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Det Talte Ord #1.
Høre og handle deretter.
Av:
Pastor Brian Kocourek,
30. desember 2007.
Jeg føler meg ledet til å begynne en ny serie fra en av Broder Branhams taler, og
som dere alle vet er, at når vi begynner på en av hans nye taler, da tar det oss et
par år for å bli ferdig. Denne spesielle tale er så stapp full med underbare ting
med hensyn til vår slektskap med Faderen, at det kan ta meget lang tid for å ta
for oss alle hans tanker og finne dem tilbake helt fra 1. Mosebok til
Åpenbaringen. Dette kan ta oss helt fram til bortrykkelsen før vi bli ferdig med
Hans tale. Siden bror Branham brukte både formiddagen og ettermiddagen for å
holde denne talen, som jeg tror tok mer enn seks timer.
Lå oss begynne med å lese fra hans åpeningstale.
Det Talte Ord Er Det Opprinnelige Sæd. 18-03-62.
P-1. Takk Broder Neville. Du har dåps-tjeneste imellom tiden? God morgen
venner. Jeg er glad for å være her, vi skal begynne litt tidlig denne formiddagen.
Det er alltid beklagelig å se at det ikke er nok sitteplasser for alle, og jeg vet at
det er tungt for dere som må stå. Jeg sa i dag morges at denne gangen skulle jeg
ønske at jeg hadde massevis av tid! Jeg tror det ville være veldig fint under
møtet, om noen kunne stå en stund, mens andre sitter, slik at dere veksler om å
hvile, og om noen vil gå ut for å strekke beina litt, er det helt i orden, ettersom
møtet er langt.
P-2 Det er satt opp et byggeprogram for Tabernaklet, for å få et større
menighetshus, så det kan bli tilstrekkelig med sitteplasser. Jeg tror at kirken
bare har sitteplasser fra 250 til 300 mennesker, og nå er det antagelig 100 flere
her inne. Da jeg kom, så jeg folk kjøre fram og tilbake uten å finne plass til å
parkere, og når de så kom inn her, fikk de se at folket stod tett i hallen, langs
veggene og på plattformen, og så gikk de igjen. Men vi ønsker at alle skal få
høre Herrens Budskap slik som vi prøver å bringe det.
Skjønt vi ikke er kommet fram til åpenings bønn og selve budskapet, finnes det
noen tanker her som jeg ønsker å se litt nærmere på denne formiddagen.
Jeg ønsker å se på denne tanken her som Bror Branham sa: ”Men vi ønsker at
alle skal få høre Herrens Budskap slik som vi prøver å bringe det.”
Det finnes to ting i denne uttalelse.
1. Han sa: ”Men vi ønsker at alle skal få høre Herrens Budskap.”
Det er nummer en.
2. Han sa: ”som vi prøver å bringe det.”
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Legg nå merke til at Bror Branhams ønske var, å gi Budskapet slik som han
lærte det til alle. For å gjøre det må vi lære det på samme måten som han
underviste oss det. Jeg tror at det finnes mer enn to millioner mennesker i denne
verden i dag som påstår å tro Budskapet, men om du spør disse to millioner
mennesker hva budskapet er for noe, da er det bare en handfull av mennesker
som kan fortelle deg det. Hvorfor det? Fordi det ikke blir undervist i kirken slik
som det skulle være. Denne tilstand ble profetert om av Amos, at dette skulle
skje i denne tid. La oss gå til Amos.
Am 8,11-13 Se, dager kommer, sier Herren Gud, da Jeg skal sende hungersnød
over landet, ikke hunger etter brød og ikke tørst etter vann, men etter å høre
Herrens ord.
12 De skal flakke omkring fra hav til hav og fra nord til øst. De skal fare fram
og tilbake og søke etter Herrens ord, uten å finne det.
13 På den dagen skal de vakre jomfruene og de unge mennene besvime av tørst.
Her ser vi at det er Gud som gjør det. Og hvorfor skulle Gud sende en
hungersnød i landet? Fordi menneskene ikke vil høre på Guds Ord for denne
timen. Gud gjorde det for å ydmyke hans folk, og for de som forkastet Guds
Røst, gjorde Gud det som en del av forbannelsen som kommer over dem.
5 Mos 8,3 Derfor ydmyket Han deg, lot deg sulte og gav deg manna å ete, som
verken du eller dine fedre kjente, for at Han skulle la deg kjenne at mennesket
lever ikke bare av brød, men mennesket lever av hvert ord som går ut av
Herrens munn.
