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Det talte Ord #49.
Endetidens Depresjons Dom. #2.
Brian Kocourek.

Vi talte siste uke om endetidens depresjons dom som kommer over hele verden. I
kveld ønsker jeg å fortsette med dette budskap.
Vi begynte med å lese følgende sitat fra JESABEL RELIGION. 19-03-61.
Her sa bror Branham:
Når Gud kommer med et budskap og formidler det til menneskene, og når de så
ikke mottar det, da trekker Han Hans tjener tilbake og sender Sine plager: sult,
død, åndelig talt, også fysisk. Hold utkikk etter en depresjon, bror. Du tror at du
har sett noe. Bare vent en stund. Du har ikke sett noen ting. Du tror at du
lengter etter en åndelig vekkelse; bare vent en stund. Bare vent, lengt etter og rop
ut for å høre Guds Ord. Bibelen sier dette. ”Det skal komme en sult i de siste
dager,” sier profeten, ”og ikke for brød og vann alleene, men for å høre det Guds
Sanne Ord.” Men den røsten vil bli i stillhet et eller annet sted i ørkenen, gjemt
bort. Han befalte ravnene, Hans tjenere. Velsign disse fuglene, Hans tjenere, som
hold livet i Elias røst den gang han var isolert fra menigheten.
Deretter tok vi Skriften fra Daniel og la ut scenen slik som det ble profetert at det
skal skje i ende tiden.
Vi viste også denne store villfarelse i 2. Tess 2:3-13 og Daniel 11 og 12.
HEBREERNE KAPITTEL 3. 01-09-57.
§ 87-4. Amerika ønsker ikke Evangeliet. Dere er klar over det. Det er best at vi
innrømme det. Disse Anglo Saksiske mennesker er ferdig. Slik er det. Det finnes
ikke flere Evangelier som Amerika vil motta. Å, ja du har noen sporadiske utbrutt
her og der, men som et Evangelium er det slutt. Du kan ikke engang predike til
dem, kan ikke snakke med dem. De vil ikke tro noen ting. Skjønner? De har sine
egne hardnakkede ideer, de er innstilt på. Det neste som kommer til å skje med
denne nasjon er dom. Hun får det også. Muligens gjennom en depresjon,
muligens gjennom et atom bombe, kanskje gjennom en stor plage, en sykdom
eller noe slik; men hun er ferdig. Det kommer, tusener ganger tusener vil falle.
I DAG ER DETTE SKRIFTENS ORD OPPFYLT. 19-02-65.
18-7. Vi var engang en fremragende nasjon, men nå råtner den, den smuldrer,
skjelver og faller sammen. De forsøker å pålegge folket skatt for å få kjøpe
vennskap med en fiende. De kaster det tilbake rett inn i ansiktet på oss. Vi hadde
en, to verdenskriger, og fremdeles er vi på marsj mot en tredje. Helt sikkert
politikk er råtten, fordervet helt til bunns.
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Vi vet at Amerika er under en forbannelse, slik som resten av verden. Da bror
Branham kasten steinen opp i luften, sa han at dommen er på jorden nå. Dette er
5. Mosebok 28, velsignelser og forbannelser, vi så det for en uke siden angående
vår økonomi. Det må gå den veien. Men har du noen sinne tenkt på et øyeblikk at
alle verdens nasjoner er debitor nasjoner? Og hvem skylder de til? Dette er
spørsmålet.
Vi er klar over at det er Jødene som eier papir (pengene), men dette blir uten
verdi. Men hvem eier gullet? Dette er nøkkelen rett her og vi vet at det er Rom
som eier gullet. Og når Rom bakker opp papir (pengene) med hennes gull da er
spørsmålet; hvem eier alt sammen? Rom!
Problemet er at hele denne verdens økonomi er basert på et papir hus som snart
ramler sammen.
ENHETSLÆREN. 11-02-62.
§ 031. Hele denne verden er basert på dette. Hele denne nasjonens økonomi er
basert på falsk oppfatning.
DET OVERNATURLIGE. 29-01-56.
§ 037. Bror og søster, vårt store land Amerika og vårt store økonomi som vi har,
råtner under våre føtter, og en dag, jeg ser at det foregår allerede nå, ligger
hun i ruiner.
DET FØRSTE SEGL- 18-03.63.
§ 273. Og etter kirken er tatt bort, kommer Jødene og Rom til å inngå en
pakt med hverandre. (Glem det, om dere tror at det foregår nå. Han sa etter at
menigheten er tatt bort herfra.) Bibelen sa at de skulle gjøre det med det
Hellige Folk. Og legg merke til at de klarer det, hvorfor? Denne nasjonen
går konkurs, og resten av verden som har gullstandart for sine penger.
Dere er klar over det. Og om vi lever på forskutt, på grunn av skatter som må
bli betalt om førti år, hvor står vi da? Det står bare en ting igjen. Wall Street
eier det, og Wall Street er kontrollert av Jøder; resten ligger i Vatikanet. Den
andre delen har Jødene i Wall Street med sin verdenshandel.
274. Vi kan ikke trekke det inn. Og om vi kunne, tror du at denne whisky
fabrikantene og alle denne tobaks produsentene med milliarder av milliarder
av inntekter ville? De som skriver av all sin inntekstskatt på noen vulgære
bilder og slike ting, og de reiser til Arizona og kjøper opp tusenvis av mål
jord. Og de graver brønner for femti tusen dollar og betaler med
inntektsskatten? Men de kaster deg i fengsel når du ikke betaler din. Men de
skriver det av, lager brønner og sender inn bulldosere.
(275.) Og hva gjør de? De setter opp husprosjekter der, det er slik de snur
rund med den penger de tjener (de må investere) og sette opp husprosjekter
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og deretter selger de dem for millioner av dollar. Tror du at disse karer
inngår på kompromiss med å endre valutaen.
276. Slik som denne karen der nede, han Castro, gjorde. Han gjorde det
eneste riktige han kunne gjøre da han ødela gjeldsbrevene. Utløste dem og
ødela dem. Legg merke til at vi ikke kan gjøre det. Disse karene vill ikke la
oss gjøre det.
277 De rike kjøpmennene på jorden og det er bare en ting å gjøre: Den
Katolske Kirke kan betale det. Hun er den eneste som har penger. Hun kan
gjøre det, og hun vil gjøre det. For å få tak i dett vil hun inngå et
kompromiss med Jødene, og oppretter en pakt. Og når hun oppretter denne
pakten med Jødene … Husk nå, jeg tar det fra Skriften. Vi legger merke til
det i Daniel 8:23 og 25, at når hun gjør det og oppretter denne pakten da er
dette årsaken til at handverkere har framgang. (Og handverker betyr å
fabrikkere.)
279 Han gjør en pakt med Jødene og midt i disse tre og et halvt år bryter
han pakten, så snart han har fått dette ferdig og jødenes penger er bundet
opp. Og når han gjør det, å du og du, da kalles han antikrist till kirketiden er
slutt, fordi han og hans barn er imot Kristus og Ordet. Denne mann er kalt
antikrist. Han kommer til å eie pengene. Og det er her jeg tenker han
kommer inn. Jeg kommer tilbake til det om et øyeblikk og si det.
