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Amplified Bibelen 2. Timoteus 3:1 Men forstå dette, at i de siste dager vil
det komme harde tider med mye stress og problemer - vanskelig å
håndtere og vanskelig å bære.
Nå, i de neste to avsnittene av Satans Eden, her sier broder Branham:
65-0829 Satans Eden 8. Nå, for å komme ned i kveld, bare for å tale til
dere, å si: “Vel, jeg kunne gjøre dette eller det, …”
9 Jeg ønsker å snakke med folket, like så mye som jeg gjerne ville ha dratt
hjem med hver enkelt av dere i kveld. Jeg … Gud vet at det er sant. Jeg
ville gjerne dratt hjem med hver enkelt av dere, og spist frokost med dere i
morgen, og gått ut og jaktet på ekorn med dere i morgen ettermiddag, ser
dere. Jeg ville gjerne gjort det, men jeg kan ikke gjøre det. Og jeg ville
gjerne ha dratt hjem og bare satt meg ned og snakket med dere; sittet på
verandaen etter møtet og snakket med dere en stund, snakket med dere
om deres velferd og om Gud. Jeg ville elsket å gjøre det. Menn og kvinner
her inne; Gud vet at jeg gjerne ville gjort det, men jeg kan ikke gjøre det.
Ser dere, det er bare så mye som trekker og tynger.
10 Og i denne nervøse tidsalderen som vi lever i … Og jeg er en
nervøs person selv. I dag har jeg bestemt meg for å gjøre noe: “Jeg er
bare nødt til å gjøre det”, og i morgen er det milevis borte fra meg; noe har
forstyrret meg og gjort dette og det. Og du har ditt svare strev med å
holde tankene dine samlet.
11 Men mitt hovedmål er å forkynne Evangeliet til Menigheten, og gjøre alt
jeg kan for å bringe ære til Jesus Kristus i denne tid, mens jeg er her på
jorden, og den tiden jeg har igjen på jorden.
Nå, med det som han sa her, jeg ønsker å undersøke hans tanker om
denne nervøse tiden som vi lever i.
Broder Branham sa i sin tale: Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord 19.
Mennesker nå, og folk i dag, er i slik en nevrotisk tilstand, hele verden
...
21 Hele menneskeslekten er råtten. Vel, hvis de fysiske kroppene våre
blir nedbrutt på den måten av å spise hybridmat, og stress, som gjør den
råtten, gjør ikke det også at hjernecellene råtner? ... Det har kommet til

en tilstand hvor hele nasjonen, hele verden, ikke bare denne nasjonen,
men overalt, de er mentalt borte.
Ved å granske broder Branhams uttalelse denne formiddagen, fra Satans
Eden, og også denne uttalelsen fra Kristus åpenbart i sitt eget Ord, da
ser vi at verden så absolutt er i en nevrotisk tilstand, hele verden.
Det som vi nettopp leste fra 2. Timoteus 3:1, det er veldig passende for
denne tiden som vi nå lever i:
Amplified Bibelen 2. Timoteus 3:1 Men forstå dette, at i de siste dager vil
det komme harde tider med mye stress og problemer - vanskelig å
håndtere og vanskelig å bære.
Nå, i Websters ordbok, her finner vi definisjonen av Nevrose: "Alle de
forskjellige psykiske, eller mentale, funksjonelle lidelser preget av en
eller flere av følgende reaksjoner: (1) ANGST, (2) TVANG og (3)
BESETTELSER, (4) FOBIER, (5) DEPRESJON og (6) ADSKILLELSE
FRA ANDRE."
Nå, han sier: Alle de forskjellige psykiske, eller mentale, funksjonelle
lidelser. Og så lister han opp syv av dem. Og vi vet at denne tiden er syv
ganger vanskeligere enn noen annen tid. Men hvis du husker at vi, for flere
år siden, hadde en studie om nevrosen i endetiden. Det var i vår serie om
galskapen i endetiden. Og vi dekket individuelt egenskapene til nevrose. Og
vi fant ut at det aller første som setter i gang hele den nevrotiske
oppførselen, er Angst. Og det er en bekymring for hva som kan komme til
å skje. Men når du begynner å bekymre deg, da begynner du å gjøre
tvangsmessige ting, og visse handlinger, for å prøve å overvinne angsten
din. Og det fører til en tvangsmessig oppførsel.
Og når du blir tvangsmessig, hvis du ikke kutter av den oppførselen i sin
begynnelse, fører det til tvangsmessig oppførsel. Så en ukontrollert tvang
skaper en tvangsmessig oppførsel, du blir besatt av din tvangsmessige
oppførsel, og det fører til Fobi. Og det er frykt. Og vi vet at Frykt har en
straff i henhold til Guds Ord. Og straffen for frykt er at du stopper opp med
å bevege deg fremover, du stopper helt opp. Du bli som lammet, som en
person i frykt for en hund eller raner. Og du unnlater å ta de riktige tiltakene
for å gå forbi det som du frykter. Josef fryktet for å ta Maria til å bli hans
hustru. Og derfor var han klar til å gi henne et skilsmissebrev.
Problemet er at det stopper ikke bare der. Frykt fører til depresjon, og
depresjon fører til en tilbaketrekking, der du distanserer deg fra andre. Nå