I femte Mosebok er det oss fortalt at det finnes to lover som er uunngåelig. Det
er loven om velsignelse og loven om forbannelsen, og vi ser at hunger og tørst er
en del av denne forbannelse, slik vi ser i:
5 Mos 28,45 Alle disse forbannelsene skal komme over deg og forfølge deg og
innhente deg, helt til du er ødelagt, fordi du ikke lød Herren din Guds røst så du
holdt Hans bud og Hans lover, som Han har befalt deg.
46 De skal være hos deg som et tegn og et under, og hos dine etterkommere til
evig tid.
47 Fordi du ikke tjente Herren din Gud med glede og hjertets lyst, selv om du
hadde rikelig av alt,
48 så skal du tjene dine fiender, som Herren skal sende mot deg, i sult, i tørst,
(Legg merke til at dette er ånden av den Laodikeanske tidsalder) i nakenhet og i
nød for alt. Han skal legge et åk av jern over din nakke, helt til Han har ødelagt
deg.
Åp 3,17 Fordi du sier: "Jeg er rik, har fått overflod og har ikke behov for noe,"
og ikke vet at du er elendig, ynkelig, fattig, blind og naken,
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Ser dere at det er en del av forbannelsen som ble omtalt i 5. Mosebok 28. Vi ble
fortalt følgende i:
5 Mos 28,1 Om du nøye lyder Herren din Guds røst og tar deg i vare så du
holder alle Hans bud som jeg befaler deg i dag, skal det skje: Herren skal sette
deg høyt over alle folkeslagene på jorden.
2 Og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg, hvis du lyder
Herren din Guds røst:
I Malakias lovte Gud oss, at Han ville sende oss Elias Ånd for å restaurere våre
hjerter, det er vår forståelse, tilbake til hjertene, eller forståelse av våre
kirkefedre, selve apostlene. Han skal ramme jorden, de som ikke er levert
tilbake og alt som blir igjen, med en forbannelse
Mal 4,1-6 For se, dagen kommer, brennende som en ovn. Alle de overmodige, ja
hver den som lever i ugudelighet, skal bli som halm. Dagen som kommer, skal
sette dem i brann, sier hærskarenes Herre, så det verken blir rot eller gren
igjen.
2 Men for dere som frykter Mitt navn, skal Rettferdighetens Sol gå opp med
legedom i Sine vinger. Dere skal gå ut og hoppe lik kalver som er gjødde på
båsen.
3 Da skal dere trampe ned de ugudelige, for de skal være støv under deres føtter
på den dagen Jeg gjør dette, sier hærskarenes Herre.
4 Husk på loven til Moses, Min tjener, den som Jeg bød ham på Horeb for hele
Israel, med lover og dommer.
5 Se, Jeg skal sende dere profeten Elia før den store og fryktinngytende Herrens
dag kommer.
6 Han skal vende fedrenes hjerte til barna og barnas hjerte til deres fedre, så
Jeg ikke skal komme og lyse jorden i bann.
Vel, denne løfte betyr at ved å lyde Herren, Guds røst og tar oss i vare så vi
holder alle Hans bud som han befalte oss å gjøre, da utløser det alle Guds
velsignelser seg over oss. Og slik som en løper i et kappløp, kommer de ikke
bare over oss, men før vi aner hva som kommer over oss, overta de oss. Vel, å
overta betyr å overta. Vi blir således lovet at Guds velsignelser skal overta oss,
og når det skjer, pass da på, fordi det blir så stort, at du ikke engang er i stand til
å telle dem alle. Dette fordi de er lovet at du blir velsignet i alle sider av ditt liv.
I de neste få vers er det oss blitt fortalt hvordan de kommer, og vi kan forvente
at disse Guds velsignelser kommer på mange forskjellige former. La oss lese
disse og telle disse om vi kan.
5 Mos 28,3-13
(1) 3 Velsignet skal du være i byen,
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(2) og velsignet skal du være på marken.
(3) 4 Velsignet være din livsfrukt,
(4) grøden av din jord
(5) og det dine husdyr bærer,
(6) avkommet fra ditt storfe
(7) og tilveksten til ditt småfe.
(8) 5 Velsignet være din kurv
(9) og ditt deigtrau.
(10) 6 Velsignet skal du være i din inngang,
(11) og velsignet skal du være i din utgang.
(12) 7 Herren gjør at dine fiender som reiser seg mot deg, ligger slagne rett foran
ditt ansikt.
(13) På én vei skal de komme ut mot deg, og på sju veier skal de flykte for deg.
