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I kveld vil vi ta en kort studie av galskapen i Endetiden. Det ble profetert av
broder Branham til å komme over hele menneskeheten like før Herrens komme.
Avdekking av Gud 64-0614M 251 Nå, hva om en kar nekter å se solen, sier:
“Åh, der, jeg vet at Gud sa: ‘La det bli lys’, men det finnes ikke noe slikt. Jeg går
ned i kjelleren. Jeg bare nekter å se den”? Den karen er gal. Det er noe galt
med ham.
252 Det er noe galt med en mann eller kvinne, som kan se Guds løfte og,
se Det manifestert, og så nekte å tro Det, fordi denominasjonen trekker
ned forhenget. Ser dere, tildekket!
Og fra talen:
65-0822M Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord:
18 Jeg snakket nettopp med en ung forkynner og hans kone i rommet for en
liten stund siden. Og begge to er nervøse akkurat slik som resten av verden,
resten av menneskene på jorden. Jeg sa: "Husk at Satan har en smekk som
kommer imot deg." Jeg bryr meg ikke om hvem du er, Gud ... Han har en rett til
denne smekken. Hva ønsket du at det helst skulle være, denne smekken: være
blind, sittende i en stol med leddgikt eller være nervøs? Skjønner? Han har fått
et sted hvor han skal kunne smekke til deg. Han har fått en rett til det åpne
stedet. Nå, det er dette stedet du er nødt til å holde tildekket hele tiden.
19 Og for å se denne nervøse tidsalderen som vi lever i ... Og lydbåndene i
forrige uke, jeg tror at de vil åpenbare for deg de store og skremmende tingene
som vi skal tale om en av disse dagene, når vi kan få et egnet sted til åpningen
av de siste plagene som skal bli tømt ut på jorden - disse Vredesskålene,
uttømming av Vredesskålene og de Syv Tordner ... Og disse skremmende
synene som kommer over jorden ...
20 Mennesker nå, og folk i dag er i slik en nevrotisk tilstand, hele verden ...
Du leste denne siste månedens "Reader's Digest." Legg merke til emnet der;
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det er angående den store evangelisten Billy Graham. Han ble så sliten at han
bare ikke kunne holde møtene sine, og han dro til Mayoklinikken for en fysisk
kontroll. Det var ikke noe galt med ham, han har bare ikke nok fysisk
aktivitet. Og de satte ham i gang med fysisk trening. Han løper en mile hver
dag. Og så fortsetter artikkelen med å si at vitenskapen har bevist at de små
barna i dag, disse små guttene og jentene, kommer til sin middelalder omkring
tjue år gammel. Og mange ganger, i mange tilfeller er jentene ute av
overgangsalderen ved tjuefem års alderen. Jeg vet ikke om du visste det eller
ikke, men for noen kvelder siden, mens Den Hellige Ånd talte her i møtet, det
satt en liten jente nede her; det var nøyaktig hva som var galt med det barnet,
da Ånden talte ut. Jeg så på henne en gang til, så igjen, og jeg så hva som var
saken. Jeg tenkte: "Det kan ikke være slik; det barnet er altfor ung." Men det
stemte, overgangsalderen, omtrent tjue år, tjue-tre, noe sånt. Skjønner?
21 Min mor og din mor nådde den alderen rundt førtifem til femti. Min kone
nådde den alderen rundt tretti-fem. Nå er det nede på tjue. 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? Så vi kan se hvordan kvinner kan komme ut
naken på gatene. Vi kan se hvordan de kan råkjøre gjennom gatene i hundre og
tjue miles i timen, alle disse tingene. Det har kommet til et sted hvor hele
nasjonen, hele verden, ikke bare denne nasjonen, men overalt, de er
mentalt borte.
22 Og så, når vi åpner opp disse, om Herren vil, de Syv Vredesskålene, og viser
de skremmende tingene ... Mennesker vil etter hvert bli så sinnssyke, til de
vil forestille seg at de ser maur på størrelse med et fjell. De vil plage kvinner,
være gresshopper som kommer over jorden med langt hår for å plage kvinner
som klipper av seg sitt hår, de har hår som kvinner hengende ned, og lange
tenner som en løve, brodder i halene som en skorpion, og så videre, for å plage
menneskene på jorden. Men da vil det være for sent å gjøre noe med det. Motta
det akkurat nå. Se? De vil plage ..."
Nå håper jeg at du fikk med deg at broder Branham fokuserer her sine tanker på
den mentale tilstanden til menneskene i denne siste tiden. Hvordan mennesket
har kommet i den stillingen hvor kroppene deres råtner og sinnet deres har også
blitt råttent.[Paragraf 18] Han taler om et ungt par, en pastor og hans kone som
hadde vært i rådgivning hos ham, og han nevner hvor nervøse de begge er.
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Så sier han: Og begge to er nervøse akkurat som resten av verden, resten
av menneskene på jorden.
Vi ser da at han nevner ikke dette fordi et bestemt par var nervøse, men for å la
oss kjenne til at parets tilstand er et universelt problem i hele menneskeheten.
Det er ikke bare et problem i Amerika, men i alle nasjoner på jorden. Og så ser
vi at denne nervøse tilstanden er en egenskap av eller en identifikasjon på de
dager vi lever i. Den identifiserer tiden vi lever i. Nå vil jeg at du skal lytte nøye til
det som jeg vil dele fra broder Branhams tanker her, for i disse tankene vil du få
den hjelpen du trenger, også for deg selv.
