röst, ingen annan 
Gud, inget annat. "I Honom bor Gudomens hela fullhet lekamligen." Änglarna 
själva var Hans peruk. Amen. 
 
148 Vad var det som hände där på Solnedgångens berg? Gud stadfäste Sitt 
Ord. Det är det som allt detta oväsen handlar om. Lägg märke till att det är 
Gud som uppfyller Sitt löftes Ord igen, Uppenbarelseboken 10:1-7 
 "Men i de dagarna när den sjunde ängelns röst hörs, och han blåser i sin 
basun, då är Guds hemlighet fullbordad."  Den dolda hemligheten i 
Uppenbarelseboken 10:1-7, det sista Budskapet till den sista 
församlingstiden. Det uppfylls exakt i denna tidsålder, Lukas 17:30 "På 
samma sätt skall det vara den dag då Människosonen uppenbarar sig." 
 
149 Ty falska Messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra 
stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. 
Människorna tvivlar fortfarande. Och kyrkan är lika förbryllad som vanligt. 
 
150 Och vetenskapsmän i hela Tucson skriver fortfarande artiklar som de 
sätter in i tidningarna. Långt där borta vid Lemmonberget kunde dessa stora 
kameror de har, inte se att Det steg upp från den plats där vi stod, och att det 
drev vidare västerut. Det visar att tiden är över. Det kan bara gå ett litet 
stycke där borta, det är vid västkusten. Domen slog till exakt den vägen Det 
gick. Det gick upp förbi Phoenix och tvärs över till Prescott och så vidare över 
bergen till västkusten. Vart gick Det? Rakt upp till Alaska, och Det dundrade 
på vägen dit. 
 
151 Och observatorierna och alla dessa i Tucson frågar sig fortfarande, 
vetenskaplig forskning försöker finna ut vad det var. Så högt upp att det inte 
kan finnas någon dimma, fukt eller annat däruppe.  "Vad förorsakade detta? 
Vad var orsaken?" De är lika förundrade över denna övernaturliga Ljusgloria 
som hängde där på himmelen, som de var när de tre vise männen som följde 
stjärnan, kom och sa: "Var är judarnas nyfödde konung?"  Vad var det? Gud 
som fullbordade Sitt Ord, "en stjärna stiger upp i Jakob." 
 



 

 

152 Och Himmelens Gud lovade att aftontiden skulle ha afton-Ljus. För tre år 
sedan var detta mysterium en profetia: "Vilken tid är det, min Herre?" Men 
nu är det historia. Det har hänt. Löftet är uppfyllt. Vilken tid är det, min herre, 
och vad är denna tilldragelse? Gud som fullbordar Sitt Ord! Han är den 
samme i går, i dag och i evighet. Låt oss be: 
 
153 Käre Gud, jag har hållit kvar folket här länge, mycket längre än vad jag 
hade tänkt. Jag ber Gud, att något blev sagt eller gjort som kommer att få 
folket överallt att förstå. Och genom att se och förstå, så kan de kanske tro 
att Du är den sanne Kristus, och de Ord som har blivit stadfästa är 
stadfästelsen på att Hans Ord är fullkomligt och att Det blir uppfyllt i Sin tid. 
 
154 Ja, Herre Jesus, från Ditt Eget Ord sa du att världen kommer att vara i ett 
sodomitiskt tillstånd. Vi vet det, vi kan se på det. Och Du sa att det skulle vara 
"som det var i Sodom" på den dagen. Det var tre budbärare som blev sända 
till hedninga-världen och hebréer-världen. Och en av dem, var Gud Själv, 
Människosonen som uppenbarade Sig Själv i mänsklig gestalt och utförde ett 
mirakel genom att till och med tala om för Abraham vad Sara gjorde bakom 
Honom i tältet. 
 