viste vi deg at en tilbaketrekking er den siste fasen av en nevrose. Og jeg
synes at det er interessant at de kreftene som ha virket i folk, og satt dem
inn i en slik tilstand av nevrose, gjennom en manipulasjon, gjennom frykt,
og et press for en distansering, at folket har tatt disse syv trinnene
tilsynelatende gjennom en antydning, fra den ene til den neste.
Hvis du husker i 2019, fra august til desember, da brukte vi 11 uker på å
vise denne progresjonen. Og jeg har satt meg tilbake de siste to årene, i
forbløffelse over at dette er den eksakte taktikken fienden har brukt for å
ødelegge verdens folk, og for å bringe frem en fullt utviklet nevrose. Hvis du
analyserer maktspillet i det hemmelig statsnettverket (deep state), her har
de brukt angst, tvangsbruk av maske og sosial distansering. Og de har gjort
det til en så tvangsmessig oppførsel at folk endog bruker maske mens de er
alene utendørs, eller de kjører alene i bilene sine. Det viser at de er
demon-besatt av denne angsten og den tvangsmessige oppførselen. De
bruker ikke bare én maske, men til og med flere. Og de distanserer seg
sosialt fra sine egne familier, sine barn og barnebarn.
Bare se på alle de seks stadier av neurose som Webster definerte. Og vi
har forkynt gang på gang gjennom årene, og i disse 11 ukene lagt ut
nøyaktig hvordan denne verden vil gå inn i fullt utviklet nevrose. Og vi
gjorde dette tre måneder før pesten kom til dette landet. Det viser at
Ildstøtten fortsatt leder oss inn i Tusenårsriket. Og vi er sønner av Gud, og
Guds sønner er ledet av Guds ånd, og ikke av Satans undersåtter. Og,
"Gud har ikke gitt oss fryktens ånd, men kraftens og kjærlighetens
Ånd, og et friskt sinn. – Så hvor kommer frykten fra? Fra djevelen. Og
Fullkommen Kjærlighet kaster ut all frykt. Og Fullkommen Kjærlighet
kan bare komme via en fullkommen tro på et stadfestet Ord.
Bare se på de trinnene som Daniel Webster sa skulle finne sted i denne
prosessen med å bli nevrotisk. Og så kan du på egen hånd lage en liste
over hver ting du ser, som faller inn under disse trinnene. Og du vil bli
overrasket over hvordan den Hellige Ånd har forberedt våre hjerte og sinn
for en seier mot Satans agenda i denne Satans Eden.
Angst er det første. Og det er det de har pumpet inn gjennom det falske
massemedia, COVID-COVID-COVID-verdenspandemi, dere kommer alle til
å dø. Så de bearbeidet folket gjennom et angrep av angst. Og det er
akkurat det motsatte av det som Jesus fortalte oss. Apostelen Paulus
fortalte oss: "Vær ikke bekymret for noen ting. "

Filipperne 4:6 Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres
bønneemner komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takksigelse.
7 Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres
tanker i Kristus Jesus.
Og broder Branham advarte oss mot å bekymre oss, fordi bekymring vil
bryte ned helsen din.
64-0823M Spørsmål Og Svar 265 Broder, se nå, la meg fortelle deg, hun
kommer til å saksøke deg for en skilsmisse; det er Satan. Skjønner? Du
skulle ikke gjøre det, men hvis du er en kristen, og du ikke har gjort noen
ting i denne verden for å hindre den kvinnen, da er det Satan som gjør det.
Han prøver bare å rive deg i filler. Hvis hun er en av Guds utvalgte, da vil
hun komme til Ham. Hvis hun ikke er det, da er hun ikke verdt å
bekymre seg for. Så hvis det gjør det ... Hvis du bekymrer deg, da vil det
bryte ned helsen din, og det er det som Satan ønsker å gjøre. Jeg vet
det, at han forsøker å påvirke deg. Så du bare overgir alt sammen til
Gud, og du fortsetter å tjene Gud bare så sjeleglad som du kan være.
Gud vil ta seg av resten. "Alle de som Faderen har gitt Meg, de vil komme
til Meg." Gå ned på dine knær; Jeg skal be sammen med deg eller noe. Jeg
skal be over saken. Bare si: "Herre Gud, jeg elsker henne. Hun er mine
barns mor," (hvis hun er det) og si: "Jeg bare overgir alt sammen til Deg,
Herre. Jeg begjærer dem frelst. Det vet Du at jeg gjør. Men jeg kan ikke
strekke meg lenger. Hun kommer uansett til å skille seg fra meg. Jeg har
ikke gjort noe; Hvis jeg har det, må du åpenbare det for meg; Jeg skal gjøre
det rett. Jeg vil gjøre hva som helst." Så overgi det da til Herren og bare
la det være i fred da, bare la det være. Fortsett bare rett videre, lev
akkurat slik du har gjort, som om ingenting hadde skjedd. Og Gud vil ta
seg av resten.
Og legg merke til hva broder Branhams råd er. Ikke bekymre deg, bare
overgi det alt sammen til Gud. Og vær deretter glad og avslappet, og finn
glede i livet.
Du skjønner, men Satans angrep er å gjøre deg bekymret over ingenting,
og sette dine følelser i en stilling hvor du, på grunn av bekymring, bare ikke
kan takle livet. Ser du det? Vi lever i Satans Eden, og det var hans første
angrep. COVID-COVID-COVID, og folk ble opphisset og engstelige for hva
som kunne skje.
Og det førte til tvangsmessig oppførsel, etter som vi har sett vårt
massemedia og myndigheter gjøre slike drastiske handlinger, at de