280 Han er kalt antikrist og innfor Gud vil han bli kalt antikrist inntil
endetiden. Men da blir han kalt noe annet.
281 Når han får pengene fullstendig under kontroll kommer han til å brutte
denne pakten med Jødene, slik som Daniel her sa han ville gjøre, midt i den
siste halvdelen av Daniels syttiende uke.
Hva vil han så gjøre bror? Han har hele verdens handel og forretninger i
sin besittelse, en pakt med verden, siden han eier all verdens rikdom. Og
værende den tid vill disse to profeter stå fram på scenen og kalle de 144.00.
Hva vil så skje? Så vil dyrets merke fra Åpenbaringen 13 sette inn, fordi han
eier all verdens handel og forretninger. Og hva kommer til å skje deretter?
Dyrets merke fører til at ingen kan kjøpe eller selge om man ikke har dyrets
merke. Menigheten vil glede seg tre og et halvt år i herligheten, takket være
Gud. Bruden behøver ikke å gå gjennom dette.
E-26 026. Du skjønner, om satan har et kongerike, da må han også ha en
falsk økonomi. Han er nødt til å ha noe som han kan introdusere for dem,
slik at de tror at de lever. Men det er så absolutt det omvendte. Det er døden i
ei form av liv.
SKIKKELSEN TIL ET FULLKOMMENT MENNESKE. 14-10-62.
57-1. 250. Hørte dere på "Life Line" forleden morgen? (et kjent radioprogram i
USA den gangen). Ja, du skjønner, det er akkurat som å selge obligasjoner på
gullstandard. Obligasjonene er allerede fullt innbetalt, og den nåværende
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regjering bruker pengene nu, ut ifra en hensikt, og hva er den? Den er basert på
skattepenger som de vil få inn om 40 år fra nu av. Hun er gåen. Det der kommer
over "Life Line" direkte fra Washington DC., ut over hele landet. Skattepenger
de bruker, og forsøker å kjøpe utenlandsk. Ja, de forsøker bare på å gi det ut på
en hvilken som helst måte. Kan dere ikke se at det er nøyaktig hva de skal gjøre?
Se, hva er det? Nuvel, når denne nasjon går fallitt, da er det eneste hun kan
gjøre da, er å gå fallitt. Det eneste hun kan gjøre er å gå bankerott. Det eneste
fornuftige hun kan gjøre er: å forandre valutaen. Men de vil ikke gjøre det.
Under denne administrasjonen som vi har nå eier den Romersk Katolske Kirken
gullet i verden, og hva de vil gjøre er å selge ut. Disse rike mennesker på jorden,
som Bibelen sa, hva vil de gjøre før de mister, Brown & Williams Tobakkfirma,
(de fleste av dem er katolikker) og alle disse andre tingene, hva vil de gjøre? De
vil akseptere det, og de vil ta imot pengene fra Rom, og da har hun solgt selveste
fødselsretten sin! Rom bakker henne opp. Ja, min herre.
57-2. § 251. Hun vil bakke det opp. Og de har tilstrekkelig med statskløkt nu idet
de har nok rundt seg. Bringer det inn i hans kabinett. Se hva herr Kennedy ber
om. Og da du så dette her forleden dag, er det ikke vits å stemme lenger. Hva
nytte er det å stemme? Når de setter det i avisen, og beviser det for offentligheten, og de nekter å gjøre noe med det når de beviste at maskinene over hele
landet var arrangert, at de valgte herr Kennedy på et falskt valgopplegg, sier
ikke Bibelen at de ved bedrageri, ved løgn ville komme inn?
57-4. § 252. Nu er jeg ikke imot det demokratiske partiet, ikke mer enn det
republikanske partiet, men jeg bare fastslår fakta fra Bibelen. Hva nytte er det i
å stemme? De vet hvem som går dit inn.
PHILADELPHIA MENIGHETS TID.
313-2 bare de utvalgte blir ikke forført. Fristelsen kommer slik. Den
felleskirkelige bevegelse som har begynt, det som så ut som en fint og velsignet
prinsipp (oppfyller Kristi bønn om at vi alle skulle være en), blir så politisk sterk
at hun legger press på regjeringen slik at de sørger for at alle forener seg med
henne, enten direkte, eller gjennom troskap til de vedtatte prinsipper i loven, slik
at ingen mennesker vil bli anerkjent som en menighet om hun ikke direkte eller
indirekte er under kontroll av denne bevegelse. Små grupper mister sine
bevilgninger, privilegier, og så videre, helt til de mister alt eiendom og åndelige
rettigheter med folket.
Rett nå, for eksempel, om ikke den lokale presteforening godkjenner det, da kan
man ikke leie en bygning til religiøse tjenester. Slik er det i mange byer om ikke
alle. For å bli prest i hæren, i sykehusene og så videre, er du nesten nød til å
være anerkjent og godtatt av den felleskirkelige treenighets gruppe. Når denne
press øker, og det skal det, da blir det vanskeligere å motstå, det å motstå er det
samme som å miste rettigheter. Og mange blir fristet til å gå med på det, fordi de
føler at det er bedre å tjene Gud offentlig innefor rammen av denne organisasjon
enn ikke å tjene Gud offentlig i det hele tatt. Men de tar feil. Å tro satans løgn er
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å tjene satan, selv om du ønsker å kalle ham Jehova. Men de utvalgte blir ikke
forført. Dessuten blir de utvalgte ikke bare bevart, men når denne bevegelse blir
”Bildet som ble oppført for dyret,” da er de hellige rykket opp. Og denne lille,
skjønne, sjarmerende bevegelse som hadde sin begynnelse i felleskap i Efesos blir
til satans monster som forurenser og forfører hele verden. Fordi, når den
Romersk Katolske og den Protestantiske kirkesystemer kommer sammen vil de
kontrollere all verdens rikdommer til disse verdens systemer og tvinger hele
jorden inn i en religiøs felle, eller de dreper dem ved å nekte dem retten til å
selge eller kjøpe, det som de hadde som levebrød. Dette blir ganske enkelt
fullbyrdet fordi skjøgens døtre allerede er gått tilbake til henne. I mellomtid har
Rom skaffet seg all verdens gull. Jødene har gjeldsbrevene og alt papir. Skjøgen
vil ødelegge det nåværende pengesystem i rett tid ved å innkalle alt papir, og
forlange gull. Systemet faller uten gull. Jødene blir fanget og blir med inn i
alliansen, og skjøge kirke overtar hele verden.
VERDEN FALLER FRA HVERANDRE. 12-12-62.
108-084. Hva enn som drar deg bort fra det er feil; det er en falsk Messias, en
falsk salvelse. Å, du sier: ”denne bror hadde en slik salvelse.” Hva slags
salvelse? Her har du det. Hitler var også salvet. Kruschchev var også salvet.
