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For tre uker siden undersøkte vi paragraf 252 i William Branhams tale,
Avdekking av Gud, og vi leste om hvor han talte om mennesker som på grunn
av filtrering gjennom synet til deres kirkesamfunn, kan se rett på Guds Ord som
blir åpenbart, og kan ikke engang forstå hva de ser.
Jesus sa i Matteus 13 at de vil se, men de vil ikke kunne oppfatte hva de ser
på, og de vil høre, men vil ikke være i stand til å forstå hva de hører.
Så vi leser at Jesus sier:
Matteus 13:10 Og disiplene kom og sa til Ham: «Hvorfor taler Du til dem i
lignelser?»
11 Han svarte med å si til dem: «Dere er det gitt å kjenne himlenes rikes
hemmeligheter, men dem er det ikke gitt.
12 For den som har, han skal få mer, og han skal ha overflod. Men den som
ikke har, han skal bli fratatt selv det han har.
13 Derfor taler Jeg til dem i lignelser. For selv om de ser, så ser de ikke, og selv
om de hører, hører de ikke og forstår ikke.
14 Og på dem blir Jesajas profeti oppfylt, som sier: Når dere hører, skal dere
høre, men ikke forstå, og når dere ser, skal dere se, men ikke oppfatte.
15 For hjertet til dette folket er nemlig blitt forherdet. Deres ører har vanskelig for
å høre, og sine øyne har de lukket til, så de ikke skulle se med sine øyne og
høre med sine ører, så de ikke skulle forstå med sine hjerter og vende om,så
Jeg kunne få lege dem.
16 Men salige er deres øyne, for de ser, og deres ører, for de hører.
17 For sannelig sier Jeg dere: Mange profeter og rettferdige har ønsket å se det
dere ser, men fikk ikke se, og har ønsket å høre det dere hører, men fikk ikke
høre.
Legg igjen merke til hva broder Branham sa i paragraf 251, i sin tale:
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 kirkesamfunnet trekker ned
forhenget.
Ser her at han sa: "Mannen ser manifestasjonen av Guds løfte, men nekter å tro
det på grunn av sitt filter fra et kirkesamfunn." Han sa at "denne mannen er gal",
ikke noe annerledes enn mannen som nekter å tro at det finnes en sol, og så
går han ned inn i kjelleren for å gjemme seg for den.
Men de kan se Malakias 4 i Skriften, de så bevis på Guds nærvær på jorden, og
likevel nekter de å gå i lyset fra det. Og det viser at ikke bare er de gale, men
hvis de ikke omvender seg, er de fortapt, fordi ett ord ifra, er satans rike.
Så vi undersøkte hvordan hele verden mister sin forstand. Og vi viste til dere i
forrige uke, at Gud sendte en Sann Femfoldig tjeneste inn i verden, for å hjelpe
med å bringe Bruden frem til en modenhet, og de tjenerne er blitt utrustet av
Gud for å bringe Hans Ord inn på en slik måte at det hjelper med å bringe Kristi
sinn inn i en åpenbart form i Kristi brud. Vi viste til dere i del 1 at det første
symptomet på denne galskapen i endetiden, er angst. Folk bekymrer seg for
hva som kan skje. Det er ikke engang bekymring for hva som skjer rett nå.
Faktisk er det mye å bekymre seg for, hvis du ikke har Guds løfter om et
Jubileum i form av en Bortrykkelse.
La meg forklare ved å lese et brev som nettopp ble sendt til meg denne
morgenen, og som beskriver verdens økonomiske situasjon.
Jeg vil gjerne lese for dere en artikkel av Egon von Greyerz, grunnlegger av
Matterhorn Asset Management i Sveits
"Ettersom vi nå står ved slutten av en stor økonomisk, politisk og kulturell
syklus, vil verden sannsynligvis oppleve en dramatisk endring, som veldig få er
forberedt på.
PROBLEMET ER ØKONOMIEN OG IKKE KLIMA!
Ja, selvfølgelig har global oppvarming skjedd i den siste tiden som en effekt av
klimasykluser. Men syklusen har bare toppet seg igjen, noe som betyr at alle de
globale oppvarmingsaktivistene gradvis vil kjøle seg ned sammen med de
fallende temperaturene i løpet av de neste tiårene. Solen og planetene
bestemmer klimasykluser og temperaturer, slik de har gjort i mange millioner år,
og ikke mennesker. Klimaaktivistene bruker innsatsen på feil sak.