155 Du sa att det skulle upprepa sig igen, när hela hednavärlden skulle vara i 
ett sodomitiskt tillstånd. Och vi är här, Herre. Andra profetior stadfäster 
samma sak, om att sända Elia i den sista tiden, Elias Ande på jorden för att 
föra "barnens hjärtan tillbaka till fäderna." Och jag ber Gud, att Du vill 
stadfästa Ditt Ord, i denna tid, att Du är den samme igår, idag och i evighet. 
Ge oss detta Fader, de är alla Dina. Jag ber att Du vill ge oss dessa välsignelser 
och så stadfästa vad som blivit sagt, till Guds Ära. I Jesu Kristi Namn, Amen. 
 
156 Att tala ett ord, det är människan, men att stadfästa ett ord, det är Gud. 
Att säga något är en sak. Att Gud gör det, är en annan sak. Gud behöver 
ingen tolk. Han gör Sin Egen tolkning. 
 
157 Nu gör vi i ordning för att ha en bönekö, för att be för sjuka, om Gud vill. 
Och vi vet att det finns ingen, ingen man, ingen kvinna, ingen mänsklig 
varelse, ingen ängel som kan hela dig, för Gud har redan gjort det. Han har 
gjort förberedelsen, det enda du behöver göra är att ta emot det. 
 



 

 

158 Det finns ingen människa, ingen ängel, inte någonting, inte ens Gud Själv, 
som kan förlåta dig dina synder. Det har redan blivit gjort. Jesus gjorde det på 
Korset. Men det kan aldrig göra att det går bra för dig, eller någonting, eller 
göra någon nytta för dig, förrän du accepterar det. Förstår ni? 
 
159 Det enda som kan göras, är befallningar som är givna av Gud, att de 
troende lägger händerna på de sjuka. Genom tidsåldrarna har de gjort det, 
genom väckelser. Och de har kallat det "Gud." 
 
160 Abraham hade sett många tecken. Men det kom en tid när Abraham såg 
sitt sista tecken, strax innan Sodom brändes ner och det var Gud som 
manifesterade Sig Själv i form av en människa. Tror ni det? Sa Jesus att det 
skulle ske igen? 
 
161 Ja, hur många här inne, eller där ute över radion eller ute vid telefonerna 
tvärs över nationen om ni fortfarande lyssnar … Gör er redo för att be nu, var 
bedjande, och ni som har dessa bönedukar här. Nu kan inte jag säga till Gud 
vad Han skall göra. Nej, må det vara fjärran ifrån mig att ens försöka det. Han 
är suverän, Han gör det Han Själv vill. Jag kan bara lyda, och säga det Han 
säger. 
 
162 Och nu står folk längs med väggarna, och det är överfullt, fullpackat Jag 
undrar om vi skulle kunna fråga Gud med dessa ord: "Vad är den här 
tilldragelsen?" Om Gud skulle vilja röra Sig ibland oss igen (det kan finnas 
främmande ibland oss), och röra Sig ibland oss och visa Sitt välsignade 
Ansikte ibland oss, visa att Hans Ande är här, visa att Han är den samme igår, 
i dag, och i evighet, så att var och en av oss (efter dessa två starka Budskap) 
skulle kunna tro att det är så. Skulle ni kunna göra det? Bra. 
 
163 I stället för att kalla en bönekö, för det är varmt, fullpackat och folk står 
längs väggarna … Jag ser åt det här hållet för att kalla fram bönekön, men det 
går inte att stå där. Skulle jag kunna kalla fram den åt det här hållet? Era 
sjuka, bårar och sådant ligger där, det är inte möjligt. Så sitt där ni är, och tro 
Gud. Om du verkligen har ett bönekort, så håll på det, det kan vara bra. Vi ska 
komma till dig, om du vill komma igenom en bönekö. Men du behöver inte 
komma igenom en kö. 
 



 

 

164 Herr Shepherd, kom inte genom någon kö förra söndagen. Jag gissar att 
han inte hade bönekort. Är herr Shepherd här ikväll? Var är han? Är han här? 
Han är där bak. Hade du bönekort, herr Shepherd? Du hade inte det? Han 
hade inte det. Han sitter där ikväll igen. Det är en bra plats att vara på, broder 
Shepherd. 
 