Pave Pius var det også. Hva slags salvelse har du? Om det ikke er salvet med
dette Ord og ethvert ord stadfestet til å være sant, da la det være, da er det feil.
Om det ikke produsere seg selv da er det innpodet. Da vill det vise flagg. Du sier:
”Men det var for en annen tids alder. La det være. Jesus Kristus er den samme i
går i dag og for evig tid. Det er riktig. Når så denne verden faller fra hverandre,
da er vi født inn i en Kongerike som ikke kan falle fra hverandre. Tror dere at
verden falle fra hverandre?
Verdens systemer faller fra hverandre. Tror dere det? Tror dere at det
økonomiske system går i stykker? Det politiske system faller fra hverandre. De
Forente Nasjoner faller fra hverandre. Kirken faller fra hverandre.
Kirkesamfunnet faller fra hverandre. Alt faller fra hverandre. Men vi har et
kongerike som ikke kan bli rystet; Det er et Evig Kongerike fra Gud; Det kan ikke
bli rystet.
Oss er blitt fortalt at dette nye kirkesamfunn, som kommer med dette Kirkenes
Verdensråd, vil bringe fred til denne jord. Hva en tilsidesettelse, hva en ekkel
slag i Guds Ansikt. Hva en uærbødig helligbrøde dette er. Det er av satan. Kan et
menneske organisere det bedre enn det Gud kan sende dem? Babels tårn. Det er
et annet Babylon som må falle: Fred på jord, en falsk Messias, antikristlig i sin
lære. Hvordan kan du få disse kirkesamfunn få sammen når de ikke engang … De
kan ikke engang komme overens med hverandre nå, da de brøt sammen i små
kirkesamfunn, hvordan skal det gå når de alle sammen blir medlem i denne
kirkenes verdensråd? Ja da det er en falsk oppsett. Det er alt sammen gjort for å
få Protestantene inn i det Romerske system, en falsk antikristlig lære. Guds
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Kongerike er ikke av denne verden. Jesus sa det: ”Min Kongerike er ikke av
denne verden.”
KRISTUS ER MISTERIET 28-07-63
60-3 192. Du kan ha all den økumeniske bevegelse du vil og all den tilknytning.
De kommer meget snart med en forfølgelse og stenger alle kirker. Du ser det. Og
de stenger menigheter som denne, som ikke er i den gruppe, og bruker dem
som lager plass. Og om noen går og ber for en annen person som ikke hører til
en økumenisk bevegelse, da blir døren stengt på flekken. Det finnes allerede. Den
Lutherske pastoren eller overhode sa det. Det er rett her. Du finner det ikke i
avisen.
GUDDOMMELIG HELBREDELSE. 19-12-54.
210 073. Apg 3,20-21 og Han kan sende Jesus Kristus, Han som på forhånd ble
forkynt for dere. 21 Ham som himmelen skal ta imot, inntil de tider kommer da
alt skal gjenopprettes, det som Herren deres Gud har talt om ved alle Sine
hellige profeters munn, siden begynnelsen på denne tidsalder.
Da alt skal gjenopprettes igjen. Når det blir en ny himmel, en ny jord en ny
regjering, en ny økonomi, å du og du, en ny konge, et nytt liv, en ny begynnelse
uten end, en ny tidsalder, en ny tid, et nytt folk.
KRISTUS ER MISTERIET 28-07-63
§259. Hør god etter nå. Falne engler, hva slags engler? Lutheranere,
Katolikkene, Pinsevenner som ikke behold sin arv slik som englene gjorde og falt
inn i en organisasjon slik som Lucifer sine men gjorde i Nikea … Og hva gjorde
de? De organiserte et stort økumenisk forening av predikanter for å lage et bilde
av dyret, slik som Bibelen sa og bygge en kristen økonomi som kommer til å
stenge dørene til denne menighet og andre lignende menigheter. Ser dere
Lucifer i arbeid? Jeg forsøker å bringe dere den trefoldige åpenbaring om Guds
Mysterium. Hva gjorde de? De solgte seg for resonnering, visdom og utdanning
slik som Eva og de falne engler gjorde.
SPØRSMÅL OG SVAR 03-01-54.
§100. Jeg tenker på st. Paulus da han befant seg på denne øy etter skipsforliset.
Denne slangen sprøytet gift i hans hand som skulle ha drept ham innen et minutt.
De innfødte sa: ”Pass på, denne karen vill dø i bare et minutt. Han er lagt i
kjettinger på grunn av at han forkynner Evangeliet.” Det var på grunn av
religiøse mennesker at han var ilagt kjettinger. Om vi ikke hadde hatt den
amerikanske grunnloven i dag, ville de har gjort det samme her og nå i De
Forente Stater. Det stemmer. Bare vent til De forente Stater blir mer pengelens.
INVASJONEN AV AMERIKA. 09-05-54.
§ 101. Men la meg si dere, når herr Roosevelt, mannen er død, la ham hvile; jeg
tror at han gjør det, kommer inn og ville ta over og får tre eller fire perioder til,
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da ville det bare være en innledende diktatur. Jeg kan bevise det for dere ut fra
Skriften hvor det står at det skal skje. Det stemmer. Vi har ingen grunnlov
lenger. Den er revet fra hverandre. De har fusket med alt. Republikanere er like
dårlig. Det er hipp som happ. Fordi alle kongeriker skal bli ødelagt, men Guds
Kongerike står i alle evigheter. Det stemmer. Daniel så steinen som ble tatt ut av
fjellet og som ødela de daværende kongeriker og knuste de til støv, slik som hvete
på en treske golv om sommeren. Men fjellet vokste til et stort fjell og fylte hele
jorden og himmelen. Slik er det.
DERE HØR HAM. 28-03-58.
§ 018. De hadde aldri ungdoms forbrytere blant *Mennonittene. De hadde aldri
rock and roll og den slags for tenåringene blant *Mennonitene. Og om de kan
produsere en slik ungdom uten vår moderne oppdragelse, da er min bønn at Gud
er med dem. Jeg har heller min gutt inn i noe slik enn at han kan lese og skrive.
Jeg vil heller kjenne til Jesus og være født på nytt enn å kjenne forskjellen
mellom brune bønner og kaffe bønner. Det er helt sant. Vi trenger den
gammeldags forkynnelse igjen i kraft av Den hellige Ånds tilkjennegivelse. Når
vår nasjon kommer ditt hen at den berøver oss fra vår grunnlov, da er det et
bevis for at kommunistene har ført det til totalt fordervelse. Helt sant.
*(Mennonitene er en kristen trosretning som utgått fra døperbevegelsen
(anabaptister eller gjendøpere), som oppsto på reformasjonstiden på 1500-tallet.
Mennonitter er oppkalt etter den nederlandsk-frisiske presten Menno Simons.