La oss i stedet se på den reelle kommende katastrofen som verden trenger å
fokusere på, og en rekke fakta som er selvfølgelige, selv om svært få er klar
over dem. I stedet for å bekymre oss for global oppvarming, som vi mennesker
ikke kan påvirke, skulle vi i stedet utgi en GLOBAL ADVARSEL om den
kommende økonomiske katastrofen, slik at verden kan være forberedt på
de ekstremt alvorlige problemene som vil ramme oss alle i de neste årene.
DEN STØRSTE ØKONOMISKE KATASTROFEN I HISTORIEN!
Verden er på vei mot en økonomisk katastrofe i en størrelsesorden som er mye
større enn depresjonen på 1930-tallet. Det finnes egentlig ingenting å
sammenligne med i historien, siden verden aldri har vært i en lignende situasjon
før, hvor hver eneste større økonomi er i faresonen.
GLOBAL GJELD VIL DREPE VERDENS ØKONOMI!
Aldri før i historien har alle de større landene levd høyere enn sine egne
pengemidler i en så lang periode. Og aldri før har global gjeld vært nesten fire
ganger større enn global BNP [Brutto Nasjonal Produkt].
2 KVADRILLIONER DOLLAR I GJELD OG FORPLIKTELSER.
I tillegg kommer ufinansierte forpliktelser, slik som medisinsk behandling og
pensjon. Det utgjør minst 300 billioner dollar globalt. Hvis vi legger til pågående
ubetalte oppdrag på $ 1,5 kvadrillion, som sannsynligvis vil bli til reell gjeld når
motparter går konkurs, da er den totale gjelden og forpliktelsene over 2
kvadrillioner dollar. [1 + 15 nuller]
GJELD PÅ 30X GLOBALT BNP KAN ALDRI BLI TILBAKEBETALT.
2 kvadrillioner er nesten 30 ganger større enn verdens BNP. Hvem skal betale
tilbake denne gjelden? Det er helt klart at det ikke er den nåværende
generasjonen som har pådratt seg det meste av det. Og absolutt ikke de
fremtidige generasjoner, som verken vil ha midler, eller lysten til å betale for
syndene fra de forrige generasjoner.
GJELD VOKSER MED EN STADIG RASKERE HASTIGHET.
De fleste av de store økonomier fortsetter å bruke penger de ikke har, og trykker
altså pengesedler og utvider kreditt i en stadig raskere hastighet. USA har for
eksempel økt gjelden med 800 milliarder dollar siden juni. Når den amerikanske
økonomien vakler, vil årlige underskudd på 1-2 billioner dollar øke mangfoldet i
de kommende årene. Og når banksystemet kommer under press, som skjer
akkurat nå, vil trykking av pengesedler akselerere i et stadig raskere tempo. Når

den globale økonomien vakler, vil de fleste av de store landene se underskudd
og raskt økende gjeld.
NEGATIVE VERDIER - EN OPPSKRIFT PÅ KATASTROFE.
Negative verdier er en katastrofe for verden. Over 17 billioner i gjeld har nå en
negativ rente. For det første så dreper det motivet til å spare. Et grunnleggende
økonomisk prinsipp er at oppsparinger balanserer med investeringer. Verden
kan ikke vokse på en sunn måte med investeringer som kun er finansiert
av gjeld eller trykte pengesedler. Uten sparing har de fleste banker ikke
midler til å låne ut til bedrifter. Dermed vil investeringene avta dramatisk.
Negative renter fører også til at investorer jager etter stadig mer risikable
investeringer for å få en høyere avkastning. Pensjonsmidlene vil heller ikke
oppnå tilstrekkelig avkastning til å dekke utestående forpliktelser.
GJELD OG ALLE EIENDELER SOM ER BLÅST OPP, SLIK SOM
LAGERBEHOLDNINGER OG EIENDOMMER, VIL KOLLAPSE.
Akkurat som klimaet, slik er praktisk talt alle formuesgjenstander overopphetet.
Boblene som kredittutvidelsen har skapt, vil kollapse i løpet av de neste få
årene, sammen med gjelden som skapte boblene. Sentralbanker rundt om i
verden vil gjøre et desperat forsøk på å redde verdensøkonomien, ved å trykke
ubegrensede mengder med pengesedler.