forsterker angsten, og de presser folket til en tvangsmessig oppførsel som
bare ikke er normalt.
Så folk begynner å hamstre omtrent alt, fordi de bare vet at ting kommer til
å bli verre og verre. Og etter en stund ser vi at tvangshandling blir en
tvangsmessig oppførsel, og på det tidspunktet blir tvangstankene til en
besettelse. En djevelsk besettelse. Og bare se på hvordan de kjører helt
alene nedover gaten i en bil, og de har på seg en maske. Vel, enhver
tredjeklassing, eller enda mindre, kan fortelle deg at de har problemer med
å puste med en maske på. Det kutter ned på oksygennivået til lungene
dine, og dermed til hjernen din og til andre vitale organer. Og kroppen din
trenger minst 95% metning av oksygen i blodet ditt for at organene dine
skal fungere ordentlig. Og immunforsvaret ditt er helt avhengig av å ha nok
oksygen til å bekjempe patogener. Men når oksygennivået ditt blir farlig
lavt, da vil de legge deg i en respirator. Og det vil drepe deg fordi det
strammer til lungevevet, slik at det mister sin elastisitet.
Og så, uten opphold er det gjort anstrengelser fra regjeringer rundt om i
verden, og de har presset folket skritt for skritt på veien inn i en fullt moden
nevrose.
Fra 1) angst, til 2) tvangshandlinger, til 3) tvangsmessig oppførsel, som blir
til 4) frykt, og frykt bringer 5) depresjon, og depresjon bringer 6) adskillelse.
ADSKILLELSE. Vi fant bevis i Skriftene for disse seks egenskapene til
nevrose profetert for denne endetiden. I vår studie så langt har vi funnet at
angst er hoved tilstanden som skal manifesteres i endetiden, og at alle
disse andre egenskapene har sitt opphav ut fra angsten. Vi fant også ut at
angst blir omtalt i Skriften mest med henvisning til bekymringer for dette
livet. Vi fant også ut at Satan har utnyttet forbannelsen som ble lagt på
mennesket av Gud, tilbake i begynnelsen etter fallet i hagen. Dette fallet
resulterte i at mennesket måtte svette og slite for å leve, og jorden ble
forbannet. Og derfor vet mennesket ikke alltid hva som blir resultatet av
deres strev og arbeid.
Vi viste hvordan angst er et resultat av å faktisk ha mangel på tro og tillit til
Gud, og derfor prøver vi å ta vår egen livsvei i våre egne hender. Vi fant i
Ordspråkene 16:9 Menneskets hjerte tenker ut sin vei, men Herren
styrer hans gang.
Derfor leser vi i Romerne 8:31 "Hvis Gud er for oss, hvem kan da være
imot oss?

Vi viste også at Satans hensikt er å få kontroll over vårt sinn. Og han gjør
dette ved å bringe deg inn under hans innflytelse, og han bringer deg inn i
en trelldom til seg selv. Og husk at vi lever i Satans Eden.
Johannes 8: 34 Jesus sa: "Den som gjør synd er syndens trell."
Så finner vi i 2. Peter 2:19 Mens de lover dem frihet, er de selv treller under
fordervelsen. For det en ligger under for, av dette er han også trellbundet
under.
Derfor, når vi blir overvunnet av en viss innflytelse, blir vi satt under
trelldom til denne innflytelsen. Og det er Satans plan her i Satans Eden.
Nå, denne trelldommen er et resultat av en innflytelse som begynner med
angst. Djevelen har lagt ut en snare, eller en felle for alle i hele verden. Og
den snaren, eller fellen er i en forkledning av økonomien. Han vet at folk må
tjene til livets opphold. Han har visst dette helt siden denne forbannelsen
som ble lagt på mennesket for hans ulydighet i hagen. Faktisk var han
ansvarlig for at den forbannelsen ble lagt på mennesket. Og så ser vi at han
utnyttet den situasjonen, og han har manipulert mennesket inn i et feil fokus
igjen.
1. Mosebok 3:17 Og til Adam sa han: Fordi du lød din hustrus røst og åt av
treet som jeg forbød deg å ete av, skal jorden være forbannet for din skyld.
Med møye skal du nære deg av den alle dine levedager.
18 Torner og tistler skal den bære for deg, og du skal ete av markens
vekster.
19 I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden,
for av den er du tatt. Støv er du, og til støv skal du vende tilbake.
Og så ser vi at mennesket måtte begynne å arbeide for å leve. Og det var
her Satan tok sin beslutning om å bruke den forbannelsen som Gud selv la
på mennesket, imot mennesket, for å bringe mennesket inn under hans
innflytelse. Hitler gjorde det samme. Han lovet folket et bedre liv, to biler i
garasjen og to kyllinger i hver gryte. Og da han hadde folket under sin
innflytelse, da startet han sin forfølgelse av jødene. Og folket bare snudde
hodet bort, og de ble ikke involvert, fordi de tross alt så hva han gjorde for
dem. Og så ser vi hvilken innflytelse Satan har på folket. Han har blindet
dem av materiell velstand.

I Åpenbaringen leser vi at den dominerende ånden i denne tiden, er at
mennesket er blitt så oppslukt av sine materielle eiendeler, at han er blitt
blind for sin åndelige tilstand.
Åpenbaringen 3:14 Og skriv til engelen for laodikeernes menighet: Dette
sier Han som er Amen, Det Trofaste og Sanne Vitne, Opphavet til Guds
skaperverk:
15 Jeg vet om gjerningene dine, at du verken er kald eller varm. Om du
enda var kald eller varm!
16 Derfor, fordi du er lunken og verken kald eller varm, vil Jeg spy deg ut av
Min munn.
17 Fordi du sier: «Jeg er rik, har fått overflod og har ikke behov for noe,» og
du vet ikke at du er elendig, ynkelig, fattig, blind og naken,
Og så, da ser vi i Lukas 21:31-35, at en bekymring for dette livet vil være
den snaren som fullstendig vil fange hele verden. Og de går glipp av å være
i Menneskesønnens nærvær når han kommer. Og så har vi funnet så langt i
vårt studium, at Satan brukte økonomien og livsstilen som en felle, for å
fange deg når du var uoppmerksom, men han bruker den også til å gi deg
et annet fokus, et galt fokus, akkurat som han gjorde med Eva tilbake i
hagen. Og dette da, fordi det er noe han har formet, og det bringer deg inn
under hans innflytelse. Og straks du er under hans innflytelse, da bringer
han deg steg for steg inn under hans fulle kontroll. Han gjorde det mot Eve,
han fikk henne til å gå ut, bort fra Ordets beskyttelse. Og når han hadde
gjort det, da implanterte han seg selv inn i henne. Og det brakte frem hans
sitt eget liv inn i henne. Og så, vi har sett hvordan denne innflytelsen av
bekymringer i dette livet, at det begynner å vende oss bort fra et
Kristus-sentrert fokus, og det bringer oss til en tilstand for å komme inn
under en feil innflytelse. Og alt dette skjedde på grunn av vår bekymring for
det som muligens KAN skje, med hensyn til bekymringen for dette livet.
Lukas 21:31 Slik skal dere også vite at når dere ser disse ting skje, så er
Guds kongerike nær.
32 Sannelig sier jeg dere: Denne slekt skal slett ikke forgå før alt dette har
hendt.
33 Himmel og jord skal forgå, men Mine ord skal aldri noensinne forgå.
34 Men ta dere i vare, så ikke deres hjerter blir tynget av rus, drukkenskap
og bekymringer for dette livet, slik at den dagen skulle komme uventet over
dere.
35 For den skal komme som en snare over alle dem som bor på jorden.
Som jeg sa gjennom hele denne miniserien om galskapen i endetiden, før
alt dette ble dyttet på oss 3 måneder senere, i januar 2020, at hele den

