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Jag fick nyligen två dokumentärer från en understödjare till vår verksamhet. Jag
tittar normalt sett inte på en massa TV och filmer, men av något skäl drogs jag till
de här. Jag skriver detta därför att jag tror det var ett andligt drag av Gud så han
kunde rikta in mig på något jag inte stött på förut.
Den första dokumentären jag såg var IN LIES WE TRUST: THE CIA,
HOLLYWOOD & BIOTERRORISM, av Dr. Leonard G. Horowitz. Denna oroande
film handlade om ursprunget till AIDS och faran med vacciner. Jag hade skrivit
om dessa ting så tidigt som 1990 i tidskriften The Dove och har kritiserats för det
rätt mycket under årens lopp. Det jag skrev för omkring arton år sedan är nu en
del av historien och miljoner människor har dött runt hela världen för
Världsregeringen fortsätter att använda sig av Förenta Staterna i sin forskning
om biologisk krigföring och distribution av dödliga virus dolda i olika vacciner.
Nästa dag tittade jag på ENDGAME av Alex Jones, och det var som en andra
atombomb kreverade i loppet av två dagar. I denna dokumentär fanns det i detalj
alla de övergrepp som världsregeringen gjorde i det första världskriget och fram
till nutid. Jag har skrivit och talat om dessa händelser sedan 1979, men
konsekvensen av att se intervjuer med folk som var inblandade överväldigade
mig. Jag visste att den information som presenterades var sann även om den var
producerad från en speciell infallsvinkel. Sorglig nog var båda dokumentärerna
bara en presentation av fakta utan något hopp eller någon lösning på slutet.
Medan jag begrundade materialet i dessa två filmer, förstod jag att materialet
måste ha getts ut med ett visst syfte av Världsregeringen. En del av klippen kan
bara ha kommit från någon högt uppe ibland dessa onda personers ledarskap,
för den Helige Ande visade mig följande:
1. Alla diktatorer vet att om folket förtrycks helt och hållet kommer de till slut att
resa sig och avsätta diktatorn. Oppositionen måste därför ges möjlighet att
uttrycka sig själv under diktatorns överinseende; på detta sätt får folket en
falsk känsla av att någonting görs och trycket lättar. De människor som
producerade de två filmerna är nödvändigtvis inte medvetna om att de
används som brickor i spelet av de onda krafter som de avslöjar.
2. Båda filmerna dolde det faktum att det finns en judisk sionistisk grupp på
toppen av Världsregeringen som är djupt inblandad i Kabbalah och dyrkar
Lucifer som gud. Deras mål är mycket likt det som filmen pekar på, med
skillnaden att Jerusalem är sätet för Världsregeringens makt med endast
kabbalistiska judar i toppen av ledarskapet.
3. Båda filmerna utelämnade det faktum att Världsregeringen och dess ledare är
mycket religiösa och hängivna sin gud, Lucifer.
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När jag gick och lade mig söndag kväll var jag djupt oroad, och i min bön den
kvällen sade jag till Gud att jag inte tyckte det var rättvist av Honom att ge den
Onde så mycket makt utan att göra något åt honom. Jag sade till Gud att jag var
besviken därför att jag inte kunde förstå varför en överlägsen Gud kunde låta alla
dessa hemskheter hända?
Gud väckte mig tidigt nästa morgon. Han påminde mig om att konflikten började
när Lucifer gjorde uppror och startade ett krig i himlarna långt innan människan
skapades. Jag mindes Lucifers rättegång, att han dömdes till den Brinnande
Sjön, och min anklagelse att Gud var orättfärdig. Människan skapades för att
bevisa att Gud är rättvis och rättfärdig, och om någon syndar är det inte Guds fel
utan syndarens. Gud påminde mig också om den kommande Antikrist, den
Falske Profeten och om en Världsregering som det står skrivet om i
Uppenbarelseboken. Jesus sade också att de yttersta dagarna kommer att vara
som dagarna före floden, när Noa levde.
Sedan fick jag goda nyheter av Gud: Jesus upprättade sin kyrka i en fientlig miljö
medan romarriket hade kontrollen över den dåtida världen och de judiska ledarna
hatade Jesus och hans efterföljare och stod efter att mörda dem. Kyrkan föddes
på pingstdagen men bekämpade inte judarna och romarna med fysiska vapen,
utan genom Guds överjordiska kraft.
Gud hade gett mig en vision om väckelse förra året, och som resultat blev jag
tillsagd att börja predika i ämnet "Tillbaka till Apostlagärningarna." Min nästa
predikan skulle ha varit om Saulus omvändelse men Gud ville att jag skulle gå
djupare i förståelsen av hur Saulus omvändelse gick till i förhållande till ändens
tid. Han försåg mig med dokumentärerna innan jag skulle predika budskapet. Här
är det som den Helige Ande visade mig: Gud beslöt att förblinda och göra till
intet den värsta ledaren som judarna hade i sin förföljelse av Jesu kyrka,
göra honom till en hövding i den Kristna Kyrkan, och en framstående
författare i Nya Testamentet.
Med bön och fasta kan Gud göra det igen och omvända den värste i
Världsregeringen och göra honom till en brinnande evangelist för Jesus
Kristus. Jesus har profeterat att Han kommer att kalla 144 000 personer
från i Israels stammar och låta dem gå framåt mot Djävulen i de yttersta
dagarna! Upp. 7:1-8
Jag rekommenderar att du skaffar dig dessa två filmer och tittar på dem. Våra
marschorder är klara; vi skall förbereda vägen för Herren och förkunna Jesus för
massorna i världen som dör av sina synder!