Legg merke til paragraf 19 hvor han sa: "Og til å se denne nervøse
tidsalderen som vi lever i" ... og la du merke til hvordan han fortsatte med å
binde denne tanken inn i åpningen av de 7 Vredesskålene, og at plagene i
endetiden skulle bli sluppet løs på menneskene.
Igjen ser vi i paragraf 20 at han sier: "Mennesker nå, og folk i dag er i slik en
nevrotisk tilstand, hele verden" ... Derfor ser vi at denne nevrotiske tilstanden
er universell, for han sa: hele verden!
I paragraf 21 taler han om hvordan kroppen råtner, og kvinner når
overgangsalderen i en tidligere alder, og vi vet at overgangsalderen er en
tilstand som kroppen går inn i etter at den har gått ut av livssyklusen og går inn i
sin dødssyklus. Han fortsetter å snakke om den forverrede mentale tilstanden til
menneskene, inntil hele verden blir sinnssyk.
Han sier:
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? Så vi kan se hvordan kvinner kan
komme ut naken på gatene. Vi kan se hvordan de kan råkjøre gjennom gatene i
hundre og tjue miles i timen, alle disse tingene. Det har kommet til et sted
hvor hele nasjonen, hele verden, ikke bare denne nasjonen, men overalt,
de er mentalt borte.
Nå til slutt, i paragraf 22 hører vi ham si: "Mennesker vil etter hvert bli så
sinnssyke." Og han taler om hvordan de vil se ting som ikke er der, men deres
sinn vil gi dem et innfall, og det vil være så ekte for dem at det skaper
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bekymring. Og i dag vil jeg undersøke disse tankene om menneskets tilstand og
sinnets tilstand i denne siste tiden.
Broder Branham forteller oss at hele verden har kommet til en tilstand at den er
mentalt borte. Han sa at hybridmat og stress har fått kroppene våre til å råtne,
og siden hjernecellene våre er en del av kroppene våre, råtner de også. Vi
finner denne tilstanden som broder Branham taler om, i Skriften. Vi blir advart
om at det kommer en tid som vil være full av anspenthet og stress, og den vil
være vanskelig å bære. Vi blir også fortalt at livets engstelser vil være
ødeleggende for alle som lever på jordens overflate.
Her i 2.Timoteus 3:1, Amplified sin versjon, leser vi:
"Men forstå dette at det i de siste dager vil komme harde tider med mye stress
og problemer - vanskelig å takle og vanskelig å bære.
Nå, hvis du har oppfattet hva broder Branham fortalte oss, han sa at det er
"hybridmaten og stresset som forårsaker at kroppene råtner", og
menneskets sinn. Så anspenthet eller stress er en veldig kritisk ting når det
gjelder ødeleggelsen av menneskeslekten. Og du kan se at Amplified sin
oversettelse av 2.Timoteus 3:1, forteller oss at disse tider, med stor anspenthet
og stress, vil være vanskelig å takle, og vanskelig å bære, det er grunnen til at
selvmordsstatistikken er så høy.
Tirsdag den 1. oktober bestemte en britisk domstol at troen på Bibelen var
"uforenlig med menneskets verdighet." Denne uttalelsen kom i en sak som
involverte Dr. David Mackereth, en gudfryktig kristen som hadde jobbet som
akuttlege for det nasjonale helsevesenet i 26 år. Han sa at han fikk sparken fra
jobben sin fordi han nektet å kalle en biologisk mann for å være en kvinne.
Rettens kjennelse uttalte: "Troen på 1. Mosebok 1:27, og mangel på tro på å
være trans-seksuell, og fornektelse av trans-seksualitet av
samvittighetsgrunner, er etter vår bedømmelse uforenlig med den
menneskelige verdighet, og strider med andres grunnleggende rettigheter,
spesielt her angående de trans-seksuelle.” Retten tilføyde: “... i den utstrekning
at slike former for tro er en del av hans mer omfattende tro, da vil heller ikke
hans mer omfattende tro tilfredsstille kravet om å vise verdighet og respekt i et
demokratisk samfunn. Dette innbefatter å ikke gjøre noe som er uforenlig med
menneskeverdet, og er i konflikt med andres grunnleggende rettigheter.”
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Så hva finner vi:
1.Mosebok 1:27 Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han
det, til mann og kvinne skapte han dem.
Og denne dommeren bestemte at 1. Mosebok 1:27, som er Guds eget Ord om
at det er to forskjellige kjønn, og denne dommeren vil motsette seg Den
Høyeste Dommeren? DERE, se etter en brå død for denne mannen. Han har
satt seg selv opp over Gud, og det er bare en ting tilbake for ham, og det er å
selv bli dømt av Den Høyeste Dommeren.
Når den høyeste domstolen i et hvilket som helst land, skyver frem transseksualitet, da vet du at nivået av sinnssykdom har gjort sitt innhogg på
menneskeheten, fordi trans-seksualitet er i utgangspunktet en mental lidelse,
ifølge Johns Hopkins University Hospital.
Psykiater hos Johns Hopkins: Trans-seksualitet er en ‘Psykisk Lidelse;’
Forandring av kjønn er ‘Biologisk umulig’
Av Michael W. Chapman | 2. juni 2015 | 13:34 EDT
(CNSNews.com) -- Dr. Paul R. McHugh, den tidligere sjefpsykiateren for Johns
Hopkins Hospital, og for tiden dens nåværende anerkjente professor i psykiatri,
sa at trans-seksualitet er en ‘psykisk lidelse’ som har behov for behandling, og
at forandring av kjønn er ‘biologisk umulig’, og at mennesker som opphøyer en
seksuell kjønnsskifte-operasjon, de medvirker til, og fremmer en psykisk lidelse.