Det som særpreger Mennonitene er personlig tro, voksendåp, nektelse av ed og
militærtjeneste og krav på ytrings- og religionsfrihet. Den enkelte skal selv av fri
vilje velge å tro på Gud og Jesus. Det helt sentrale i Mennonittene tro er Bibelen
og spesielt Bergprekenen. Mennonitene er pasifister og ofte engasjert i
fredsarbeid. Mennonittene kalles også for fredskirke.
Mennonitiske kirker har en ordning hvor de enkelte menighetene har stor grad
av selvstendighet (kongregasjonalisme).
I motsetning til Amish, som er en atskillelse fra Mennonittene, er Mennonittene
en misjonerende bevegelse. Oversetter.)
Først kom de med en lovvedtak angående de amerikanske statsborgere. Den tok
disse grunnlovs rettigheter, som gjelder samtlige statsborgere, bort fra oss. Og
nå kjøper regjeringen opp banker og forsikrings selskaper, alt under dekke av å
beskytte oss fra oss selv. Bror Branham forutså at denne nasjonen skulle bli
kommunistisk og du finner alt om det i dagens aviser. Ordet blir tolket ved at det
blir manifestert.
SPØRSMÅL OG SVAR 28-06-59.
§ 387 073 124. Nå, denne menighet ble tatt opp og levningen av denne kvinnens
sæd, som overhold Guds bud og har tro i Jesus Kristus. Skjønner dere? Ikke
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bruden, overlevninger av kvinnens sæd … Deretter spyttet han vann ut av sin
munn for å føre krig med resten av sæden. Dette er når de Protestantiske
menigheter under Kirkenes Verdens Råd, som er bildet til dyret og er nå under
utforming … Og det skal bli en boikott på alle menigheter som denne. Slik som
vi er inn i en stor skatte sak nå, en konflikt, de forsøker å si at vi ikke er noen
menighet, men vi har den grunnlov festede rett til å si at vi er en menighet. Så
lenge vi har denne grunnloven uten forandringer da har vi så absolutt denne
rettighet, likeså mye som alle andre. Våre forfedre tok dette standpunkt. Men hva
har vi gjort? Vi har brutt alle grunnlovs paragrafer som de kunne brutte. Snart
blir Kirkenes Verdens Råd med alle kirker og denominasjoner invitert i dette, og
djevelen kommer inn og gjør alle lokale kirke medlemmer verdslig, og så videre,
sammen med de store menigheter og grupper og foreninger, mens den lille gamle
kirke ligger under og er i ferd med å bli født på nytt i et virvar, slik som alle
fødsler er, og betaler prisen, og *fortsetter med å dø til seg selv, og de fortsetter
på samme vis som de gjorde det den gangen da de ble født på nytt for første gang
på Pinsen. Den samme type menighet som den gangen. De blir stengt under
Kirkens Verdens Råd. Det blir en boikott slik som en forbunt eller noe slik. Du er
enten inn eller ute.
*Ikke sikkert på oversettelsen; ”still getting down and dying out”
§ 126. Dyrets merke er aktuell i dag, og Guds Segl er Den Hellige Ånd. Å
forkaste Det er dyrets merke. Det forutsettes at alle som ser Den Hellige Ånd
mottar Det. Ved ikke å gjøre det, er det samme som å ta dyrets merke, fordi det
finnes kun to muligheter. Alle som ikke hadde Guds Segl, hadde dyrets merke.
Altså å motta Guds Segl er å motta Den hellige Ånd. Å forkaste Det, er det
samme som å motta dyrets merke. Det er det hele. Det stemmer nøyaktig.
TRØSTEREN 01-10-61.
§73 032. Jeg tror at alle sammen her i kirken er Amerikanere. Vi alle sammen er
amerikanske stasborgere. Vi er takknemlig for å være Amerikanere. Men
allikevel, hva skjedde med vår amerikanske arv. Hva har skjedd? Vi begynte å gå
på kompromiss. Og så fort som vi begynte med det, mistet vi vår arvs hellighet,
fordi vi kompromisset. Vi hadde en president fire ganger; dette er imot
grunnloven. (ikke sikkert på oversettelsen) Og vi gjør ting i dag. Denne lille
parkometer som vi har i gaten i dag er ikke forenlig med grunnloven. Det finnes
ikke i grunnloven. Det er imot grunnloven, og allikevel gjør vi det. Og vi gjør ting
som strider mot prinsipper som denne nasjonen er grunnfestet på. Alt vi gjør,
er det motsatte, og slik mister vi vår arv. Hvorfor? Vi går på kompromiss med de
prinsipper som det ble basert på.
TROMPETEN GIR EN USIKKERT LYD. 14-01-63.
§ E.21 021. Engang kunne vi ha tillit til vår demokrati, og som jeg tror er den
beste måte å regjere på. Men fortsatt er vår demokrati ustø, fordi vi er … Denne
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nasjon, vårt folk, har en grunnlov og denne grunnlov er vårt absolutt. Men
allikevel er vår grunnlov ustabil fordi det allerede er brutt mange ganger.
Avdøde president Roosevelt ødela det. Således ser dere at det kan bli brutt. Du
kan ikke stole helt på det. Politikk, å du og du, så ustabil … Folk bare krangler
og krangler om politikk. Og naboer blir uvenner på grunn av det, og mennesker
som engang var gode venner … En eller annen president kommer til makten,
eller en eller annen ønsker å bli sheriff eller noe slik, og du og han som er på
hver sin side av det politiske syn, kommer til å krangle til dere blir uvenner med
hverandre. Jeg håper ikke at jeg sårer noen, men jeg tror at alt sammen er råtten.
Ja så sant. Hvorfor krangle med hverandre og blir uvenner om noe som ikke er
bra allikevel. Det stemmer, det er velig dårlig gjort.
HVORFOR? 26-06-63.
§ 84. I kveld undres jeg på at dersom Kristus skulle komme på scenen, eller
komme over nasjonen i dag for å trekke den til doms, om det samme spørsmålet
ville ha blitt stilt: "Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor er det at vi gjør disse tingene?
Hvorfor lager vi vrøvl i Regjeringen om vi skulle lese Bibelen for åpen scene, og
hvorfor leser vi om alt dette sludderet? Satte ikke våre forfedre Grunnloven i
orden? Ble ikke denne nasjonen født på Bibelens Prinsipper? Er ikke vi her for
religionsfrihet, og for å leve etter Guds Ord det beste vi kan, på den måten vi er
overbevist om er Sannheten?
§ 85. Men du ser, vi har gjort noe lignedes som de gjorde den gangen. Vi lar oss
oppsluke av politikere, i stedet for å respektere vår tro på vår Gud, og de
menneskene som har stått for Sannheten, tillater vi at våre politikere søler det
til, og stemmer på noe slikt toskeskap som gjør denne nasjonen moralsk uren,
mens vi er på var vei til en dom. Gud vil komme på scenen en eller annen dag
med en mektig profet, og tale til denne generasjonen og - og si det til folk, og de
skal se at det er Gud Som taler, men de vil ikke omvende seg. Det vil bli akkurat
som det var den gangen.
§ 86. Han sa: "Finnes det ingen Gud i Israel? Er det fordi det ikke er noen Gud?"