kristne verden er ute av fokus. De er besatt av den neste depresjonen,
nasjonen går konkurs, den nye verdensordenen, de imøtekommende
plagene, og det at de fullstendig går glipp av Herren som har kommet ned
fra himmelen med et rop.
Og så ser vi kirkens tilstand, de ser på "hva om", og de går glipp av sin
utfrielse fra disse tingene. De er fokusert på selve fellen som er satt, og
vrangforestillingen, i stedet for på veien ut av den.
Noen ganger vil satan gjøre disse livets bekymringer mer virkelige for deg
enn Guds løfter vil se ut til å være. Men Jesus befalte oss: Matt 6:33 Søk
først Guds kongerike og Hans rettferdighet! Så skal alt dette bli gitt
dere i tillegg.
Nå, i stedet for å se på fellen, bør vi lete etter en måte til å unngå den
fellen. Og så fant vi ut at ved å ha et feil fokus fra starten av, det fører oss
bare videre inn i en feil retning. Ved å ha feil fokus, finner vi oss selv å bli
bekymret for ting som vi ikke trengte å bekymre oss for.
Og når vi fokuserer all vår energi på disse bekymringene for fremtiden, da
finner vi oss selv til å bli fanget opp i å prøve å finne vår egen vei ut av
knipen. På dette tidspunktet går vi inn i TVANG, som er en irrasjonell
oppførsel. Vi blir da besatt av dem, og dette blir en djevelsk besettelse.
Husk hva Peter forteller oss: "1. Peter 2:19 For det en ligger under for, av
dette er han også trellbundet under.
Nå, når denne besettelsen overtar vårt vesen, da går vi inn i den fjerde
egenskapen til nevrose, som er FOBI, eller frykt. Her fant vi ut at Frykt har
en straff:
1. Johannes 4:18 Det er ingen frykt i kjærligheten. Men den fullkomne
kjærligheten driver frykten ut, for frykten har straff. Men den som frykter,
er ikke gjort fullkommen i kjærligheten.
Hebreerbrevet 2:15 ... gjennom frykt er vi blitt underlagt trelldom ...
Vi fant ut at denne frykten og trelldommen har den effekten at den stopper
opp enhver fremadgående bevegelse i det som har med Gud å gjøre. Josef
stoppet opp i sine planer angående Maria. Han fryktet å ta Maria til å bli
hans hustru, og derfor måtte Gud sende Sin budbærer for at Josef skulle
bli kvitt Sin frykt.

Så fant vi ut at Fobi fører deg inn i DEPRESJON, og det manifesterer seg i
det faktum at du ikke lenger ønsker å spise. Og så begynner du å kutte ut
den Åndelige Maten I Rett Tid. Du slutter å spise fra Guds Ord og fra
Hans Budskap. Og når dette skjer, da blir du svak og sykelig.
Dette fører oss deretter til den siste egenskapen til Nevrose, som er
ADSKILLELSE. Og vi fant ut at dette betyr at du begynner å kutte av
fellesskap med de andre troende. Først kuttet du ut å spise fra Livets Tre,
og deretter kuttet du ut all tilknytning til det. Og det innebærer ditt fellesskap
med de andre som selv spiser av det.
Nå, hvis du vil legge merke til det, disse seks stadiene av nevrose har blitt
hardt presset frem av regjeringene i denne verden, som alle er under
Satans innflytelse. Broder Branham fortalte oss at Satan kontrollerer alle
land i denne verden. Og siden dette er Satans Eden i 2021, da er Satan
selv i sitt toppunkt, i det å kontrollere verden. Så høyt opp som han noen
gang vil komme. Og han vet at han snart vil miste alt sammen.
Efeserne 4:17 Dette sier og vitner jeg altså i Herren, at dere ikke lenger
skal vandre slik som også de andre hedningene vandrer, i sine tankers
tomhet.
18 De er blitt formørket i sin forstand og er fremmedgjort for livet i Gud, på
grunn av uvitenheten som er i dem, på grunn av blindheten i deres hjerte.
Her finner vi ut at de avskjærer seg selv fra Guds Liv fordi deres forståelse
er blitt mørklagt. Ordet fremmedgjort, er det greske ordet (apallotrioo). Og
det betyr å stenge av seg selv fra fellesskap og intimitet. Hvorfor er det
slik?
1. Johannes 1:7 Men hvis vi vandrer i lyset, slik Han Selv er i lyset, da har
vi samfunn med hverandre, og Jesu Kristi, Hans Sønns blod renser oss fra
all synd.
Dette er slik fordi vi blir fortalt at vårt fellesskap kommer fra å vandre i
Lyset. Så hvis vi ikke lenger vandrer i Lyset, da har vi ikke lenger
fellesskap. Det er bare så enkelt som det. Og ordet vandre, det er dette
ordet (peripateo), som betyr "å gjøre seg en vei, å gjøre fremskritt
fremover, eller å regulere ens liv gjennom, eller å tilbringe sitt liv i."
Så vi ser at Guds Ord er et Levende Ord. Og inni der lever vi ut dette Ordet.
Det er ikke bare noe vi tror på, men det er selve vårt Liv. Og hvis det er vårt
Liv, det å skulle forlate det, det betyr da døden for oss. Og ordet fellesskap