Dr. McHugh, forfatteren av seks bøker og minst 125 faglige kvalitetsvurderte
medisinske artikler, kom med sine bemerkninger i en fersk kommentar i Wall
Street Journal, der han forklarte at kjønnsskifte-operasjon ikke er løsningen for
mennesker som lider av en 'sinnsforstyrrelse'”- nemlig en vrangforestilling om at
deres mannlighet eller kvinnelighet er annerledes enn hva naturen biologisk har
gitt dem.
Han rapporterte også om en ny studie som viste at selvmordsstatistikken blant
trans-seksuelle personer som hadde gjennomgått kjønnsskifte-operasjon, er 20
ganger høyere enn selvmordsstatistikken blant de som ikke er trans-seksuelle.
Dr. McHugh bemerket videre at studier fra Vanderbilt University og Londons
Portman Clinic, av barn som hadde uttrykt trans-seksuelle følelser, viser at 7080% av disse etter en tid hadde "mistet disse følelsene av seg selv".
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Mens Obama-administrasjonen, Hollywood, og store medier som magasinet
Time, fremmer trans-seksualitet som normalt, så sa Dr. McHugh at disse
“politiske beslutningstakere og media ikke gjør noen ting godt verken for
offentligheten eller de trans-seksuelle. For de behandler deres sinnsforvirring
som en rettighet som må forsvares, i stedet for heller å behandle det som en
sinnssykdom som fortjener forståelse, behandling og forebygging”.
Denne intense følelsen av å være trans-seksuell, utgjør en sinnslidelse i to
henseender. Den første er at ideen om en seksuell feilinnstilling rett og slett blir
feil - den samsvarer ikke med den fysiske virkeligheten. Det andre er at det kan
føre til dystre psykologiske utfall.”
Den trans-seksuelle forstyrrelsen hos personen, sa Dr. McHugh, ligger i
personens "innbilning" om at de er annerledes enn den fysiske virkeligheten til
deres kropp, deres mannlighet eller kvinnelighet, slik den er tildelt fra naturen.
Det er en lidelse som ligner på en “farlig tynn” person som lider av anoreksi. De
ser seg selv i speilet og tror de er “overvektige”, sa McHugh.
Denne innbilningen om at kjønnet til en person bare finnes i tankene, uavhengig
av den anatomiske virkeligheten, det har ført til at noen trans-seksuelle
mennesker presser på for sosial aksept og bekreftelse av sin egen 'personlige
sannhet', sa Dr. McHugh. Som et resultat har noen stater - California, New
Jersey og Massachusetts, vedtatt lover som hindrer psykiatere, "selv med
foreldrenes tillatelse, fra å forsøke å gjenopprette naturlige kjønnsfølelser hos
en trans-seksuell mindreårig", sa han.
"De profesjonelle talsmenn for de trans-seksuelle ønsker ikke å ha kjennskap
til", sa McHugh, "at studier viser at mellom 70% og 80% av barna som uttrykker
trans-seksuelle følelser 'mister disse følelsene av seg selv etter hvert'. For de
som gjennomgikk en seksuell kjønnsskifte-operasjon, sa de fleste at de var
'fornøyde' med operasjonen. Men deres påfølgende psykososiale tilpasninger
var ikke bedre enn de som ikke hadde tatt operasjonen."
"Og på Hopkinshospitalet har vi derfor sluttet med å foreta en kjønnsskifteoperasjon. Det kunne produsere en 'fornøyd' pasient, men de hadde fortsatt
problemer etterpå. Derfor virket som en lite tilfredsstillende grunn til å foreta en
kirurgisk amputering av normale organer", sa Dr. McHugh.
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Den tidligere Johns Hopkins sjefen for psykiatri advarte også mot å aktivere eller
oppmuntre visse undergrupper av de trans-seksuelle, som for eksempel unge,
som er «mottagelige for forslag fra sex-undervisning om at: 'alt er normalt', og
skolene, de mangfoldige rådgivere, slik som 'kult ledere'. De kan oppmuntre
disse ungdommene til å distansere seg fra familiene sine, og tilbyr råd som
prøver å motbevise argumenter mot å foreta en kjønnsskifte-operasjon."
Dr. McHugh rapporterte også at det finnes ”villedende leger” som jobber med
veldig unge barn, som tilsynelatende ser ut til å imitere det motsatte kjønn.
Legene vil da dele ut "pubertetsforsinkende hormoner for å gjøre senere
kjønnsskifteoperasjoner mindre belastende - selv om medisinene hemmer
barnas vekst og gir risiko for å forårsake sterilitet”.
"Slike handlinger kommer nær opp til barnemishandling", sa Dr. McHugh, "gitt at
nær 80% av barna vil forlate forvirringen og vokse naturlig inn i voksenlivet hvis
de ikke blir behandlet ..."
"Å skifte kjønn" er biologisk umulig", sa McHugh. "Mennesker som gjennomgår
kjønnsskifte-operasjon, forandres ikke fra menn til kvinner eller omvendt.
Snarere blir de feminiserte menn eller maskuliniserte kvinner. Å påstå at dette er
et spørsmål om sivile rettigheter, og å oppmuntre til kirurgisk inngrep, er i
virkeligheten å samarbeide med, og å fremme en sinnssykdom.”
