Kom Inte Vid Mina Smorda Och Gör Inte Mina Profeter Något Ont. (Ps.105:15)
(14 juli 2008)
Detta är en direkt uppmaning till Kristi kropp i Sverige som har en lång historia att göra precis detta!
Det är inte fienden som hindrar väckelsen i Sverige idag, det är delar av Kristi Kropp!
Andra sidan av samma sanningen finner vi Matteus 10:41: Den som tager emot en profet därför att det är en profet, eller
en som talar i en profets namn (från engelskan), han skall få en profets lön.
Uttrycket (från engelskan) i en profets namn betyder därför att han är en profet (Guds talesman).
En profet är någon som talar för Gud. Om vi tar emot en profet p.g.a. detta factum så lovar Gud att ge oss samma
belöning som profeten. Halleluja!
På nytt har detta blivit helt uppenbart i samband med den välpublicerade väckelsen i Lakeland.
Men det har inte varit begränsat till Lakeland väckelsen eller Todd Bentley.
Smith Wiggelswoth som många talar varmt om idag var inbjuden av Lewi Petrus men utvisades av den svenska kungen.
William Branham anklagades för att vara demonbesatt eller åtminstode att ha med demoner att göra. Kathryn Kuhlman och
många andra har också blivit illa bemötta av många inom kristenheten.
Varför har det varit så ? Var det därför att de hade ett intimt förhållande till den Helige Ande och Guds härlighet?
En kristen som vandrar i köttet kommer aldrig att accepter en profet som vandrar i Anden!
Kain och Abel, Jakob och Esau, Josef och hans bröder, David och hans bröder, listan är lång.
Man undrar vad de som bara ser som sin uppgift att kritisera varje ny våg att Guds Andes härlighet har att erbjuda Kristi Kropp?
Hundra år till av att tigga Gud om en väckelse som aldrig kommer eller vad?
Väckelsen är här! Gud verkar över hela världen! Tag emot den och var välsignad i Jesu namn!

-Roger Wågsjö