(14) 8 Herren skal by velsignelsen være over deg i dine lagerhus
(15) og i alt det du legger hånden på,
(16) og Han skal velsigne deg i det landet som Herren din Gud gir deg.
(17) 9 Herren skal grunnfeste deg som et hellig folk for Seg, slik Han har
sverget for deg, hvis du holder Herren din Guds bud og vandrer på Hans veier.
(18) 10 Da skal alle folkene på jorden se at Herrens navn er nevnt over deg,
(19) og de skal frykte deg.
(20) 11 Herren skal gi deg mer enn nok av alt som er godt,
(21) ved din livsfrukt,
(22) ved det dine husdyr bærer,
(23) og ved grøden av din jord,
(24) i det landet som Herren sverget for dine fedre å gi deg.
(25) 12 For deg skal Herren åpne Sitt gode skattkammer, himmelen, for å gi ditt
land regn i rette tid,
(26) og for å velsigne all dine henders gjerning.
(27) Du skal låne til mange folkeslag,
(28) men selv skal du ikke låne.
(29) 13 Herren skal gjøre deg til hode
(30) og ikke hale.
(31) Du skal bare være over,
(32) og ikke ligge under,
Vi ser her 32 av Guds løfter som Gud har lovet og de skal ikke bare komme over
oss men faktisk overtar vårt liv. Men det finnes et hake ved det. Han sa at dette
skulle skje OM!
Legg merke til at Han sa: ” hvis du lyder Herren din Guds bud, som jeg befaler
deg i dag, og tar deg i vare så du holder dem,”
14 så du ikke viker av fra noen av de ordene jeg befaler deg i dag, verken til
høyre eller venstre, og følger andre guder for å tjene dem.
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Dette er viktig, fordi disse løfter er betinget, og betingelsen er at du hører nøye
etter Hans Røst og legger merke til hva Han forteller deg. La oss nå se på disse
tre ting i Guds Ord som ble befalt oss å følge opp. Hva betyr så disse ting?
Han sa: 1) Nøye lyder Guds røst, 2) å ta deg i vare eller iaktta, 3) så du holder
alle Hans bud.
1. Hva betyr ordene ”høre nøye etter,” og hvorfor er det så viktig å høre nøye
etter Herren din Guds røst?
Ordene ”høre nøye etter,” ble oversatt fra det Hebraiske ord ”shama” og dette
betyr: å høre med intelligens eller å forstå ved å være meget oppmerksom for å
være i stand til å være lydig. Det betyr å nøye vurdere, eller skjelne det som er
blitt sagt.
(På norsk er det oversatt med å høre nøye etter. Dette å høre betyr også å ta imot
og forstå, og handle deretter, oversetter.)
Med andre ord, Gud kom ikke med et Rop, som er en Høy Røst, bare for å høre
på Seg Selv. Det fantes en mening bak denne Guds Rop, og det er opp til oss
selv å lytte god til hva Han ønsker at vi skal vite.
Hvordan kan det da være at mennesker påstår at de følger en profet, og det er de
samme mennesker som påstår og tror at profeten var Guds Røst til denne
generasjonen, og allikevel ikke kan fortelle deg hva profetens Budskap var.
Dette er ikke å høre etter eller å være oppmerksom, når de etter å ha hørt 1200
taler som alle sier det samme, ikke er i stand til å fortelle hva Budskapet dreier
seg om. Det mest sannsynlige er, at de ikke har vært oppmerksam nok til denne
røsten, og heller ikke hører på denne røsten for at de kan lære av det og blir
lydig til det. Nei og atter nei. Istedenfor å høre som lydige barn og forsøker å få
med seg enhver detail, slik at de kan bli lydig mot det, hører de som ulydige
barn, med et halvt øre, og er ikke oppmerksom til det som er blitt sagt, fordi
deres sinn ikke er med. De hører uten å være oppmerksom til det som er blitt
sagt.
Det neste som blir fortalt oss er at vi må iaktta Guds røst til oss. Hva betyr altså
ordet iaktta.
2) ta deg i vare eller iaktta: Disse ord ble oversatt av det Hebraiske ord
”shamar,” og det betyr å lage et vern for å bevare og beskytte, å se etter, eller å
ta hensyn til, å være varsom mot, å iaktta, preservere og reservere. Å betrakte
nøye.
Den engelske definisjonen for ordet ”observe” eller norsk iaktta betyr: 1. Å bli
klar over, spesielt gjennom varsomt og rettet oppmerksomhet, å legge merke til.