Og vet det ikke 65-0815, 82 La meg profetere noe for dere, rett før det finner
sted. Hele verden blir en del av galskapen og det blir verre og verre og
verre, inntil de blir en flokk med galninger. Og det er nesten slik nå.
Nattverd 65-1212 P:2 Nå, det er en ting som jeg vil si rett før vi starter
nattverden, det er dette at jeg tror vi har sett nok i vår tid som vi lever i, til at vi
virkelig burde gi alt vårt selv til Gud. Vi skulle virkelig tjene Gud. Jeg tror at
han har velsignet oss med det direkte svaret til Skriften. Som broder Pearry ga
det for noen øyeblikk siden, at vi var den gangen. Vi er ikke blinde; vi ser at vi er
her; at vi er kommet frem. Og vi kan også se oss rundt omkring, og se på
hvordan menneskesinnet forlater folket. Se at vi ikke kan bli værende så
veldig mye lenger. Da ville vi være i en fullstendig sinnssyk institusjon; hele
verden ville være det. Skjønner? Så vi er ved endetiden.
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Gjerninger er tro uttrykt 65-1126 323. Vi innser, Far, at vi er en døende
generasjon av mennesker. Vi er på vei…ansikt til ansikt med Evigheten. Verden
har blitt sinnssyk. Mordere; små jenter blir skåret i stykker og voldtatt.
Folket, menn bærer håret slik som kvinner, kvinner slik som menn, de er
bare forvrengte. Menneskeheten er døende. Verden er døende. Alt sammen
er døende. Menigheten er døende
324. O Gud, bring Liv. Bring Liv. O Gud, troens Liv. Åpenbar for disse
mennesker, Herre. Jeg kan bare be og legge hendene mine på dem. Men Du er
den Ene som kan helbrede dem, og Du alene kan helbrede dem. Jeg ber om at
Du vil, Far, hver og en av dem. Gi det, med hendene mine på dem, ber jeg av
hele mitt hjerte; i Jesu Kristi Navn, helbred disse mennesker. Amen.
Kristi Bruds Usynlige Forening 65-1125 110 Men se nå hvorledes Hollywood,
har tatt de anstendige tingene fra våre kvinner
111. Jeg står her og ser på en kjær gammel kvinne, søster Schrader, mange av
kvinnene her, og bak, og søster Moore her borte, de eldre kvinnene som husker
noen få år tilbake. Hvis moren deres, eller dem selv, ville ha gått ut på gatene,
på den måten noen av disse kvinnene går i dag, kirkemedlemmer, ville de ha
stengt kvinnen inne for å være sinnssyk. “Hun glemte å ta på seg skjørtet sitt.”
Vel, hvis det var sinnssykt da, er det sinnssykt nå
112. Vel, hør her, hele verden beviser at det er sinnssykt. Se på mordene og
ting som skjer nå i verden. Skjønner? Galskap!
113. Det hele skjer for å oppfylle Åpenbaringene. Vi kommer kanskje til det,
denne uken. Hvordan disse grufulle tingene, de er ikke naturlige. Det er
åndelige ting, som får folk til å rope om at klippene og fjellene, og alt
annet, må falle på dem.
Og vet det ikke 65-0815, 75. Og hvis denne kvinnen, nå, hun ville si: “Vent nå
litt herr Branham. Du skal være klar over det at jeg er ingen prostituert.” Min
søster, kanskje, hvis du hadde blitt ført fremfor en Bibel og lagt hendene dine på
Den i Guds Nærvær, og sverget en ed på at du har vært like så tro, tro mot din
ektemann, som du kunne være. Kroppen din tilhører ektemannen din, men
sjelen din tilhører Gud. Det er en ond ånd som har salvet deg. Hvis det, hvis du
ikke er det, så er du…kan jeg bevise at du er totalt sinnssyk.
76. Hva hadde skjedd med bestemoren din dersom hun hadde gått ut på
gaten med shorts på seg? De ville lagt henne inn på sinnssykehuset; hun
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hadde kommet ut uten kjolen sin på seg. Det er noe galt med sinnet hennes.
Hvis det var slik da, så er det slik nå.
77. Så det plasserer hele verden inn i galskap. Alt sammen er sinnssykt.
Og det har krøpet inn så gradvis at folket ikke vet det.
Guds tilveiebrakte sted for tilbedelse 65-0425 190 Se på denne
sinnssykdommen blant tenåringene. Vi hadde en ... Jeg fortalte deg her om
dagen, de tok en analyse der av skolene i Arizona hvor jeg bor, og åtti prosent
av barna på skolen er psykisk utviklingshemmet. Hva vil deres barn da
bli? Vi kan ikke ha enda en generasjon. Vi er ved enden. Jesus sa at disse
tingene ville komme.
191 Se på alle tv-programmene og tingene som får disse konstruerte tingene på
plass. Jeg forutsier at det vil komme en tid hvor folk vil være totalt
sinnssyke; verden vil være det. Bibelen taler om slike skremmende syn som
de viser i filmer i dag av en tid med noen forhistorisk skapninger, som har levd
på jorden for så mange tusener og millioner av år siden, de klekkes ut igjen og
kommer frem til noe ... Det der er bare en mindre ting av det som kommer til å
skje. Når helvete åpnes opp og djevelen kommer ut med alle de mystiske
tingene sine, av kvinner - eller gresshopper med hår slik som kvinner og tenner
som løver. Vel, verden vil bli fullstendig, totalt sinnssyk. Dette er ikke mer enn
bare omtrent én grad borte fra oss nå.