er dette ordet Koinonia. Det betyr: "Nattverd, fellesskap,
kommunikasjon, forening eller felles deltakelse i." Og så ser vi at det er
nødvendig at dette Guds Ord blir en realitet i ditt liv. Og når det gjør det, da
bringer det et felles bånd til deg.
Det handler ikke bare om å vite at det er sant. Det handler om at det er en
virkelighet for deg. For det å bare vite at det er sant, det kan fortsatt
plassere det inn i et historisk perspektiv, slik det gjør med den nominelle
kristne. Men å vite at det er ekte, da begynner det å leve seg ut i ditt eget
liv. Når du leser dette Ordet, da kan du faktisk se at det manifestere Seg
Selv over alt i din omkrets.
Fordi Guds Profet sa dette: "Gud tolker Sitt Ord ved å få det til å skje."
Og så, når du leser Hans Ord, og så ser at det skjer, da er du i virkeligheten
en som lever ut den delen av Guds Ord. Vi har vist frem forskjellige
eksempler på at Ordet bringes frem til å skje, og at du er en del av det
levende Ordet. Et levende dynamisk Ord som stadig går fremover. Faktisk
siterte vi hvor broder Branham sa: 65-0725M De Salvede I Endetiden 233.
For det er umulig for dem som engang ble opplyst, og ikke beveget
seg videre med Ordet der det fant sted, de er døde, borte;
Og derfor må vi fortsette å gå videre sammen med Guds Ord etter hvert
som det fortsetter å bli manifestert. Ellers er vi døde, døde, døde.
Vel, vi kunne fortsette videre med dette. Men det som jeg prøver å bringe
over til deg, er at det å vandre i dette Lyset, er det som bringer fellesskap.
Det er en vandring som gjør det, fordi vandringen er å erfare og leve ut
dette Ordet. Og når vi erfarer det sammen, da deler vi i sammen denne
livserfaringen. Da er det ikke så mye det at vi taler om et Ord, som er Sant.
Men i en enda større forstand av Ordet, da taler vi om et Ord som ikke bare
er sant, men det er levende og har blitt en realitet for deg, fordi du faktisk
ser det i en manifestasjon. Da erfarer du det levende Ordet. Og når andre
erfarer det samme levende Ordet, da er fellesskapet like naturlig som selve
livet. For vårt fellesskap kommer egentlig gjennom å dele erfaringer med
hverandre. Vi kan ikke la være å tale med hverandre fordi vi aktivt deltar i
det samme Levende Ordet. Men nevrose gir akkurat den motsatte effekt. Et
feil fokus frembringer feil handlinger, som frembringer feil kommunikasjon,
som frembringer trelldom og død i stedet for utfrielse og liv.
1 Peter 1:3-5 Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Far, Han som etter
sin rike miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi
oppstandelse fra de døde,

4 til en arv som er uforgjengelig, uten flekker og uvisnelig, som er oppbevart
i himmelen for dere,
5 dere som i Guds kraft blir bevoktet gjennom troen, til den frelse som er
ferdig til å bli åpenbart i den siste tid.
Legg merke til at denne endetidens åpenbaring er å bringe endetidens
frelse og utfrielse.
1 Peter 1:7-9 for at den prøvede ekthet i deres tro - som er mye mer
dyrebar enn gull som forgår, selv om det lutres ved ild - må bli funnet til lov,
pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse.
8 Selv om dere ikke har sett Ham, elsker dere Ham. Selv om dere nå ikke
ser Ham, tror dere likevel på Ham. Dere fryder dere med en usigelig glede
full av herlighet,
9 og mottar troens endemål for dere, sjelenes frelse.
Nå, det var enda en ting som Webster brakte ut om neurose, det siste han
sa om neurose, og det er at det til slutt vil bringe frem fullt utviklet
konvertering. Dette er faktisk den syvende egenskapen, og vi vet at syv er
tallet for en ferdigstillelse. De første seks er et progressivt stadium som
flytter en til en fullstendig overtakelse under en demonisk kontroll. Men det
er også noe annet med denne siste egenskapen som jeg ønsker å
undersøke nærmere, om KONVERTERING. Den siste egenskapen er
konvertering. Etter at du har startet med angst, du begynner å gjøre ting
tvangsmessig. Og så tar de tvangsmessige atferdene over og blir en
besettelse, som er djevelbesettelse. Deretter kommer frykten, og depresjon
følger snart etter. Og når dette skjer, da slutter du å spise Ordet for din tid,
og du begynner å sulte deg selv, åndelig. Til slutt, fordi du ikke lenger
ønsker denne typen mat, da begynner du å unngå de som spiser denne
maten, og du kutter ut forbindelsen med disse. Du vil ikke ha fellesskap og
forbindelse med noen av de som vandrer i lyset. Og da tar den endelige
karakteristikken av neurose over, og det skjer en fullstendig omvendelse fra
et Kristus-sentrert liv til et materialistisk sentrert liv. Og der har vi denne
KONVERTERINGEN, den syvende og siste karakteristikken for denne
nevrotiske tilstanden som broder Branham sa at hele verden skulle bli
fanget opp i.
1 Timoteus 4:1 1Tim 4:1 Ånden sier klart at i de siste tider skal noen
forlate troen og vende seg til forførende ånder og demoners lære.
Dette skriftstedet taler om å falle bort fra TROEN ved endetiden. Og er det
ikke rart at regjeringene, som er kontrollert av Satan, ønsket å stenge