GUDS KRAFT VISAR SIG
Saulus från Tarsus var full av hat mot Jesus och Hans lärjungar; han försökte
fånga de judiska troende som flydde från Jerusalem och ta dem till en domstol
och sedan låta avrätta dem. Apg. 9:1-2
Saulus visste inte att han skulle träffa på Guds Son. vers 3-4
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Ingen människa kan stå emot Guds kraft; så ond som han var, fann Saulus att
han darrade när han förstod att han hade kämpat mot den Allsmäktige Herren
Gud. vers 5-6
Hans soldater blev mållösa. vers 7
Saulus hade blivit blind och fick ledas in i staden Damaskus. vers 8

FASTA OCH BÖN
Eftersom Saulus var en farisé, visste han att han behövde fasta och be för hans
teologiska grund hade just försvunnit under hans fötter. vers 9
Gud berörde nu en troende kristen och förberedde honom på att möta Saulus.
vers 10
Gud berörde både Saulus och Ananias. vers 12
Ananias måste ha blivit väldigt förvånad när han hörde att den värste judiske
förföljaren av alla kanske kunde ha omvänts till Kristus. vers 13-14
Gud uppenbarade en mäktig sanning; Saulus hade blivit utvald innan världens
grund var lagd att bli en del av Guds Rike. vers 15-16; Gal. 1:15
Ananias handlade i den Helige Ande och gick till huset där Saulus uppehöll sig.
Han gick in dit i tro. vers 17-18

LYDNAD
Det fanns inga tvivel eller någon ånger i Saulus sinne när han lämnade
judendomen och tog Jesus i famn. vers 18-20

FÖRFÖLJELSE
Den gamle förföljaren fick uppleva hur det var att själv bli förföljd, men han
klagade aldrig och fortsatte på samma väg. vers 21-25
Saulus kände sig inte förolämpad när han kom till Jerusalem då apostlarna inte
litade på honom. vers 26-28
Saulus fick aldrig ro för judarna utan blev jagad i resten av sitt liv; det var Guds
kraft som höll honom igång tills det var tid för honom att nå Himlen. vers 29-30
Kyrkorna hade fått ro ett tag, men bara en tid. vers 31

VAD KAN VI LÄRA AV DET HÄR?
Gud visade mig att oavsett hur mörkt eller hopplöst det ser ut, kan och vill Gud
öppna en väg för oss om vi vandrar i tro och gör Hans vilja. För Gud är inget
omöjligt! Matt. 19:26
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?