Det samme som Jeremias sa: "Er det ikke noe Balsam i Gilead? Er det ikke noen
lege der?" Da kunne de ikke svare på det. Selvfølgelig var det. Nåvel, Han sa:
"Hvorfor gjorde du det? Hvorfor er ikke Mitt folks datter helbredet?"
§ 87. Nå undrer vi oss over det i kveld. Hvorfor? Finnes det ingen Bibel? Er der
ingen Gud? Er det ingen forskjell? Når Gud kommer for å bringe folket til doms,
da er Han nødt til å ha noe Han kan dømme etter. Det er nødt til å være etter en
eller annen anerkjent og etablert Autoritet.
§ 88. Hvis Han skal dømme dem etter den Katolske Kirken, da, hvis de dømmer
dem etter den romerske Kirken, går den greske fortapt; de andre katolske
kirkene går fortapt. Hvis Han dømmer dem etter den greske, går den romerske
fortapt. Hvis Han dømte dem etter den Lutherske, går den metodistiske fortapt.
Om Han dømte dem etter den metodistiske, går den Lutherske fortapt. Han kan
ikke dømme dem ved en menighet. Der er altfor mange organisasjoner av dem.
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§ 89. Men Gud sa: ”Han skal dømme verden ved Jesus Kristus.” Og Jesus
Kristus er Ordet, og Ordet er Gud. Og Han vill dømme dem etter denne Bibel,
for Dette er Ordet. Bibelen er Guds Målestokk. Vi må være på linje med det som
Bibelen sier.
§ 90. Og vi undrer oss over hvorfor vi har så meget forvirring, så mange
organisasjoner, så mange forskjeller som atskiller Broderskapet, og alt mulig.
Er det fordi det ikke er Balsam i Gilead? Er det fordi det ikke er en lege der?
Jeg undrer meg på om Gud ville stille oss det spørsmålet.
DEN TREDJE UTVANDRING. 30-06-63.
§068. Og Kennedy nasjonaliserte dette forsvar (The National Guard) og sendte
disse menn rett inn ansiktet till sine egne fedre, som var under grunnloven; dette
var igjen en brud med grunnloven. Han sa: ”Vi kjemper ikke, å nei,” Jeg sa:
”Jeg håper at nasjonen finner ut det, at vi ikke lenger lever under et demokrati,
men under et militær diktatur.”
(Dette var brutt på et lovvedtak når det gjelder bruken av ”The National Guard.”
Denne lov forbyr den amerikanske regjering å bruke de militære mot sine egne
sivile.) Demokraten Kennedy, demokraten Clinton og republikaner Bush gjorde
disse overgrep, det spiller derfor ingen rolle hvem, de var alle sammen skyldig i
lovbrutt.
KJENN DIN DAG OG DENS BUDSKAP. 26-07-64.
§ 44. Hvis Menighetene bare ville kjenne Ordet fra Gud og løftene for denne
tiden, ville de ikke gå til grunne. Hvis Amerika bare kjente til grunnloven som
hun hadde lagt, så ville hun ikke fjerne Bibelen fra skolen, ta vekk Guds Navn
fra myntene og det forpliktende troskap under Gud. Men hun kjenner det ikke.
Hvorfor? Hun er blind og naken. Hun kjenner ikke til blodet av disse prektige
gutter som døde i marken for dette privilegium. De er glemt de er støv. Mannen
og has seks sanser har akkurat kommet hit med hans hest og hans vogn, og tro
på Gud. I de siste fem og sytti år har han sluttet med å tro på Gud. Da de
undertegnet den amerikanske Grunnlov, da hadde de Gud med i alt de gjorde.
Nå har de ikke engang mer en møte, og de nevner aldri mer Hans navn. Det er
korrekt. De støtter seg på sin overlegenhet og sin vitenskap, på sin
vitenskapelige dyktighet. En utuktig gjeng … Slik er det. Hele verden er slukt op
av manglende kjennskap til Bibelen. Hele verden har vend seg bort fra Gud.
Men tenk på det, rett ut av alt dette, fra disse menighets denominasjoner og alle
sine seminarer og vellyst, har Gud tatt Hans Profets Ord for å høgge ut en Brud
… Han sa at Han skulle gjøre det. Han formet denne tingen til det som Han har
lovd Han skulle gjøre. De stoler på den menneskelige intelligens, denne
menneskelige vitenskap og så videre, og tok Gud bort, den Gud han engang
stolte på. De Forente Stater har tatt bort Gud. De har til og med tatt Ham ut av
Skolen. Våre barn kan ikke engang høre mer om Han. De har tatt Ham ut av
skolen. Nå forsøker de å ta Ham bort fra dollaren: ”In God We Trust.” De
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kommer til å ta det bort fra den troskaps løfte til flagget. En Nasjon under Gud;
de har tenkt å ta det bort. Ser dere at de har gått etter sine egne følelser og sine
egne sanser. Dette fordi de i de siste sytti år ikke har forandret seg en gran i
sine sanser; han er fortsatt den samme mannen som Gud har skapt ham fra
begynnelsen av. Men i disse siste dager, kan du ikke kjenne igjen hvor vi står
hen?
Og menigheten har snudd Gud ryggen til, gått til seminarer og eventyr, og så
videre, istedenfor Ordet. De kjenner Han ikke engang igjen i sine møter, i sine
skoler eller ingenting lenger. Israel har i de siste fem og tjuve år kjent noe igjen
noe som førte dem tilbake igjen til sitt hjemland, slik som lovd. De skjønner ikke
hvordan det ble gjort. De led martyrdøden og gjennomgikk alt under disse
Basuner, men de er i sitt hjemland nå, men de vet ikke hvorfor.
HVA HØRER DU? 09-06-59
§ E-16 016. Vi undret oss av og til når vi forkynte, fastet, ba og ropte og så da
disse vekkelses resultater. Da å se disse ondsinnede byer som snudde ryggen til
og gjorde narr av det. Avisene stemplet dette som fanatisme. Ikke tror at dette er
merkelig, fordi det skjedde gjennom alle tidsaldere. Gå bort og si noen store
vulgære skjellsord om dem, eller gi dem et navn som de ikke skulle bli kalt for.
Bare noe for å lyse opp Guds gjerninger. Grunnen til at jeg sier dette er at men
og kvinner som tror på Gud og som har sett Guds arbeide; og vi lurer på
hvorfor Chicago ikke har en vekkelse? Dette er svaret. Chicago kommer aldri til
å få en vekkelse. Og Amerika får aldri en vekkelse om ikke Gud sender en. Han
rystet denne nasjonen med tegn og under og mirakler, og de vendte seg bort fra
det, hver gang, og de hadde samme motiv som Jesabel hadde. ”Jeg hakker hode
av disse mennesker, og stenger deres menigheter,” om de kunne gjøre det. Vi
har fortsatt grunnlovens rettigheter. Det er loven som holder dørene til disse
menigheter åpen, på grunn av grunnloven.