kirkene? Og forkynnerne godtok det, og sa at det er Guds vilje at vi skal
adlyde Cæsar? Mine brødre og søstre, dere kan ikke forlate troen på en
mer åpen måte enn å stenge ned deres menigheter.
Efeserne 4:18-20 De er blitt formørket i sin forstand og er fremmedgjort
for livet i Gud, på grunn av uvitenheten som er i dem, på grunn av
blindheten i deres hjerte.
19 De har ingen skamfølelse, og de har gitt seg over til usedelighet, og til all
slags urenhet, i grådighet.
20 Men dere har ikke lært å kjenne Kristus på den måten,
Så når verden beveger seg i en bestemt retning, da holder vi oss hjemme
og vi har "Trykk og Spill", når Gud ba oss, gjennom apostelen Paulus, om å
ikke bli hjemme, men heller å komme sammen enda mye mer, etter som vi
ser at dagen nærmer seg.
Hebreerne 10:23 La oss uten å vakle holde fast ved bekjennelsen av
vårt håp, for Han som gav løftet, er troverdig. (Så hva betyr "å vakle"? I
dag er vi PÅ. I morgen er vi AV. Det er en holdningsløs tro som går i rykk
og napp.)
24 Og la oss se til hverandre for å tilskynde til kjærlighet og gode
gjerninger.
25 Og la oss ikke forlate vår egen forsamling, slik noen pleier å gjøre,
men la oss formane hverandre, og det så mye mer som dere ser at Dagen
nærmer seg.
26 For dersom vi synder (viser vantro) med vilje etter at vi har fått kunnskap
om sannheten, da gis det ikke lenger noe offer for synder (vår vantro),
Se hvordan Satan fikk folk til frivillig å bli hjemme fra menigheten av frykt for
COVID-busemannen? Og noen patetiske pastorer vil ta et forvrengt sitat fra
Jesus ut av sin sammenheng, og si: "Gi keiseren hva keiserens er." Og
de glemte deretter å fullføre det som var Jesu poeng, og det var: "og Gud
hva Guds er ".
Og de glemmer at da Jesus sa at Han ble vist en mynt som hadde et
inngravert bilde av Cæsar, da sa Han at hvis Cæsars bilde er på den
mynten, da tilhører den ham. Så Han sa: "Gi keiseren hva keiserens er,
og Gud hva Guds er!" Og hvor er Guds bilde? I Hans barn. Vi er skapt i
Guds bilde. Og, vi er blitt likedannet med bildet av den førstefødte
Sønnen, som ble skapt i Guds bilde. Og Gud sa også: Våre navn er
blitt inngravert i Hans hånd.

Så det å sitere dette Skriftstedet til fordel for Satans Eden, og få folk til å
holde seg borte fra menigheten, og dermed falle ifra, det viser sannelig at
disse pastorene ikke er Guds tjenere, men Satans tjenere. Spesielt når
apostelen Paulus advarte oss: "Hvis noen skulle forkynne dere noe
annet enn det som vi har forkynt dere, han være forbannet!".
Nå kunne du si: "Det er bare en sløv pastor". Men jeg bryr meg egentlig
ikke om hvor sløvt det kan virke. Dette er hva Guds Ord lærer oss. Og Gud
sa: "La enhver manns ord være en løgn, og mitt Ord være sannhet,
sier Herren."
Så vi ser denne samme advarselen i 2. Korinterbrev 11:13 For disse er
falske apostler, bedragerske arbeidere, som omskaper seg til Kristi
apostler.
14 Og det er ikke noe å undre seg over. For Satan selv omskaper seg til en
lysets engel.
15 Derfor er det ikke noe stort om tjenerne hans også omskaper seg til
rettferdighetens tjenere. Men deres ende skal bli i samsvar med deres
gjerninger.
Derfor ser vi at i denne Satans Eden, her har hans tjenere infiltrert endog
dette Budskapet med menn som bøyer seg for bildet av Satans regjering,
og de nekter å ta et standpunkt imot det som Satan gjør. Derfor viser dette
at denne avkuttingen av Guds Liv, som kommer gjennom Hans Ord, starter
med en feil innflytelse og en feil forståelse. Og det er en forståelse som er
blitt mørklagt.
Og hvorfor forkynner disse predikantene Satans mantra i stedet for Guds
Ord? Fordi de ikke har noen rot i seg selv, og da faller de bort fra
Sannheten, og de leder andre til å falle bort sammen med dem. Og vet du
hva? De gjør dette av sin egen vilje. Med andre ord, alle disse påbudene
om å stenge ned kirker, har gang på gang blitt bevist å være ulovlige
påbud. De er ikke lover, fordi de ikke er blitt stemt over i en lovgivende
forsamling. og derfor, de som anket disse påbudene inn for retten, de fikk
medhold i retten. Så disse pastorene føyer seg etter lover som er ulovlige.
Og de blir lovbrytere ved å lære andre å gjøre det som er ulovlig. Når du
går sammen med lovløshet for fredens skyld, da er du ikke en fredsstifter,
du er en lovløs.
Og broder Branham sa i talen: 64-0119 Shalom 223. Hele Det Nye
Testamentet taler om denne tiden. Jesus Kristus taler om denne tiden."