165 Du behöver inte ens vara där, utan bara ha tro. Kom ihåg att en liten 
kvinna rörde vid Hans kläder och Han kände det. Och Han är den samme igår, 
idag och i evighet. Och Hebréer brevet, i Nya Testamentet, säger att Han är 
Översteprästen i kväll som kan ha "medlidande med våra svagheter. "Tror ni 
det? Så ha tro! Tvivla inte på Det. Tro Det och det kommer att ske. Du kan få 
vad du ber om, om du kan tro Det. Men du måste tro Det. Vill ni det? Vill ni 
tro Det allihop? Hur många vill tro Det nu? Gud välsigne er! 
 
166 Jag vet inte vem som är vem här, jag känner ingen av er. Det är inte min 
sak att känna någon av er. Det är Guds sak att känna till dessa ting. Men Han 
kan göra det, om ni tror Det. Vill ni tro Det nu? 
 
167 Käre Gud, vi är helt säkert inte en grupp korsade hybrid-kristna, vi borde 
inte vara sådana som måste daltas med och behandlas som småbarn. Du har 
inte den sorten, Herre. Du har robusta troende. Själva Guds Närvaro sätter en 
människas hjärta i brand. Som Abraham, han trodde på Gud. Du gjorde Dig 
Själv känd för honom, därefter uppenbarade Du Dig för honom och utförde 
ett tecken, och han trodde Dig. Du förvandlade hans kropp till att bli en ung 
man igen och likadant med hans hustru, hon som var en del av hans egen 
kropp. Så kom det nya barnet fram, löftessonen. 
 
168 Gud, Du har lovat att det skulle vara samma sak idag. Jag ber att Du ska 
stadfästa det här Ordet. Och vi kommer att handla direkt på detta enda löftet 
där, att det kommer att vara som det var i Sodom, strax innan Sodom 
brändes ner och domen drabbade Sodom, hedningavärlden. Så domen är i 
färd med att drabba hedningavärlden, och judarna får tre och ett halvt år till i 
vedermödan, Jakobs nöd, fortsättningen på Daniels 70 årsveckor. Men 
hedningarnas dagar är räknade, det är tid att ge sig iväg. Och Du gav det där 
tecknet och Du sa att det skulle ske igen. Låt det ske, Gud. Vi är i Dina händer, 
gör med oss som det passar Dig. I Jesu Kristi Namn Amen. 
 



 

 

169 Var nu inte nervösa. Hur skulle det bli om jag var nervös? Nu gör jag det 
så här, att det blir beroende av Guds suveränitet. Men varför gör jag detta? 
Han sa att det skulle vara så. Det avgör saken. Och om Han gör det så att Han 
stadfäste det så inför er, ja, kan ni då inte tro Honom? Självklart. Ha bara tro 
nu, och tro. Låt mig nu bara se runt om här, och se vart den Helige Ande vill 
leda, vad Han vill göra. Jag vet inte vad Han vill göra, det är upp till Honom. 
Men om ni bara vill ha tro, bara tro. "Allting är möjligt för den som tror."  Alla 
som tror det, räck upp era händer och säg: "Jag tror Det verkligen." 
(Församlingen säger: "Jag tror Det verkligen." – Utg.) Av hela mitt hjärta så 
tror jag Det. 
 
170 Ja, tre kommer att vara en stadfästelse, om Han gör det tre gånger i följd 
för att bevisa för dig att Det är riktigt. Jag bryr mig inte om var du är, vem du 
är, ha bara tro och tro Honom. Se dig nu inte omkring. 
 
171 En dam som ber, jag känner dig inte. Bara sitt där du är, du behöver inte 
komma fram. Jag känner dig inte, men du håller en liten flicka i handen, eller i 
din famn. Jag är totalt främmande för dig. Och den lilla flickan ser normal ut, 
hon ser frisk ut. Hon är en vacker liten rödhårig flicka. Jag ser på henne här, 
hon ser inte ut att vara handikappad eller något annat. Jag vet inte vad som 
är fel med henne. Det kanske inte är för barnet, det kan gälla dig själv. Men 
jag bara råkade se dig sitta där med barnet, och du beder. Jag måste tala lite 
med dig för att få kontakt med din ande, precis som Jesus gjorde när Han sa 
till kvinnan, "Ge mig något att dricka", Ser du, bara för att få klarhet över en 
person. Jag känner broder Bryant och de andra som sitter där. De kan vara i 
behov de också, men du var främmande här. 
 