Hvem sier du at dette er? 64-1227 58 Se på verden i dag, hvilket stress
som hele verden lever i. Du går nedover gaten ... Det er ikke engang trygt å
kjøre. Det er ikke trygt å være på en firefelts motorvei. Alle er i et stress, glefser
og ... Hva er i veien? Ro dere ned. Hvor skal du? Det er slikt som gjør at de
psykiatriske institusjonene blir fylt opp. Det er det som har fått menigheten inn i
en slik forvirring. De er så bundet opp av visse ting. De vil ikke stoppe opp og
tenke på Guds Ord og tiden som vi lever i. Alt er under belastning og
stress.
Raringen 64-0614E 103 Og det primitive uttrykket, Herre, om å være en skrue.
Og vi vet at i denne tid, at det trengs noen ganger når, verden kommer inn i et
spor slik menigheten er i, i dag, bare blir medlem av nye menigheter og nye
kirkesamfunn. En mann som kommer fram med Ordet, blir sett på som en skrue,
en sinnssyk person. Som den store apostelen Paulus, som var utdannet til å bli
en teolog, en prest, og likevel sa han at han ble en dåre til Guds ære. Han ga
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avkall på utdannelsen sin for at folk kunne … høre på hans høykultiverte ord.
Og han sa at han ikke kom med veltalende ord og menneskelig visdom, for at
deres tro ikke skulle hvile på slikt. Hvordan menigheten har vendt seg til det i
dag, som han profeterte: “Etter min bortgang, skal det komme inn ulver som ikke
sparer flokken.” Men han sa han kom til dem, “i Den Hellige Ånds kraft og
manifestasjon”, for at deres tro skulle hvile i Gud. Far, han ble en dåre for
verden, for å kjenne Jesus.
104 Og det samme blir vi i dag, Herre. Det er folk som sitter her som blir sett
på som gale, fordi de er villige til å stole på Gud for deres helbredelse, for
deres Evige bestemmelsessted. Setter sitt gode navn og rykte på spill ved
å tilbe Ham. Takker Ham, priser Ham, gir frihet til sin ånd til å tilbe Gud; de
blir sett på som gale. Men Du sa at: “Guds dårskap”, hvis vi er dårer, “var
sterkere og visere enn menneskers visdom; for mennesket, ved visdom,
kjente ikke Gud. Men gjennom forkynnelsens dårskap, behaget det Gud å frelse
dem som lot seg frelse.” Vi ber, Gud, at den store Forfatteren av dette Ordet må
komme i kveld og helbrede de syke, frelse de fortapte. Vi ber om det i Jesu
Navn. Amen.
Raringen 64-0614E 42 Jeg tenkte her om dagen, hvem klarer det? Hvem er
ikke en skrue i dag? Du er noens skrue. Jeg tror verden er i ferd med å bli
fullstendig sinnsyk. Visste du at det er en tid da folk ikke kan dømme
mellom rett og galt, eller sant og usant?
43 Er du klar over at politikerne ikke kan dømme mellom rett og galt? Ser du
at de holder seg tause angående denne avstemningen for å få Bibelen tilbake i
menigheten eller til … Bibelen tilbake til skolene? De vet ikke hvilken retning
politikken vil blåse. Tenk på det! Jeg vet ikke hvordan det er i Indiana nå, men i
staten Arizona er det ulovlig å lese Bibelen på skolen. Jeg tror det er likt i
Indiana, nesten hele De forente stater, fordi en eller annen ugudelig kvinne
forandret hele programmet. Og husk, det er ulovlig å lese Bibelen på våre
offentlige skoler, men de troendes skattepenger støtter ugudeligheten som blir
undervist på skolen.
44 Politikk. Vi trenger en ny Abraham Lincoln. Vi trenger en ny Patrick Henry. Vi
trenger en amerikaner som kan stå fram uavhengig av hvor politikerne er, og
kalle rett, “rett”, og galt, “galt”.
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Da deres øyne ble åpnet 64-0312_81 Åh du store, de testet Jack Ruby her om
dagen for sinnssykdom; de gjør det fortsatt. Hele verden er sinnssyk. Ja visst,
mannen er gal. Ingen mann kan skyte en annen uten å være gal. Hele verden
er gal. Ja visst er den det. Bonden, han er gal mot forretningsmannen;
forretningsmannen er gal mot bonden. Hvem er gal? Hele gruppen er.
82 Det finnes bare én sunn ting, og det er Jesus Kristus, Guds sønn. Og
Hans Evangelium har svaret på alle ting. Våre bøker om psykologi, og alle
disse tingene, er tull. Hvis det er i strid med dette Ordet, kast det bort alt
sammen. Guds Ord er rett, og alle andre er feil.
83 Du ser disse tingene. Ikke rart at verden blir gjennomvåt i blod. Ikke rart at
tingene er slik de er nå. Vi gjør ikke - det er bare hver gang ... Lurer på om
Oswald, som myrdet presidenten vår, lurer på om han var blitt testet for
sinnssykdom. Det tviler jeg på. Men du skjønner, hvordan kan en mann løpe inn
og skyte en annen mann, og ta hans liv og fortsette videre? Vel, jeg er i Texas.
Jeg vil bare stoppe med det. Men la meg fortelle deg noe. Herren vil ta seg av
alt sammen en dag, ved Sitt komme. Merk deg det. Du har ingen rett til å ta
noen menneskers liv. Nei min herre. Gud er den eneste har rett til å ta liv. Det er
sant.