6

2. Å bevokte med omsorg. 3. Å gjøre en systematisk eller en vitenskapelig
observasjon av. 5. henge fast på eller å rette seg etter. 4. Å iaktta eller å være
tilstede uten aktiv deltakelse.
Således ser dere at vi er blitt til en stort akt hvor Gud Selv kom ned og plasserte
en maske av menneskelighet på Seg Selv og spilte en rolle, og vi er blitt spurt å
iaktta det varsomt, og med andakt, for å lære å skjelne Guds ting.
Og etter vi har gjort de to første ting, er vi blitt befalt til rett og slett å gjøre det
ordet forteller oss å gjøre. Og om vi ikke hører nøye etter alt som er blitt sagt?
Hva da? For å få vårt svar går vi tilbake det Boken om de to lover, 5. Mosebok,
og går vider der vi forlot det.
5 Mos 28,15 Men dersom du ikke lyder Herren din Guds røst, så du tar deg i
vare og holder alle Hans bud og Hans lover som jeg befaler deg i dag, skal dette
skje: Alle disse forbannelsene skal komme over deg og nå deg:
5 Mos 28,16-68
(1). 16. Forbannet skal du være i byen,
(2). Og forbannet skal du være på marken.
(3). 17 Forbannet være din kurv
(4). Og ditt deigtrau.
(5). 18 Forbannet være din livsfrukt,
(6). grøden av din jord,
(7). Avkommet fra ditt storfe.
(8). Og tilveksten til ditt småfe.
(9). 19 Forbannet skal du være i din inngang,
(10). Og forbannet skal du være i din utgang.
(11). 20 Herren skal sende forbannelse,
(12). Forvirring
(13). og trussel over deg i alt det du legger hånden på for å gjøre,
(14). helt til du blir ødelagt
(15). og brått går til grunne, på grunn av alle de onde gjerningene du har gjort
ved å forlate Meg.
(16). 21 Herren skal la pesten henge fast ved deg,
(17). helt til Han har utryddet deg fra det landet du kommer inn i for å ta i eie.
(18). 22 Herren skal slå deg med tærende sykdom,
(19). Og med feber,
(20). Og med betennelse,
(21). Og med høy feber,
(22). Og med sverd,
(23). Og med tørke
(24). Og mugg.
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(25). Dette skal forfølge deg
(26). Helt til du går til grunne.
(27). 23 Himmelen over ditt hode skal være bronse.
(28). Og jorden under deg skal være jern.
(29). 24 Herren skal la regnet over ditt land bli til støv
(30). Og mold.
(31). Fra himmelen skal det komme ned over deg
(32). Helt til du er ødelagt.
(33). 25 Herren gjør at du ligger slagen rett foran dine fiender.
(34). På én vei skal du dra ut mot dem, og på sju veier skal du flykte fra dem.
(35). Du skal bli et skremsel for alle riker på jorden. ’
(36). 26 Liket av deg skal bli til mat for alle fuglene i luften
(37). og for villdyrene på jorden,
(38). Og ingen skal skremme dem bort.
(39). 27 Herren skal slå deg med byller som i Egypt,
(40). og med svulster,
(41). Og med skabb
(42). Og med utslett
(43). Som du ikke kan bli legt for. (AIDS)
(44). 28 Herren skal slå deg med galskap,
(45). blindhet
(46). Og forvirring i hjertet.
(47). 29 Du skal famle deg fram på høylys dag, som en blind mann famler seg
fram i mørket.
(48). Du skal ikke ha framgang på dine veier.
(49). Du skal bare være undertrykt
(50). og plyndret alle dager,
(51). Og det er ingen som frelser deg.
(52). 30 Du skal forlove deg med en kvinne,Men en annen mann skal ta henne
med vold og ligge med henne.
(53). Du skal bygge et hus, men du skal ikke få bo i det.
(54). Du skal plante en vingård, men du skal ikke få spise av den.
(55). 31 Din okse skal slaktes for dine øyne, Men du skal ikke spise av den.
(56). Ditt esel blir tatt fra deg med makt,
(57). Og det blir ikke gitt tilbake til deg.
(58). Ditt småfe skal gis til dine fiender,
(59). Og det er ingen som hjelper deg.
(60). 32 Dine sønner og dine døtre skal bli gitt til et annet folk,
(61). og dine øyne skal se det
(62). Og tæres bort av lengsel etter dem hele dagen.
(63). Og det er ingen kraft i din hånd.