172 Tror du att jag är Guds profet? Tror du att det du har hört ikväll är 
Sanningen. Om nu Gud vill uppenbara för mig något som du har gjort eller 
något som du inte borde ha gjort, eller något som är fel med dig, eller vad din 
önskan är, då kommer du att veta om det är sant eller inte. Vill du det? Och 
om Han vill göra det, kommer det då att stadfästa Hans Ord att Han är den 
samme igår, i dag, och i evighet, och att Lukas 17:30 blir manifesterat? Tror 
du Det? 
 
173 Ja, kvinnan lyfte sin hand och bekräftade att vi var främlingar för 
varandra. Jag känner dig inte, men jag försöker komma i kontakt med din 
ande, den personen. Det är så många av er som drar. Tro nu Detta av hela 



 

 

ditt hjärta. Det är för den lilla flickan. Det är inte för dig själv. Du är nervös, 
men det är inte nervositeten som bekymrar dig. Det stora som ligger på ditt 
hjärta är den lilla flickan. Tror du att Gud kan säga mig vad det är? Tror du 
det? Skulle det hjälpa dig, skulle du tro då? Det är en hjärnskada. Det 
stämmer? Lägg nu din hand på det lilla barnets huvud, din hand. 
 
174 Käre Gud, Du sa: "Dessa tecken skall följa dem som tror. De skall lägga 
händerna på de sjuka, och de skall bli friska." Kvinnan här är troende. Hennes 
hand är här på barnet. Må det bli friskt. I Herren Jesu Kristi Namn, bär jag 
fram denna bön. Amen. 
 
175 Tror ni nu allesammans? Om ni kan tro, är allting möjligt. Det är riktigt! 
 
176 Jag känner kvinnan vid sidan av henne, men hon ser så uppriktigt åt det 
här hållet. Jag kommer inte ihåg hennes namn, men om jag ser på henne en 
stund så vet jag det. Men jag känner kvinnan till utseendet, men jag vet inte 
vad hennes problem är. Tror du att Gud kommer att låta mig få veta vad ditt 
problem är? Skulle det hjälpa dig? Diabetes. Ja, om det stämmer, räck upp 
din hand. Det stämmer. 
 
177 Det råkar vara så att kvinnan som sitter där vid sidan av dig har samma 
sak. Hon är främmande. Den andra kvinnan ber för någon, ett barn som har 
ett handikapp. Om ni tror av hela ert hjärta vill Gud ge er det. 
 
178 Det är någon bak här. En man som sitter där som försöker sluta med att 
röka cigaretter. Tror du att Gud vill ta dem ifrån dig? Det är bra. Tror du? Du 
kan få det. Jag har aldrig sett mannen i mitt liv. 
 
179 Här är en man. Se på den mörka skuggan som hänger över den manen 
som ligger där på båren, eller stolen? Han är döende. Det är en skugga över 
honom, han har cancer. Jag känner inte mannen, har aldrig sett honom förut. 
Gud känner till allt om dig. Det är sanningen, min herre. Tror du att Gud kan 
säga mig något angående dig? Kommer det att hjälpa dig att ta emot ditt 
helande? (Brodern säger: "Ja, det tror jag." – Utg.) Du fördes hit av en vän. 
Men du är inte härifrån, du är från en plats där det finns mycket vatten, där 
folk fiskar. ("Ja.") Ja, Albany, Kentucky. ("Det stämmer.") Det är riktigt. Tro 
och du kan resa frisk hem. Tro att det är borta. Om du tror Det! Du måste tro 
Det, och tro att det är gjort för dig. Tror du? 



 

 

 
180 Du som är från Tennessee, som har en pojke som har astma. Han är inte 
här, men tror du att han kommer att bli helad? Ta då med dig din näsduk som 
du har i handen, till honom. Han blir helad, om du tror Det. 
 