SPØRSMÅL OG SVAR 28-06-59.
§ 387 073 124. Nå, denne menighet ble tatt opp og levningen av denne kvinnens
sæd, som overhold Guds bud og har tro i Jesus Kristus. Skjønner dere? Ikke
bruden, overlevninger av kvinnens sæd … Deretter spyttet han vann ut av sin
munn for å føre krig med resten av sæden. Dette er når de Protestantiske
menigheter under Kirkenes Verdens Råd, som er bildet til dyret og er nå under
utforming … Og det skal bli en boikott på alle menigheter som denne. Slik som
vi er inn i en stor skatte sak nå, en konflikt, de forsøker å si at vi ikke er noen
menighet, men vi har den grunnlov festede rett til å si at vi er en menighet. Så
lenge vi har denne grunnloven uten forandringer da har vi så absolutt denne
rettighet, likeså mye som alle andre. Våre forfedre tok dette standpunkt. Men hva
har vi gjort? Vi har brutt alle grunnlovs paragrafer som de kunne brutte. Snart
blir Kirkenes Verdens Råd med alle kirker og denominasjoner invitert i dette, og
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djevelen kommer inn og gjør alle lokale kirke medlemmer verdslig, og så videre,
sammen med de store menigheter og grupper og foreninger, mens den lille gamle
kirke ligger under og er i ferd med å bli født på nytt i et virvar, slik som alle
fødsler er, og betaler prisen, og *fortsetter med å dø til seg selv, og de fortsetter
på samme vis som de gjorde den gangen de for første gang ble født på nytt på
Pinsen. Den samme type menighet som den gangen. De vil bli stengt under
Kirkens Verdens Råd. Det blir en boikott slik som en forbunt eller noe slik. Du er
enten inn eller ute.
*Ikke sikkert på oversettelsen; ”still getting down and dying out”
§ 126. Dyrets merke er aktuell i dag, og Guds Segl er Den Hellige Ånd. Å
forkaste Det er dyrets merke. Det forutsettes at alle som ser Den hellige Ånd
mottar Det. Ved ikke å gjøre det, er det samme som å ta dyrets merke, fordi det
finnes kun to muligheter. Alle som ikke hadde Guds Segl, hadde dyrets merke.
Altså å motta Guds Segl er å motta Den hellige Ånd. Å forkaste Det, er det
samme som å motta dyrets merke. Det er det hele. Det stemmer nøyaktig.
Rom 7,1-4 Eller er dere uvitende om, brødre –, for jeg taler til dem som kjenner
til lov {loven} –, at loven hersker over mennesket over en så lang tid som det
lever? 2 For den kvinne som er under en ektemann, har blitt bundet ved lov til
ektemannen som lever; men hvis ektemannen skulle dø bort, har hun blitt gjort
inaktiv bort fra loven om ektemannen. 3 Derfor skal hun altså bli kalt en
kvinnelig ekteskapsbryter, hvis hun, mens ektemannen lever, blir til for en annen
mann; men hvis ektemannen skulle dø bort, er hun fri fra loven, slik at hun ikke
er en kvinnelig ekteskapsbryter, selv om hun hadde blitt til for en annen mann. 4
Slik at dere også, mine brødre, ble gjort døde i deres forhold til loven, gjennom
Kristi kropp, til den hensikt at dere skulle bli gift til en annen, for ham som har
blitt oppvekket ut fra de døde, for at vi skulle bære frem frukt for Gud.
Paulus forteller oss at loven som styrer ekteskaps kontrakt er den samme loven
som styrer Gud og Hans Folk. Paulus sa: 2 ”For den kvinne som er under en
ektemann, har blitt bundet ved lov til ektemannen så lenge han lever; 3 Derfor
skal hun altså bli kalt en kvinnelig ekteskapsbryter, hvis hun, mens
ektemannen lever, blir til for en annen mann;”
Om hun blir kalt for en ekteskapsbryter, da finnes det også en lov som omhandler
dette. Og siden Amerika giftet seg selv til Kristus gjennom en pakt kalt
”Uavhengighets Erklæring,” da er hun forpliktet til å oppfulle hennes ekteskaps
løfte. Siden hun har forlatt hennes løfte, ”Uavhengighets Erklæring,” da må
Amerika bli kalt for en nasjon som har brutt hennes ekteskaps løfte, og hun må
bli straffet med den straff som en kvinne som har begått ekteskapsbrudd.
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For å gå dypere inn i denne studie, må vi undersøke denne pakten mellom Gud og
denne nasjonen. Denne pakten som jeg snakker om er ikke den amerikanske
grunnlov. Dette er en pakt mellom regjeringen og folket. Men ”Uavhengighets
Erklæring,” er den dokumentasjon som plasserer det amerikanske folk under
Guds autoritet og under Hans Ord. Paulus sa:
4 Slik at dere også, mine brødre, ble gjort døde i deres forhold til loven, gjennom
Kristi kropp, til den hensikt at dere skulle bli gift til en annen, for ham som har
blitt oppvekket ut fra de døde, for at vi skulle bære frem frukt for Gud.
Våre forfedre utrykte sine ønsker for denne nasjonen for å bli skilt fra den
engelske kongen og hans måte å regjere på og komme under herredømme og
ledelse og autoritet av Guds Lov.
UAVHENGIGHETS ERKLÆRING. 4. juli 1776.
Når det i løpet den menneskelige begivenheter blir nødvendig for en nasjon å
oppløse de politiske band som har føyet dem sammen, og ta det for gitt blant
jordens makter den særtrykk og jevnbyrdige rang som loven til naturen og
Naturens Gud berettiger dem til, en sømmelig respekt i menneskehetens
oppfattning forlanger at de skulle erklære grunnen som tvinger til separasjonen.
Vi står fast ved at denne oppfattning er innlysende, at alle mennesker er skapt
like, at de er utrustet av vår Skaper med visse umistelige rettigheter. Blant disse
er Liv, Frihet, og streben etter Glede. For å sikre disse rettigheter, blir
regjeringer opprettet blant mennesker, som henter sin makt fra pakten av de som
blir regjert. Om så en eller annen form av Regjeringen blir destruktiv til slutt, da
er det folkets rett å forandre eller oppheve det. Og å innsette en ny regjering som
legger sin fundament på slike prinsipper og som organiserer sin makt i en slik
form slik det synes mest sannsynlig for å oppnå deres sikkerhet og lykke.
Dette forteller oss at vi, befolkningen i De Forente Stater hadde erklært en
separasjon og en skilsmisse fra den engelske konge og hans måte å styre på og
hadde underlagt oss selv til Gud og Hans Autoritet. Ved å gjøre dette oppdaget vi
at vi måtte skrive en pakt for at folkets regjering kunne bli styrt av folket. Og vi
gikk inn i en republikansk form av regjering under en pakt som vi kaller
grunnloven av Amerika. I denne pakt opprettet vi denne umistelige rettighet som
var Gud gitt, også skulle være den høyeste prioritet og midtpunkt av vår grunnlov
og binder vårt folk sammen.