Her i Markus 4:18-20 leser vi:
Markus 4:18 Andre er de som blir sådd blant torner: De er slike som hører ordet,
19 men denne verdens bekymringer, rikdommens bedrag og lystene etter alt
annet kommer inn og kveler ordet, og det blir uten frukt.
20 Men de som blir sådd i god jord, er de som hører ordet, tar imot det og bærer
frukt: noen tretti foll, noen seksti og noen hundre.»
Vi merker oss at bekymringene for dette livet kryper inn og kveler Ordet. Og
derfor er dette en advarsel til oss om å være forsiktige. Bli ikke fanget opp, inn i
tingene av denne verdenen, slik at du tillater de å overta den enerådende
dominansen av våre liv. Det greske ordet som brukes her for bekymring, er
ordet Merimna, som betyr angst/engstelse for dette livet. Og jeg vil at du skal
legge merke til at ordet angst/engstelse defineres av Webster som å være en
tilstand av å være urolig, eller engstelig, eller redd for hva som kan skje;
bekymring for en mulig fremtidig hendelse, og de psykologiske effektene av
angst er bekymring og nervøs anspenthet
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Lukas 8:14 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.
Legg merke til i dette skriftstedet at det ikke bare er bekymringene for dette
livet, regningene og pantelånet og billånene, hjelpesystemene osv., Men det er
også søk etter nytelser og andre ting som vil krype inn i livene våre, og det
kveler av Livets i Ordet. Legg nå merke til at broder Branham brukte uttrykket
nevrotisk, som kommer fra ordet nevrose.
Neurose i henhold til Webster's Dictionary, er definert som: Enhver av de
forskjellige psykiske, eller mentale, funksjonsforstyrrelser som er preget
av en eller flere av følgende reaksjoner: angst, tvang, besettelse, fobi,
depresjon, atskille seg fra andre og omstilling. Nå, for dere som tar notater,
vil jeg at dere legger merke til at det her finnes 7 av disse attributtene, og det er
fullkommenhetens tall.
Broder Branham sa: Mennesker nå, og folk i dag er i en slik nevrotisk
tilstand, hele verden. Så vi ser at denne nevrotiske tilstanden er en
verdensomspennende sinnsyk tilstand, som har kommet over menneskeheten
som en felle. Akkurat som vi ser på den tilstanden i Laodikea, av å være naken,
blind og elendig. Det er også en universell tilstand.
Legg merke til i Åpenbaringen, her ser vi også denne profetien om nevrose blant
folket i endetiden.
Åpenbaringen 3:14 Og skriv til engelen for menigheten i Laodikea: 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 vet
ikke at du er elendig, ynkelig, fattig, blind og naken,
Legg merke til at de befinner seg i denne tilstanden, og likevel er de ikke klar
over det. De tenker at alle andre er feil, når de faktisk er sinnssyke.
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Broder Branham sa at "en person som ville gå rundt naken og ikke vite om det,
er enten mentalt borte eller demonbesatt." Vi vil finne ut mer i dette Budskapet.
Du vet at verden er sinnssyk når du har folk som foreslår å spise mennesker for
å avhjelpe den globale oppvarmingen. Og nå henvendte en ung kvinne seg til
AOC på sitt møte og sa: "Vi kan ikke vente til folk skal vokse opp for å spise
dem, vi må spise babyer nå, vi kan ikke vente på at de skal vokse opp. Den
globale oppvarmingskrisen er nå. Vi har ikke tid.” Og de er alle i panikk. La meg
fortelle deg om global oppvarming. Det er en farse, det er en svindel for den
unge generasjonen, og det får dem til å bli engstelige, og når du blir engstelig,
da begynner du på din reise inn i nevrose.
Fra Lukas 21:31-36 hører vi Jesus advare oss med disse ordene:
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 noen sinne 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.
36 Våk derfor, og be alltid om at dere må bli holdt verdige til å unnslippe alt
dette som skal skje, og til å bli stående for Menneskesønnen.»
37 Om dagene underviste Han i templet, men om kveldene gikk Han ut og
oppholdt seg på det fjellet som kalles Oljeberget.
38 Tidlig om morgenen kom så hele folket til Ham i templet for å høre Ham.
Legg merke til at denne tilstanden skal komme over alle som bor på jordens
overflate. Så det er en verdensomspennende tilstand, og i så fall vil det også
påvirke oss, hvis vi ikke er klar over det. Vi er ikke supermennesker som ikke
kan bli påvirket av disse tingene. Vi er bare dødelige i dette kjødet, og vi trenger
å vite hva det er som påvirker oss, før vi kan finne kuren. Hvis vi tror at dette
ikke gjelder oss, hvorfor advarte Jesus oss da om at det skulle komme?
Vel, jeg tror at det som forårsaker denne tilstanden på jorden, er fokuset vi har i
våre liv. Hvis vårt fokus er på tingene i denne verdenen, da vil vi bli fanget opp i
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disse bekymringene, som er en snare for oss. Men hvis vårt fokus er på Kristus,
og Hans løfter for oss i denne siste timen, da vil vi seire over denne fellen.
Jesus sa:
Lukas 12:39 Men dette skal dere vite at om husets herre hadde visst i hvilken
time tyven kom, ville han våke og ikke tillatt at det ble gjort innbrudd i huset
hans.
Fokuset vårt må være å "bli stående i Menneskesønnens nærvær", som
Jesus sa. Vi skal ikke være opptatt av bekymringene i dette livet, de er en snare
for de virkelige tingene som Gud har i vente for oss.