181 Kvinnan som gråter, som sitter mitt emot doktor Vayle där borta. Hon är 
under en skugga hon också, en mörk skugga. Jag har aldrig i mitt liv sett 
kvinnan, men hon har cancer. Hon kommer att dö, om inget blir gjort för 
henne. Tror du att Han vill hela dig, damen? Kan du det? Du kan ha ditt 
helande, om du bara vill tro. 
 
182 Det sitter en liten kvinna alldeles bakom henne med en näsduk för 
munnen. Hon har också magsår, hon är sjuk. Du har haft frånvaro-attacker, 
inte kunnat se, fallit omkull.  Någon tog dig med hit. Du har kvinnoproblem. 
Om du tror, så kan du resa hem och vara frisk. 
 
183 Du, unge man, du är främmande här, du sitter rakt framför mig och ser 
på mig. Är du från Puerto Rico eller något sådant? Vad jag menar… jag är en 
främling för dig. Det vet du, du är inte ens från samma land som jag. Men tror 
du att Gud kan ge dig ditt hjärtas önskan? Om jag säger dig vad din önskan är, 
vill du ta emot det? Du söker dopet i den Helige Ande. Det är sant. Ta emot 
den Helige Ande, min broder. 
 
184 Här är en färgad man som sitter långt bak där, han har en börda på sitt 
hjärta. Det är för sin hustru. Hon är inte ens här. Hon har problem med sina 
fötter. Tror du att Han vill hela henne? Gör du det? Du är främmande här. Du 
är från andra sidan havet. Du är från Jamaica. Tror du att Gud kan säga mig 
vem du är? Herr Brad. Tror du? Jesus Kristus är den samme i går, i dag och i 
evighet. 
 
185 Den här damen som sitter längst ner, åt det här hållet, bredvid fru 
Wright, hon har en börda på sitt hjärta. Hon ber för en dotter. Hon är klar för 
operation. Tror du av hela ditt hjärta för henne? Hon behöver den inte, om 
du får henne att tro Det. Jag kan inte hela. 
 
186 Långt där bak i mamma-och-barnrummet, kan jag se Herrens Ande, en 
Ängel, ett Ljus som rör sig där inne i mamma-och-barnrummet. Det är över 
en ung kvinna, och hon har ett andligt problem som hon undrar över. Det ser 



 

 

ut som att jag borde känna igen den kvinnan, på något sätt. Det är en ung 
kvinna, hon har också kvinnliga besvär. Ja, hennes namn är fru West, från 
Alabama, fru David West. Tro, och Gud kommer att ge dig det. 
 
187 Det skall bli Ljus, på den dagen när Människosonen blir uppenbarad. Om 
detta inte är Jesus Kristus i går, i dag, och i evighet den samme, så vet jag 
ingenting om Det. Tror ni Det? Allting är möjligt för dem som tror. 
 
188 Ute vid mikrofonerna över landet, och här i tabernaklet, hur många av er 
vill lyfta handen och säga: "Jag är en troende?" Ja, ni som är där ute, över 
landet, alla har handen upplyft här; och där ute, långt borta tvärs över 
nationen, är jag säker på att ni också håller era händer upplyfta. Slut nu 
ögonen och lägg din hand på någon som är i din närhet. Ta tag i deras hand. 
Lägg den på deras axel. Jag håller mina händer på bönedukarna. Se vad som 
har blivit gjort idag. Se vad som är gjort nu: 

Vi ser Hans Heliga Åsyn 
En glöd av Gudomlig Kärlek 
Välsignade, som har del av Hans nåd, 
skall lysa som ädelstenar i Hans krona. 

Bed nu. Låt oss bedja överallt. 
 