(64). 33 Et folk du ikke kjenner, skal spise grøden av din jord og alt ditt
utkomme,
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(65). og du skal bare bli undertrykt
(66). Og knust alle dager.
(67). 34 Slik skal du bli drevet til galskap på grunn av det dine øyne ser.
(68). 35 Herren skal slå deg med grusomme byller på knær.
(69). og legger, byller som du ikke kan bli legt fra,
(70). Og de skal dekke deg
(71). Fra isse til fotsåle.
(72). 36 Både deg og den kongen du setter over deg,
(73). skal Herren føre bort til et folkeslag du ikke har kjent, verken du eller dine
fedre.
(74). Der vil du tjene andre guder, tre og stein.
(75). 37 Du skal bli til skrekk,
(76). til et ordtak
(77). og til spott blant alle de folkeslagene som Herren vil drive deg bort til.
(78). 38 Mye såkorn skal du bære ut på marken, men lite skal du høste inn.
(79). For gresshoppen skal fortære det.
(80). 39 Du skal plante vingårder og stelle dem, men du skal verken drikke av
vinen.
(81). Eller høste druene. For mark skal ete dem opp.
(82). 40 Du skal ha oliventrær overalt innenfor dine grenser.
(83). Men du skal ikke salve deg med oljen. For dine oliven skal falle av.
(84). 41 Du skal få sønner og døtre, men de skal ikke bli værende hos deg.
(85). For de skal føres bort i fangenskap.
(86). 42 Hvert tre
(87). Og all grøde fra din jord skal gresshoppene ta.
(88). 43 Den fremmede midt iblant deg skal stige høyere og høyere over deg,
(89). Og du skal synke lavere og lavere.
(90). 44 Han skal låne til deg,
(91). Men du skal ikke kunne låne til ham.
(92). Han skal være hode,
(93). Og du skal være hale.
(94). 45 Alle disse forbannelsene skal komme over deg og forfølge deg og innhente deg, helt til du er ødelagt, fordi du ikke lød Herren din Guds røst så
du holdt Hans bud og Hans lover, som Han har befalt deg.
46 De skal være hos deg som et tegn og et under, og hos dine
etterkommere til evig tid.
47 Fordi du ikke tjente Herren din Gud med glede og hjertets lyst, selv om
du hadde rikelig av alt,
(95). 48 så skal du tjene dine fiender, som Herren skal sende mot deg,
(96). i sult,
(97). i tørst,
(98). i nakenhet
(99). Og i nød for alt.
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(100). Han skal legge et åk av jern over din nakke, helt til Han har ødelagt deg.
(101). 49 Herren skal føre imot deg et folk fra et sted langt borte, fra jordens
ende, slik som ørnen kommer flygende,
(102). Et folk med et språk du ikke forstår.
(103). 50 Det er et folk med harde ansikter
(104). som ikke viser aktelse for den eldre,
(105). Og som heller ikke viser barmhjertighet mot den unge.
(106). 51 De skal fortære tilveksten til din buskap
(107). og grøden av din jord,
(108). Helt til du er ødelagt.
(109). Til deg lar de det ikke bli igjen verken korn,
(110). most
(111). eller olje,
(112). og heller ikke avkommet fra ditt storfe
(113). eller tilveksten til ditt småfe,
(114). Før de har utryddet deg.
(115). 52 De skal beleire deg ved alle dine porter,
(116). helt til dine høye og befestede murer, som du setter din lit til, raser ned
(117). Over hele ditt land.
(118). De skal beleire deg ved alle dine porter over hele ditt land som Herren
din Gud har gitt deg.
(119). 53 Under beleiringen
(120). Og den veldige trengselen som din fiende setter deg i, skal du spise din
egen livsfrukt, kjøttet av dine sønner og dine døtre som Herren din Gud gir deg.
(121). 54 Den ømmeste og mest elegante mann blant dere skal se med ondt øye
på sin bror
(122). Og mot hustruen har han i sin favn.
(123). Og mot de barna han ennå har igjen.
(124). 55 Ikke én av dem skal han gi kjøttet av sine barn, som han spiser,
(124). fordi han ikke har noe igjen til seg selv etter beleiringen og den veldige
(124). Trengselen som din fiende fører over deg ved alle dine porter.
(127). 56 Den ømmeste og vakreste kvinne blant dere, som ikke ville driste seg
til å sette sin fot på jorden, så vakker og øm som hun var, hun skal se med ondt
øye på ektemannen hun har i sin favn,
(128). og på sin sønn
(129). og på sin datter,
(130). 57 ja, for sin etterbyrd som kommer ut mellom hennes bein,
(131). Og de barna hun føder.