Så hva sa Jesus i Det Nye Testamente som også gjelder for denne tiden?
Matteus 23:13 Men ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! For
dere stenger himlenes rike for menneskene. For ikke går dere inn selv,
og dem som er på vei inn, hindrer dere i å gå inn.
Ve, ve, ve, så hva har vi hørt? Pastorer som nekter sitt folk å gå i kirken?
Det var det Han sa.
Så igjen ser vi flere ord fra Det Nye Testamentet hvor Jesus sier:
Lukas 8:11 Lignelsen er slik å forstå: Såkornet er Guds ord.
12 De på veien er de som hører, men så kommer djevelen og tar ordet
bort fra hjertene deres, for at de ikke skal bli frelst, etter at de trodde.
13 De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører. Men
de har ingen rot. De tror en tid, men i fristelsens stund faller de fra.
14 Det som falt blant torner, er de som har hørt, men som på vandringen
kveles av bekymringer, rikdommer og livets lyster, og som ikke gir
moden frukt.
15 Men det som falt i god jord, er de som har hørt det gode ordet i et
godt hjerte, bevarer det og bærer frukt i utholdenhet.
16 Ingen som tenner et lys, dekker det til med et kar eller setter det
under en seng. Men han setter det i en lampeholder, slik at de som
kommer inn, kan se lyset.
17 For ingenting er skjult, som ikke skal bli åpenbart, og heller ikke noe er
gjemt, som ikke skal bli kjent og komme fram i lyset.
18 Se derfor til hvordan dere hører! (eller på hvilken måte dere hører) For
hver den som har (gir et ekko), han skal få mer. Og hver den som ikke har
(ikke gir et ekko), han skal bli fratatt selv det han synes å ha.»
Lukas 13:22 Jesus gikk gjennom byene og landsbyene og underviste på
reisen Sin mot Jerusalem.
23 Da var det en som sa til Ham: «Herre, er det få som blir frelst?» Men
Han sa til dem:
24 «Kjemp for å komme inn gjennom den trange port! For Jeg sier dere:
Mange skal søke å komme inn, men ikke være i stand til det.
25 Når først husets Herre har reist Seg og stengt døren og dere blir
stående utenfor og banke på døren og si: «Herre, Herre, lukk opp for
oss!», da skal Han svare og si til dere: «Jeg kjenner dere ikke, hvor er
dere fra?» (legg merke til at dette er dem som er på utsiden, Ikke de som
er inne sammen med Ham)
26 Da skal dere begynne å si: «Vi spiste og drakk framfor Deg, og Du
underviste i gatene våre.»

27 Men Han skal si: «Jeg sier dere at Jeg kjenner dere ikke, hvor er dere
fra? Gå bort fra Meg, alle dere urettferdighetens arbeidere.» (Ordet "gå
bort", er det samme ordet for å falle ifra.)
28 Det skal bli gråt og tenners gnissel (gråt og tenners gnissel taler alltid
om trengselen.) når dere ser Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i
Guds kongerike, mens dere selv er kastet utenfor.
Hebreerne 3:7 Derfor, som Den Hellige Ånd sier: «I dag, om dere hører
Hans røst,
8 da forherd ikke deres hjerter, slik som Israel hadde bitterhet på fristelsens
dag i ørkenen.
9 Det var der deres fedre fristet Meg, de testet Meg, men de hadde sett
Mine gjerninger i førti år.
10 Derfor ble Jeg vred på den slekten, og Jeg sa: De farer alltid vill i hjertet,
men de kjente ikke Mine veier.
11 Så sverget Jeg i Min vrede: De skal ikke komme inn til Min hvile.»
12 Se til, brødre, at det ikke er et ondt vantroens hjerte i noen av dere,
slik at han faller fra den levende Gud. (Det "onde vantroens hjerte" er
en feil forståelse. Det forårsaker dette frafallet, eller at de forlater den
levende Gud.)
13 Men forman hverandre daglig, så lenge det heter «i dag», så ikke noen
av dere skal bli forherdet ved syndens forførelse.
14 For vi er nemlig blitt delaktig i Kristus, så sant vi helt til enden holder fast
på den tilliten vi hadde fra begynnelsen,
15 for det blir sagt: «I dag, om dere hører Hans røst, da forherd ikke deres
hjerter, slik som Israel hadde bitterhet i ørkenen».
16 For hvem var det som hørte og likevel gjorde opprør? Sannelig, var det
ikke alle de som kom ut fra Egypt ved Moses?
17 Og hvem var Han vred på i førti år? Var det ikke på dem som syndet, så
kroppene deres falt om i ørkenen?
18 Og hvem andre enn dem som hadde vært ulydige, var det Han sverget
ikke skulle komme inn til Hans hvile?
19 Så vi ser da at de kunne ikke komme inn på grunn av vantro.
4:1 Så la oss derfor frykte, forat vi ikke skal bli latt tilbake, når det gjelder
løftet om å komme inn til Hans hvile, så det ikke skal vise seg at noen av
dere er kommet for sent.
2 For evangeliet ble også forkynt for oss slik som det ble for dem. Men
ordet som de hørte, ble ikke til noen nytte for dem, fordi det ikke ble forenet
sammen med troen i dem som hørte det.
3 For vi som har trodd, vi kommer inn til denne hvilen, som Han har sagt:
«Så sverget Jeg i Min vrede: De skal ikke komme inn til Min hvile,» selv om
gjerningene var skjedd fra verdens grunnleggelse av.

2. Tessalonikerbrev 2:1 Når det gjelder vår Herre Jesu Kristi nærvær,
brødre, og vår samling med Ham, ber vi dere
2 om ikke så raskt å bli drevet fra vettet eller bli skremt, verken ved noen
ånd eller ved noe ord eller ved brev, som om det kom fra oss, at Kristi Dag
allerede er kommet.
3 La ingen forføre dere på noen måte. For den kommer ikke uten at frafallet
først er kommet, og syndens menneske er blitt åpenbart, fortapelsens sønn.
4 Han er den som står imot og opphøyer seg over alt det som Gud har
erklært å være hellig, slik at han, som Gud, setter seg i Guds tempel, og
viser fram seg selv, at han er Gud.
5 Husker dere ikke at da jeg ennå var hos dere, fortalte jeg dere disse
tingene?
6 Og nå vet dere at det er Han som holder igjen, for at han kan bli åpenbart
i sin egen tid.
7 For lovløshetens hemmelighet er allerede nå i virksomhet. Det er bare
Han som ennå holder tilbake, inntil Han har beveget seg bort fra å være i
dens midte.
8 Og da skal den lovløse bli åpenbart, han som Herren skal ødelegge med
Sin munns ånde og tilintetgjøre ved tilsynekomsten av Sitt nærvær.
9 Dette er Satans nærvær, under Satans virksomhet, ved hjelp av all kraft,
tegn og løgnens mirakler,
10 og med all urettferdighetens forførelse i dem som går fortapt, fordi de
ikke tok imot kjærligheten til sannheten, så de kunne bli frelst.
11 Og av denne grunn skal Gud sende dem en kraftig villfarelse, så de skal
tro løgnen,
12 for at alle de som ikke trodde Sannheten, men hadde akseptert
urettferdigheten, skal bli dømt.
Det må skje et frafall for at vi skal vite at vi befinner oss i endetiden og i
Kristi Tilsynekomst.
Hebreerne 6:4 Det er umulig for dem som en gang har blitt opplyst, og har
smakt den himmelske gave, og har fått del i Den Hellige Ånd,
5 og har smakt Guds gode ord, og kreftene fra den kommende tidsalder,
6 å falle fra, og igjen bli fornyet til omvendelse. For de korsfester Guds
Sønn for seg selv på ny, og setter Ham til skam.
De som en gang har blitt opplyst, og avviker fra denne opplysningen, faller
faktisk bort. Og det er umulig for dem å noen gang endre sin tenkning hen
imot det igjen.