Så i Matteus 7:24-27 ser vi at de samme prøvelsene vil komme over alle som
bor på jordens overflate.
Matteus 7:24 Derfor; hver den som hører disse Mine ord og gjør etter dem, ham
vil Jeg sammenligne med en klok mann som bygde huset sitt på fjell.
25 Og regnet øste ned, vannflommene kom, og vinden blåste og slo mot dette
huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell.
26 Men hver den som hører disse Mine ord og ikke gjør etter dem, han er lik en
uforstandig mann som bygde huset sitt på sand.
27 Og regnet øste ned, vannflommene kom, og vinden blåste og slo mot dette
huset. Og det falt. Og fallet var stort.
Derfor er det den tidsånden, eller tilstanden i tiden, som vi så i Åpenbaringen
3:14-20. “De er elendige, blinde og nakne, og vet ikke engang om det ” Det
er en sinnssykdom. Deres mentale evner til å kunne tenke riktig, er borte. Det er
denne tidsalderen.
Når vi nå undersøker disse attributtene som utgjør den nevrotiske tilstanden,
som er overalt i verden, la oss begynne med å undersøke Websters definisjon
på nytt.
Webster definerte nevrose som: Enhver av de forskjellige psykiske, eller
mentale, funksjonsforstyrrelser som er preget av en eller flere av følgende
reaksjoner: #1) Angst, #2) Tvang, #3) Besettelse, #4) Fobi, #5) Depresjon,
#6) Atskille seg fra andre #7) Omstilling.
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I kveld skal vi begynne studiet med å fokusere på det første attributtet, som er
Angst. Mitt håp for deg i dette budskapet, er at du vil finne hjelp til å forstå din
egen livssituasjon bedre, og hvordan du skal takle denne stressende verden.
Tross alt så sa broder Branham i sin åpningsbønn: "Og vi ber om at Du vil tale
til oss gjennom Ditt skrevne Ord, og må Ånden åpenbare for oss det som
vi har behov for,". Derfor tror jeg at dette Budskapet vil dekke behovene til
hvert enkelt individ her, hvis vi bare ser etter det.
Her i Lukas 21:31-36, da Jesus snakket om bekymringene i dette livet, snakket
han om angst.
Angst, som Webster definerer slik:
Å være i en tilstand av å være urolig eller bekymret.
Å ha en bekymring for hva som kan skje.
Å ha en bekymring for mulige fremtidige hendelser.
De psykologiske effektene av angst er bekymring og nervøs anspenthet.
Så vi ser at det ikke har noe å gjøre med i dag, men hva som kanskje kan skje
i morgen. Og hva fortalte Jesus oss om slike ting som dette?
Matteus 6:24 Ingen kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske
den andre, eller så vil han holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan
ikke tjene både Gud og mammon.
25 Derfor sier Jeg dere: Vær ikke bekymret for livet deres, hva dere skal spise
eller hva dere skal drikke, og heller ikke for legemet, hva dere skal kle dere
med. Er ikke livet mer enn maten og legemet mer enn klærne?
26 Se på fuglene i luften, de verken sår, høster eller samler i hus. Likevel gir
deres himmelske Far dem mat. Er ikke dere av større verdi enn dem?
27 Hvem av dere kan ved å bekymre seg legge så mye som en alen til sin
livslengde?
28 Så hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de
vokser. De verken arbeider eller spinner.
29 Og likevel sier Jeg dere at selv ikke Salomo i all sin herlighet var oppkledd
som en av disse.
30 Hvis nå Gud kler gresset på marken på denne måten, det som står i dag og
blir kastet i ovnen i morgen, skal Han ikke mye mer kle dere, dere lite troende?
31 Vær derfor ikke bekymret og si: «Hva skal vi spise?» eller: «Hva skal vi
drikke?» eller: «Hva skal vi ha på oss?»
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32 For alt dette søker hedningene etter. Men deres himmelske Far vet at dere
trenger alt dette.
33 Søk først Guds kongerike og Hans rettferdighet! Så skal alt dette bli gitt dere
i tillegg.
34 Vær derfor ikke bekymret for dagen i morgen! For dagen i morgen skal
bekymre seg for det som hører den til. Hver dag har nok med sin egen plage.
Jesus befaler oss å ikke tenke på morgendagen, hva vi skal spise eller ha på
oss. Ikke bekymre deg for morgendagen, for hver dag har nok med sin egen
plage? Og hvis du bekymrer deg for morgendagen, vil du bare forverre
problemene dine. For ikke bare har du da dagens problemer, men også
morgendagens.
Broder Branham sa i:
981-Q-274 Q & A COD 64-0823M "Hvis du er bekymret, vil det ødelegge
helsen din, og det er det Satan ønsker å gjøre".
Han ønsker å distrahere deg fra hvor vi virkelig skulle være fokusert, og det er i
Kristus. Så bare overgi deg selv og din familie til Kristus og fortsett videre.
Her i Forkynneren 11:9-10 leser vi:
Forkynneren 11:9 Gled deg i din ungdom, du unge! La ditt hjerte være vel til
mote i din ungdoms dager. Vandre på ditt hjertes veier og etter det dine øyne
ser. Men vit: for alt dette vil Gud føre deg fram for dommen.
(Med andre ord, bare hold livet ditt på linje med Hans Ord.)
10 Få vekk gremmelse fra hjertet og hold alt ondt borte fra legemet! For ungdom
og morgenrøde er tomhet.