ENDRING 1. Kongressen skal ikke lage en lov angående en religiøs
forsamling, eller legger ned et forbud mot den frie utøvelse derav; eller avkorte
tale friheten eller pressen, eller den rett at folket samler seg fredfull, og til å
anmode regjeringen for en gjenopptagelse av et klagemål
ENDRING 2. En god regulert milits, som er nødvendig for rikets sikkerhet,
retten til folket for å være i besittelse av våpen og bære dem, skal ikke bli
krenket.
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La oss først se inn i Guds Ord for å se hva Gud synes om ekteskapsbrudd. Da
Han gav oss de ti Bud i 2. Mose bok var den sjette bud han gav: ”Du skal ikke
drive hor.” jeg tror ikke at det er merkelig at dette er det sjette bud, når tallet er
nummer seks, fordi mennesket ble skapt på den sjette dag. Og mennesker er ved
avslutningen av de første seks tusen år av hans eksistens her på jorden, og vi vet
nå at tusen år for mennesker er bare en dag for Gud. Det er grunnen til at han som
ble skapt på den sjette dag, bare hadde seks dager for å leve ut hans tid her og da
passer det at ødeleggelsen av menneskeheten kommer ved avslutningen av den
sjette dag.
Gud sier i: 3 Mos 20,10 Den som begår ekteskapsbrudd med en annen manns
hustru, den som begår ekteskapsbrudd med sin nestes hustru, skal sannelig dø,
ekteskapsbryteren sammen med ekteskapsbrytersken.
Nå ser vi ved Guds Ord at straffen for ekteskaps brud er døden.
Ordsp 6,32 Hver den som begår ekteskapsbrudd med en kvinne, er uten forstand.
Den som gjør det, ødelegger også sin egen sjel.
Det er grunnen til at en åndelig død må finne sted først, der hvor en person mister
alt forståelse som han kan ha vært i besittelse av.
Ordsp 30,20 Dette er skjøgens vei: Hun spiser og tørker seg rundt munnen, og
sier: "Jeg har ikke gjort noen misgjerning."
Esek 16,32 Du er en utro hustru, som tar fremmede i stedet for sin ektemann.
Åp 2,22 Se, Jeg kaster henne på sykeseng, og dem som lever i utuktig samliv med
henne, kaster Jeg ut i stor trengsel, hvis ikke de omvender seg fra gjerningene
sine.
Det er grunnen til at vi ser at døden og trengsel er hennes straff.
2 Pet 2,14 Deres øyne er fulle av skjøgen, og de kan ikke opphøre med å synde.
De lurer ubefestede sjeler. De har et hjerte som er opplært i grådighet, og de er
forbannelsens barn.
Det er grunnen til at forbannelsen er på dem.
Mark 8,38 For den som skammer seg over Meg og Mine ord i denne troløse og
syndige slekt, ham skal også Menneskesønnen skamme seg over når Han kommer
i Sin Fars herlighet med de hellige englene.»
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Jak 4,4 Dere horkarer og horkvinner! Vet dere ikke at vennskap med verden er
fiendskap mot Gud? Hver den som vil være venn med verden, gjør seg selv til
Guds fiende.

STADFESTELSE OG BEVIS. 21-06-62.
E-62. La meg si denne vennen, at Moses’ Gud som kunne ta dem i arken, også
kunne ta dem fra disse murer. Og om Gud, ved et instinkt i et dyr kan kalle dem
bort fra farer, hvor mye mer kan det da kalle et menneske som er inspirert av
Den Hellige Ånd? Hva en ondskapsfull ting. Hva en falsk generasjon. Hva en
syndig sted som vi lever i. Hva en syndig og ugudelig nasjon har vi; Guds
forlatt, hater Gud, søker tegn, hva en gjeng med lykke jegere, kjødelig
etterlignere. Ledet an av en gjeng tom skaller, og som er kommet til veis ende.
Jeg sier det i Herrens Navn. Jeg kaller en gang til. Det er opp til deg å svare.
GUDS NÆRVÆR UOPPDAGET. 18-06-64.
§135. Det samme som i Jesus dager. Observer Ham mens Han står her. Han sa:
”Slik som det var i Jonas dager; slik som Jonas var tre dager og tre netter i
maven til hvalen, slik må Menneske Sønnen også det.” Han sa: ”En ond og utro
generasjon søker etter tegn.” ”En ond og utro slekt …” Jeg lurer på om et
menneske som er ved sin fulle fem kan fornekte at vi ikke lever i en svak og
utro generasjon, med homoseksualitet, og perversitet. Og skilsmisse statistikker
i Amerika er høyre en i noen annet land i verden. Og på grunn av dette går hele
verden i et kaotisk system. Nesten tre ut av fire er skilt. (Around--taking the whole
thing around in ten years of marriage, skjønner ikke meningen, oversetter.) Tenk
på det. Skilsmisse, gifte seg igjen og gifte seg igjen, skille seg og gifte seg igjen.
”De eter og drikker, gifte kvinner som har vært gift.” Se på timen vi lever i. Når
var det en slik kaos?
TROR DU DETTE. 06-09-53.
E-31. Gud forbereder Seg alltid for ting. Tror dere ikke dette? Hør nøye etter nå.
Jeg tror av hele mitt hjerte i dag at … Dette er bare bror Branham som taler.
Skjønner dere? Jeg tror at disse ting som dere ser finner sted i dag, er en
forberedelse. Gud forbereder noe rett før klimaksen. Gud varsler verden alltid,
og da, om de ikke vill ta imot varslingen, da er det bare en ting som står igjen;
det er dom. Noah varslet verden, og de ønsket ikke å motta det. Gud har alltid
gjennom alle tidsaldere varslet mennesker. Gud sender nåde og om de avviser
nåde, da finnes det ikke noe annet enn dom igjen. Men vår nådige Far sender
nåde først.
FORBEREDELSER 11-11-53.
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E-35. Mens Gud forbereder seg. Før når Gud skulle ødelegge verden. Før Han
ødela verden, gjorde Han i stand en vei for å frelse de mennesker som ønsket å
bli frelst. Han gjør det alltid slik. Han viser nåde før dommen kommer. Og når
menneskene avviser nåde, da er det kun en ting som står igjen og det er dom. Det
er ikke Gud som dømmer deg; du dømmer deg selv.
Så lenge du er under dette blodet som er rund omkring denne verden, da har du
rett på nåde. Det er Jesus Kristi Blod som beskytter oss mot at Gud dreper oss,
om det ikke var slik hadde Han drept oss så snart som vi syndet. Med Dette
holder Guds dom, som er døden, fra oss. Du har et fri og et selvstendig moral.
Men når du dør, og din ånd går videre, da er du allerede dømt. Du behøver ikke
å vente på dom. Du er dømt allerede. Gud sa: ”Den dagen du eter av det, den
dagen dør du.” Her er det fastslått.