2 Peter 3:14 Derfor, mine kjære, når dere venter på alt dette, legg da vinn
på å bli funnet i fred av Ham, uten flekk og lyte.
15 Og må vår Herres langmodighet lede dere til frelse, slik også vår kjære
bror Paulus har skrevet til dere, etter den visdom som er gitt ham.
16 I alle brevene sine taler han også om disse ting. I disse brevene er det
noen ting som er vanskelig å forstå. Og de som er ulærde og ubefestede,
forvrenger dette, slik de også gjør med de andre Skriftene, til sin egen
undergang.
17 Siden dere, mine kjære, altså vet dette på forhånd, så vær på vakt så
ikke dere også blir ledet bort sammen med de lovløses villfarelse og
faller bort fra deres egen fasthet.
18 Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og Frelser Jesus Kristus!
Ham tilhører æren både nå og til evighetens dag! Amen.
Hebreerne 12:1 Derfor skal også vi, siden vi er omgitt av en så stor sky av
vitner, legge av enhver byrde og synden som så lett fanger oss, og løpe
med utholdenhet i den kampen som er lagt foran oss,
2 mens vi ser på Jesus, troens opphavsmann og fullender.
1 Korinterbrev 10:1 Dessuten, brødre, vil jeg ikke at dere skal være
uvitende om at alle våre fedre var under skyen, alle gikk gjennom havet,
2 alle ble døpt til Moses i skyen og i havet,
3 alle spiste den samme åndelige mat,
4 og alle drakk den samme åndelige drikk. For de drakk av en åndelig
Klippe som fulgte dem, og den Klippen var Kristus.
5 Men Gud fant ikke behag i fleste av dem, for de ble nemlig drept i
ørkenen.
6 Disse hendelsene ble forbilder for oss, slik at vi ikke skal ha lyst til det
onde, slik de hadde lyst til det onde.
7 Og bli ikke avgudsdyrkere, slik noen av dem ble. Som det er skrevet: Og
folket satte seg ned for å spise og drikke, og stod opp for å leke.
8 La oss heller ikke drive hor, slik som noen av dem gjorde, og tjuetre tusen
falt på én dag.
9 Heller ikke må vi friste Kristus, slik som noen av dem gjorde, og ble drept
av slanger.
10 Dere må heller ikke klage, slik som noen av dem klaget, og ble drept av
ødeleggeren.
11 Alt dette hendte dem som forbilder, og det ble skrevet ned til advarsel for
oss, som de siste tider er kommet til.
12 Derfor må den som tror at han står, passe seg så ikke han faller.
13 Det er ikke kommet over dere noen fristelse som ikke er menneskelig.
Gud er trofast; han skal ikke la dere bli fristet over evne, men Han skal

sammen med fristelsen også sørge for en vei ut, slik at dere kan være
i stand til å bære det.
14 Derfor, mine kjære, flykt fra avgudsdyrkelsen!
Åpenbaringen 2:4 Likevel har Jeg dette imot deg, at du har forlatt din
første kjærlighet.
5 Husk derfor hvor du er falt fra! Omvend deg og gjør de første gjerningene,
ellers skal Jeg brått komme over deg og flytte lysestaken din fra sitt sted,
hvis du ikke omvender deg.
Matteus 7:23 Ethvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og
kastet i ilden.
20 Derfor, dere skal kjenne dem på fruktene.
21 Ikke alle som sier til Meg: «Herre, Herre», skal komme inn i himlenes
rike, men den som gjør Min Fars vilje, Han som er i himlene.
22 Mange skal si til Meg i denne dag: «Herre, Herre, har vi ikke profetert i
Ditt navn, drevet ut demoner i Ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i
Ditt navn?»
23 Men da skal Jeg bekjenne for dem: «Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra
Meg, dere som gjør lovløshet!»
Judas 1:24 Men Han som har kraft til å bevare dere fra å snuble og til å
framstille dere ulastelige framfor Sin herlighet med umåtelig glede,
25 Gud, vår Frelser, som alene er vis, skal ha ære og majestet,
herredømme og makt, både nå og i alle evigheter! Amen.
Lukas 21:25 Det skal være tegn i solen, i månen og i stjernene. På jorden
skal folkeslagene gripes av angst og rådvillhet, når havet og bølgene
bruser.
26 Mennesker får hjertesvikt av frykt og gru for alt det som skal komme
over jorden. For himlenes krefter skal rokkes.
27 Da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med kraft og stor
herlighet.
28 Når alt dette begynner å skje, se da opp og løft deres hoder, for deres
forløsning nærmer seg.»
62-0609E Å Slippe Ut Trykket 20. Se, fulle av stress ... Leger er på den
måten; sykepleiere er på den måten; psykiatere praktiserer som lege for
psykiatere: Stress. Noe er galt ... Ser bare ut til å være veldig rart, og hele
verden går bare én vei. Den nervøse praktiserer som lege for de
nervøse ... Men legene har ikke svaret. Sykehuset og legene, de har ikke

svaret, fordi de er også nervøse. Men det er bare én som har svaret. Det
er Gud. Han har svaret.
La oss be...