1.Peter 5:6 Ydmyk dere derfor under Guds mektige hånd, for at Han kan
opphøye dere når tiden er inne.
7 Og kast all deres bekymring på Ham, for Han har omsorg for dere.
8 Vær edrue, vær årvåkne! For deres motstander, djevelen, går omkring som en
brølende løve og søker noen han kan oppsluke.
9 Stå ham imot, faste i troen, og vit at deres brødre rundt i verden utstår de
samme lidelsene.
10 Men må all nådes Gud, som kalte oss til Sin evige herlighet i Kristus Jesus,
etter en kort stunds lidelse, dyktiggjøre, grunnfeste, styrke og befeste dere!
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Legg merke til vers 7:
1Pet 5:7 Og kast all deres bekymring på Ham, for Han har omsorg for dere.
Ordspråket 12:25 Bekymring i en manns hjerte tynger ham, men et godt ord
gleder ham.
Predikeren 2:17 Da fikk jeg avsky for livet. Det var ondt i mine øyne, alt det
som skjer under solen. For alt sammen er tomhet og jag etter vind.
18 Og jeg avskydde alt mitt strev, det som jeg hadde gjort meg møye med under
solen. For jeg skulle etterlate det til dem som kommer etter meg.
19 Hvem vet om det blir en vis eller en dåre? Og enda skal han råde over alt det
jeg har vunnet ved mitt strev og min visdom under solen. Også det er tomhet.
20 Da ble jeg full av angst i mitt hjerte over alt strevet som jeg hadde gjort meg
møye med under solen.
21 For er det et menneske som har gjort sitt arbeid med visdom og kunnskap og
dyktighet, så må han likevel gi det fra seg som arv til en som ikke har hatt noe
bry med det. Også dette er tomhet og et stort onde.
22 Hva har mennesket igjen for all sin møye og for sitt hjertes engstelse, som
han har gjort seg umak med under solen?
23 Alle hans dager er jo fulle av smerte, og alt hans strev er bare gremmelse.
Selv om natten har hans hjerte ikke ro. Også dette er tomhet.
24 Er det da ikke det beste for mennesket at han kan ete og drikke og unne seg
gode dager til gjengjeld for sitt strev? Jeg så at også dette kommer fra Guds
hånd.
25 For hvem kunne ete og hvem kunne nyte mer enn jeg?
26 Det menneske som tekkes Gud, gir han visdom og kunnskap og glede. Men
synderen gir han den umak å sanke og samle for å gi det til den som behager
Gud. Også dette er tomhet og jag etter vind.
Fra Budskapet:
Usikker lyd 61-0429E E-10 "Vi reiser rundt fra nasjon til nasjon, jeg finner at
alle ser ut til å være nervøse. Og de psykiske avdelingene fylles opp. Og
folket er ... Nede i gaten, det ser ut til å være så mye angst, og haster av
gårde bare så raskt de kan, til de ikke engang har høflighet for hverandre. Og
jeg har lagt merke til det blant alle mennesker."
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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.
Når Han talte om nasjonene dit jødene skulle bli spredt og fordelt over hele
verden, da sa Herren følgende ord for å la dem få vite at det ikke er hvile, og at
det ikke er noen forsikring i denne verden, uten i Ham.
5.Mosebok 28:65 Blant disse folk skal du aldri ha ro. Der skal ingen hvile være
for din fot. Herren skal der gi deg et bevende hjerte og uttærte øyne og en
vansmektende sjel.
66 Ditt liv skal henge i et hår. Du skal engstes natt og dag og aldri være sikker
på ditt liv.
67 Om morgenen skal du si: Var det bare kveld! Og om kvelden skal du si: Var
det bare morgen! - for den angst du kjenner i ditt hjerte, og for det syn du ser
med dine øyne.
Johannes 14:1 La ikke deres hjerte forferdes! Dere tror på Gud, tro også på
Meg!
2 I Min Fars hus er det mange rom. Hvis ikke, ville Jeg ha sagt dere det. Jeg går
for å gjøre i stand et sted for dere.
3 Når Jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, skal Jeg komme igjen og
ta dere til Meg. For der Jeg er, der skal også dere være.
Johannes 14:27 Fred etterlater Jeg dere, Min fred gir Jeg dere. Ikke som
verden gir, gir Jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, og la det heller ikke
gripes av frykt!
28 Dere har hørt at Jeg har sagt til dere: Jeg går bort og kommer tilbake til dere.
Dersom dere elsket Meg, ville dere glede dere fordi Jeg sa: Jeg går til Faderen.
For Min Far er større enn Meg.
29 Nå har Jeg fortalt dere det før det kommer, så dere kan tro når det kommer.
Det vi har her, er en sinnssykdom som faktisk ødelegger en persons
funksjonalitet som et menneske. Hvis personen er en kone og mor, da
ødelegger det hennes evne til å fungere i disse rollene. Hvis personen er en
forkynner, da ødelegger det deres evne til å tjene Guds Ord. Hvis personen er
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en diakon, da ødelegger det deres evne til å holde orden og å hjelpe etter behov
i forsamlingen. Uansett hvilke funksjoner en person har, far, mor, søster eller
bror, så ødelegger det disse funksjonene i hjemmet. Ikke rart at det snakkes så
mye i dag om familier som fungerer dårlig, familien er dysfunksjonell. Siden
verden er i en nevrotisk tilstand, er familier nødt til å være dysfunksjonelle.
La oss be
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