189 Käre Gud, stunden är kommit. Vad betyder detta? Gud som låter Sitt Ord 
gå i uppfyllelse. 
Vad är tilldragelsen, Herre? Det är Gud som uppfyller Sitt Ord. 
Vad är det för något som går ut tvärs över nationen, genom telefonnätet, 
hundratals människor lägger sina händer på varandra tvärs igenom nationen, 
från en kust till den andra, från nord till syd, från öst till väst? Här sitter 
människor från utlandet, från många stater, från Mexico, Kanada, och vi har 
lagt våra händer på varandra. Gud som uppfyller Sitt Ord! 
 
190 Hur kommer det sig att en person kan stå här genom den Helige Ande 
och kalla på en man på samma sätt som Han gjorde med Simon Petrus: "Ditt 
namn är Simon, du är Jonas’ son"? 
Och: "Gå och hämta din man och kom hit!" 
"Jag har ingen man." 
"Du har rätt när du säger, att du inte har någon man. Fem män har du haft," 
 



 

 

191 Kvinnan sade till honom: "Jag vet att Messias skall komma, för att göra 
detta, men Vem är Du?" Jesus sade till henne: "Jag är Han." 
 
192 Och Du är den samme igår, idag och i evighet. Och Du har lovat, "De 
gärningar som jag gör skall ni också göra. Mer än dessa ska ni göra, ty Jag går 
till Fadern."  "Och se, i de sista dagarna ska Jag sända er profeten Elia, och 
han skall förändra folkets tankar och vända barnens hjärtan tillbaka till 
Bibelns apostoliska lära."   "Och det skall bli Ljus vid aftontiden." 
 
193 Här är vi, store Gud i Himmelen! Stunden är här! Händerna är på folket. 
 
194 Satan, du är besegrad. Du är en lögnare. Och som en Guds tjänare, och 
som tjänare, så befaller vi i Jesu Kristi Namn, att du lyder Guds Ord och går ut 
från folket, därför att det står skrivet: "I Mitt Namn skall de kasta ut djävlar." 
 
195 Må så hela folket sättas fria. Ge oss detta, käre Gud. Du är Himmelens 
Gud som har besegrat alla sjukdomar och alla djävulens gärningar, den dagen 
med en tilldragelse på Golgata berg. Du är Gud! Och folket är helade i Dina 
sår. De är fria. I Jesu Kristi Namn. Amen. 
 
196 Gud, varje böneduk som ligger här, nu medan Guds Ande är närvarande, 
nu medan Jesu Kristi smörjelse är över folket, och dessa stora tecken som 
Han lovade fullbordas, och jorden darrar, jordbävningarna inträffar, dessa 
stora tecken som Han har talat om, och Skriften går i uppfyllelse, och 
Aftonljuset lyser. Jag lägger min kropp över dessa bönedukar och 
representerar så hela denna kropp av troende från öst, väst, nord och syd, 
och säger till djävulen: "I Jesu Kristi Namn, lämna varje patient som dessa blir 
lagda på", till Guds Ords ära och härlighet. I Guds Ords Namn, Jesus Kristus 
från Nasaret. Amen. 
 
197 Stilla nu, förståndiga, allvarliga, och besinningsfulla i ert rätta sinne som 
troende, tror ni nu och accepterar ert helande från Gud Allsmäktig, i Jesu 
Kristi Namn? Om ni gör det, lyft upp era händer. Över hela landet, räck upp 
era händer. Varje person här inne, så långt jag kan se, hade sina händer uppe, 
här inne, utanför, mot fönstren, i dörröppningarna, i mamma-barn-rummen, 
överallt, runtomkring, folk med lyfta händer. De accepterar Det. Satan är 
besegrad! 



 

 

Jesu Kristi sår helar dig, och Jesu Kristi Närvaro bekräftar det faktum att Han 
lever i dag, och alltid i stånd att hålla varje löfte som Han har gjort. Amen! Jag 
tror Honom. Gör du det? 
 (Församlingen säger: "Amen." – Utg.) 
 
198 Låt oss nu stå upp på våra fötter. I Herren Jesu Kristi Namn, accepterar vi 
allt som har blivit gjort och sagt, vi älskar Honom av hela vårt hjärta. Vi håller 
Honom kär med allt som är i oss. Och nu när ni går till era olika hem i kväll, 
må Gud gå med er. Må Gud ge er den Helige Ande, om ni inte har den Helige 
Ande. 
 