(132). For hun skal spise dem i hemmelighet fordi hun er i nød for alt under
beleiringen og den veldige trengselen som din fiende fører over deg ved alle
dine porter.
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(133). 58 Hvis du ikke tar deg i vare så du holder alle de ordene i denne
loven som er skrevet i denne boken, så du frykter dette herlige og
fryktinngytende navnet: HERREN DIN GUD,
59 da skal Herren føre forunderlige plager over deg
(134). og plager over dine etterkommere,
(135). Veldige plager
(136). Og langvarige plager,
(137). Og ondartede sykdommer.
(138). Og langvarige sykdommer.
(139). 60 Igjen skal Han føre over deg alle Egypts lidelser, dem du fryktet for,
(140). og de skal henge fast ved deg.
(141). 61 Også enhver sykdom
(142). og enhver plage som det ikke er skrevet om i denne Lovboken, skal
Herren føre over deg,
(143). Helt til du er ødelagt.
(144). 62 Det skal bare bli noen få igjen av dere - dere som var tallrike som
stjernene på himmelen -, fordi du ikke ville lyde Herren din Guds røst.
(145). 63 Det skal skje: På samme måten som Herren frydet seg over å gjøre
godt mot dere og gjøre dere tallrike, slik skal Herren fryde seg over å utrydde
dere
(146). Og ødelegge dere.
(147). Og dere skal bli revet bort fra det landet som du kommer inn i, for å ta
det i eie.
(148). 64 Så skal Herren spre deg blant alle folkene,
(149). fra den ene enden av jorden til den andre,
(150). og der skal du tjene andre guder, som verken du eller dine fedre har
kjent, tre og stein.
(151). 65 Blant disse folkeslagene skal du ikke få ro,
(152). Og du skal ikke finne noe hvilested for din fot.
(153). Men der skal Herren gi deg et skjelvende hjerte,
(154). øyne som svikter
(155). Og en sjel som tynes ut.
(156). 66 Ditt liv skal henge i en tynn tråd foran deg.
(157). Du skal være redd både dag
(158). og natt
(159). Og aldri være trygg for ditt liv.
(160). 67 Om morgenen skal du si: "Bare det var kveld!"
(161). Og om kvelden skal du si: "Bare det var morgen!"
(162). Slik skal redselen fylle ditt hjerte,
(163). Og slik er synet dine øyne ser.
(164). 68 Herren skal føre deg på skip tilbake til Egypt, langs den veien som jeg
sa du aldri skulle se igjen.
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(165). Der skal dere bli bydd fram til salg som slaver og slavinner for deres
fiender,
(166). Men det er ingen som kjøper.
Ingen vil ha deg, med andre ord, fordi du er forbannet med en forbannelse.
Således ser dere når vi går tilbake til teksten fra Bror Branhams tale ”Det talte
Ord Er det Opprinelige Sæd,” hvor han sa: "Men vi ønsker at alle skal få høre
Herrens Budskap slik som vi prøver å bringe det.”
Her har du det. Om vi ikke hører Budskapet som er Guds Røst til oss, Røsten er,
som Skriften sier, Gud Selv. Han som kom ned med et Rop. Da er det Guds Røst
som de har avvist, mens de hele tiden påstår at de tror det. Allikevel har de ikke
hørt nøye etter, og har ikke iakttatt god nok. Og om de ikke gjør noe, da finnes
det ikke noe annet for dem enn å se etter en forbannelse og en trengsel, slik som
verden aldri før har sett. Om vi snur ryggen mot Gud har vi bare en ting vi kan
se etter, og det er forbannelsen. Og jeg tror at alle disse 166 forbannelser
kommer samtidlig i den store trengsel, til og med mer kommer, fordi
menneskene har avvist ”SÅ SIER HERREN,” i dag
Gal 3,10 For så mange som er ut fra lovens gjerninger, er under en forbannelse.
For det har blitt skrevet: "Forbannet er enhver som ikke forblir i alle de ting
som har blitt skrevet i lovens bok, angående det å gjøre dem!"
Åp 22,3 Og det skal ikke lenger være noen forbannelse, men Guds og Lammets
trone skal være i Staden, og Hans tjenere skal tjene Ham.
Gal 3,13 Kristus løskjøpte oss ut av lovens forbannelse, ved at han ble til en
forbannelse for oss -. For det har blitt skrevet: "Forbannet er hver den som forblir hengende på et tre!"