Legg merke til det, at det er ikke Gud som dømmer deg, du dømmer deg selv. Og
hvordan gjør vi det? Ved å høste det som vi sår. Og hva har det med en
domsdepresjon i ende tiden å gjøre? Alt sammen.
Om vi nå undersøker Boken om de to Lover, det er femte Mose Bok, da ser vi
loven om velsignelse og loven om forbannelse. I dette bok og spesielt kapittel 28
ser vi at dersom vi legger vekt på å være lydig mot Guds Ord, Hans Lov, da blir
vi velsignet så mye, slik at de kommer over oss og innhenter oss. Det er som i et
løp hvor du ikke er klar over at det kommer en bak deg og som har større fart enn
du og når du blir klar over at han er kommet ved siden av deg, er han allerede
større enn deg og har overtatt ledelsen i din løp.
5 Mos 28,1-2 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:
Hva da om du ikke nøye lyder Herren din Guds Røst? Da skjer det motsatte. Og i
vers 15 ser vi forbannelsen:
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:
Om vi nå nøye går i sømmene om det som Gud forteller dem i 5. Mose Bok, da
ser vi at Han sier at det som var en velsignelse blir til en forbannelse, og dette er
avhengig av din respons til Guds Ord. Velsignelsen og forbannelsen kommer i to
viktige deler av dit liv. Den har med velsignelsen av økonomien å gjøre eller
helse og plager som blir en velsignelse eller forbannelse.
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5 Mos 28,3 Velsignet skal du være i byen, og velsignet skal du være på marken.
5 Mos 28,16 Forbannet skal du være i byen, og forbannet skal du være på
marken.
5 Mos 28,4 Velsignet være din livsfrukt, grøden av din jord og det dine husdyr
bærer, avkommet fra ditt storfe og tilveksten til ditt småfe.
5 Mos 28,18 Forbannet være din livsfrukt*, grøden av din jord, avkommet fra
ditt storfe og tilveksten til ditt småfe.
5 Mos 28,5 Velsignet være din kurv og ditt deigtrau.
5 Mos 28,17 Forbannet være din kurv og ditt deigtrau.
5 Mos 28,6 Velsignet skal du være i din inngang, og velsignet skal du være i din
utgang.
5 Mos 28,19 Forbannet skal du være i din inngang, og forbannet skal du være i
din utgang.
5 Mos 28,7-13 Herren gjør at dine fiender som reiser seg mot deg, ligger slagne
rett foran ditt ansikt. På én vei skal de komme ut mot deg, og på sju veier skal de
flykte for deg. 8 Herren skal by velsignelsen være over deg i dine lagerhus og i
alt det du legger hånden på, og Han skal velsigne deg i det landet som Herren
din Gud gir deg. 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. 10 Da skal alle folkene på jorden se at Herrens navn er nevnt over
deg, og de skal frykte deg. 11 Herren skal gi deg mer enn nok av alt som er
godt, ved din livsfrukt, ved det dine husdyr bærer, og ved grøden av din jord, i
det landet som Herren sverget for dine fedre å gi deg. 12 For deg skal Herren
åpne Sitt gode skattkammer, himmelen, for å gi ditt land regn i rette tid, og for å
velsigne all dine henders gjerning. Du skal låne til mange folkeslag, men selv
skal du ikke låne. 13 Herren skal gjøre deg til hode og ikke hale. Du skal bare
være over, og ikke ligge under, hvis du lyder Herren din Guds bud, som jeg
befaler deg i dag, og tar deg i vare så du holder dem,
Sammenlign nå disse velsignelser angående helse og god økonomi med
forbannelser som har med dårlig helse og dårlig økonomi. Det er en ting for Gud
å velsigne deg med god helse. Han kan si at din helse skal være bra. Men når Han
forbanner deg med dårlig helse da blir Han meget spesifikk og nevner de
forskjellige plager og sykdommer som kommer på de som er under forbannelse.
RESPEKT. 15-10-61.
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§ 55. La oss se på Noah et øyeblikk. Noah hadde en åpenbaring fra Gud, enda
det var i motsetning til alt annet som vitenskapen kunne bevise som sannhet. Men
han hadde snakket med Gud og Gud hadde snakket med ham. Og han gikk og
begynte å bygge arken, der hvor spottere og etterlignere var, slik som Bibelen sa
det skulle være i de siste dager, akkurat som den gangen, da de spottere spottet
Noah. Hvorfor egentlig? Fordi de trodde at han var sinssyk fordi han bygde en
ark. Men Gud kom med dom på disse spottere fordi de ikke ville høre på Guds
budbærer, ved at de ikke ønsket å komme inn i arken under hans forkynnelse.
Da sendte Gud Sin Guddommelig Dom over verden. Men først gjorde Han en
vei ut for alle som ville motta det. Og om de ikke kom seg ut da ble det bare en
ting igjen. Om de ikke ønsker å ta Guds tilveie brakte vei, da er det kun en ting
igjen og det er Guddommelig dom.
HVORFOR 22-06-62.
E-17. Når Gud lager er fluktrute for menneskene og de nekter å bruke den, da
spør Gud: ”Hvorfor?” Jeg tror at Han har en rett til å spørre det. Når Gud gjør
alt for menneskeheten Han kan, og folk nekter å motta Hans hjelp, da har Han en
rett til å spørre om hvorfor de avviste den. Jeg tror at det blir slik ved dommen.
Når Gud har gjort i stand en fluktrute for menigheten og for folket og de nekter å
ta den i bruk, da spør Gud oss om hvorfor vi ikke tok den i bruk. Jeg tror det.
SE HEN TIL JESUS. 1964.
Vi oppdager her at det fantes et menneske med navnet Noah. Han så den rette
Guds dom, på de hensynsløse Gud fornektende generasjon, som Gud utløste. I
Hans visjon, Noah var en profet, som Gud hadde gitt ham, viste Gud ham om
hvordan han skulle bygge en ark, og instruerte ham om hvordan konstruksjonen
skulle være. Hvordan kunne Noah, da han så Guds vrede lage en vei ut, om ikke
denne visjonen var Guds Ord. Slik er det alltid; før dommen kommer, finnes
det en vei ut av det. Slik er det alltid med Guds Ord.
HEBREERNE KAPITTEL 3. 01-09-56.
§ 87-4. Amerika ønsker ikke Evangeliet. Dere er klar over det. Det er best at vi
innrømmer det. Disse Anglo Saksiske mennesker er ferdig. Slik er det. Det finnes
ikke flere Evangelier som Amerika vil motta. Å, ja det finnes noen sporadiske
utbrutt her og der, men som et Evangelium er det slutt. Du kan ikke engang
predike til dem, kan ikke snakke med dem. De vil ikke tro noen ting. Skjønner? De
har sine egne hard nakkede ideer, de er innstilt på det. Det neste som kommer til
å skje med denne nasjon er dom. Hun får det også. Muligens gjennom en
depresjon, muligens gjennom et atom bombe, kanskje gjennom en stor plage,
en sykdom eller noe slik; men hun er ferdig. Det kommer, tusen ganger tusen vil
falle.