199 Varje man, kvinna, pojke eller flicka, som är här, som inte blivit döpt i 
Jesu Kristi Namn, där finns dopkläder, där är bassängen. Skjut inte upp tills i 
morgon, det som kan göras idag. I morgon kan det vara för sent.  "… var dag 
har nog av sin egen plåga." Pastorer står här och väntar, kläderna väntar. Det 
finns ingen ursäkt. Väntar du? Om du gör det, då tror du. Oavsett hur du har 
blivit döpt, bestänkt, begjuten, vad än det är, så är det fel. Ljuset har kommit. 
Kom, tro och bli döpt. 
 
200 Alla som inte har den Helige Ande, må ni ta emot den Helige Ande, var 
och en av er, i den fulla Gudomliga kraft och kärlek som Han har lovat er, för 
att göra er till nya skapelser i Honom. Gud välsigne er. 
 
201 Och nu, till nästa söndag förmiddag, klockan 9.30, låt oss sjunga denna 
lilla sång som vi brukade sjunga för många år sedan: 

Glöm inte familjebönen  
Jesus vill möta er där; 
Han vill ta hand om alla era bekymmer, 
O, glöm inte familjebönen 

Låt oss sjunga det tillsammans nu: 
Glöm inte familjebönen 
Jesus vill möta er där; 
Han vill ta hand om alla era bekymmer. 
O, glöm inte familjebönen. 
 

202 Medan vi nu sjunger det igen, skaka hand med pilgrimen bredvid dig. 
Glöm inte familjbönen 
Jesus vill möta er där; 



 

 

Han vill ta hand om alla era bekymmer. 
O, glöm inte familjbönen. 

 
203 Älskar ni inte Honom? Jag älskar Honom. Jag älskar Honom för att Han 
har älskat mig först, och köpte min frälsning (det var tilldragelsen) på Golgata 
berg. Likadant tilldragelsen på Solnedgångens Berg, berget Nebo, Sinai Berg, 
alla dessa olika upplevelser uppe på berget, Bra, låt oss nu sjunga: 

Jag älskar Honom, Jag älskar Honom 
Därför att Han först älskat mig 
Och köpte min frälsning  
På Golgata trä. 

 
204 Alla som älskar Honom säg: "Amen." ( Församlingen säger: "Amen" – 
utg.) Ske alltså! Tänk bara på vad Han har gjort för dig. Tänk på att du kunde 
vara där ute på en bar ikväll. Troligen skulle du varit i graven som jag, om det 
inte varit för Gud nåd. Vad gjorde Han för dig? O, hur kan vi låta bli att älska 
Honom? Det spelar ingen roll vad andra säger, det är Han först. 
 
205 Låt oss sluta våra ögon och böja våra huvuden, medan vi sjunger det för 
Honom nu. Han tycker om sånger, att vi sjunger lovsång, Låt oss sjunga det 
för Honom nu: 

Jag älskar Honom, jag älskar Honom 
Därför att Han först älskat mig 
Och köpte min frälsning 
På Golgata trä. 

 
206 Med våra huvuden och hjärtan böjda i Hans Närvaro, i tacksamhet för 
vad våra ögon har sett, vad våra öron har hört, vad som är nedskrivet i Guds 
Ord, vad Hans löfte har varit för oss idag. Gud välsigne er. 
 
207 Vi har en gäst med oss ikväll, en broder, Ned Iverson, en tidigare 
presbyteriansk pastor. Hans far, hans bröder är presbyterianska pastorer. 
Efter vad jag har förstått så blev han döpt igen i Jesu Kristi Namn i dag. Han är 
predikant, en god sådan. Och nu vill jag be honom, eftersom jag tror att han 
är en Guds tjänare, att be om Guds välsignelse över denna församling, innan 
ni går till era hem. 
 



 

 

208 Broder Iverson, kom fram, medan vi har våra huvuden böjda i bön. Gud 
välsigne dig, min broder. 
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