ALLE VALUTAER VIL GÅ TIL NULL - DEFLASJON VIL FØLGE ETTER
HYPERINFLASJON.
Når trykkingen av pengesedler akselererer, vil papirpenger bli verdiløse, og en
nedtrykkende hyperinflasjon vil ramme verden. Hyperinflasjonsperioder varer i
gjennomsnitt i 1-3 år og blir etterfulgt av en deflasjon og en kollaps av alle
formuesverdier i reelle vilkår. På det tidspunktet vil store deler av det finansielle
systemet slutte å fungere ordentlig, eller gå konkurs.
REGJERINGER VIL TAPE KONTROLL.
Inntil nye økonomiske og politiske systemer oppstår, vil det være sosial
omveltning og uro. Kriminalitet vil være utbredt, da desperate og sultne
mennesker vil gjøre hva de kan for å få mat til seg selv og barna sine. I mange
land får innvandrere skylden for elendighetene blant folket. Høyre- og
venstreradikale vil bekjempe innvandrere. Det vil sannsynligvis være perioder
med lovløshet, ettersom regjeringer mister kontrollen. Jeg tror ikke at en elite vil
kontrollere verden på det tidspunktet. Den rotete avviklingen av boblene i
eiendomsmarkedet og verdensøkonomien, vil være ute av kontroll.

GLOBALE MARKEDER PÅ TERSKELEN TIL Å BRYTE SAMMEN.
Ovenstående scenario kan starte når som helst. På mange måter har det
allerede startet. Verden vil bare være klar over den neste fasen, når globale
markeder starter den første alvorlige fasen av den kommende sekulære
nedgangen. Vi kunne se dette allerede i oktober, som er en beryktet
måned med fall. Eller det kan starte så sent som i begynnelsen av 2020. Vi
vil også begynne å se økt press i det finansielle systemet, inkludert
problemer i mange europeiske banker, så vel som amerikanske banker.
Når boblene brister, kan hendelsesforløpet være veldig raskt. Det ovennevnte
scenario kan alt sammen skje over en periode av noen få år, og det blir
sannsynligvis ikke mer enn fem. Dette betyr ikke at økonomien vil begynne å
komme seg raskt innen fem år. Det betyr bare at markeder, og de verste
problemene, når bunnen. Men etter det så vil verden krype langs den bunnen i
mange, mange år.
Det finnes ingen absolutt beskyttelse mot dette scenariet, siden det vil ramme
alle livets aspekter, og praktisk talt alle mennesker. Det er klart at folk som bor
på landet i avsidesliggende områder, vil lide mindre, mens mennesker i
industrielle og urbane områder, vil lide betydelig.
Den beste økonomiske beskyttelsen er uten tvil: Fysisk gull og noe sølv.
Disse metallene er kritiske livsforsikringer. Men det er helt klart også mange
andre viktige beskyttelsesområder å planlegge for.”
Men disse menneskene har ingen utgang, de har ingen forståelse for Guds ting,
og derfor er verden på terskelen av den største depresjonen som verden
noensinne har møtt.
Hebreerne kapittel 3, 57-0901M_4 Dette angelsaksiske folk er ferdig; det er det
hele. Det er ikke noe mer Evangelium som Amerika vil motta. Åh, du har noen få
utbredelser nå og da; men akkurat slik som Evangeliet, så er det over. Og du
kan ikke engang forkynne for dem, kan ikke snakke med dem. De vil ikke tro
noen ting. Skjønner? De har bare sine egne praktiske ideer, og de er
ubevegelige, og det neste som gjenstår for denne nasjonen, er dom. Hun
kommer til å ha det også. Det kan være gjennom depresjon; det kan være
gjennom atombomber; det kan være gjennom en stor pest, en sykdom eller noe;
men hun er klar for det. Det kommer til å bli på tusenvis som blir drept.

Og saken er den at alt det han nevnte, er på vei. Depresjon, pest og til slutt
atombomber, fordi det er hvordan enhver økonomisk depresjon blir løst,
sprenge alt sammen og begynne på nytt.
Og fra sin tale, Jesabel Religion 61-0319_100, forkynt rett her borte, noen
kilometer unna, i Middletown i Ohio. Her sier broder Branham:
100 Når Gud sender ut et Budskap og forteller folket, og de ikke tar imot Det,
da tar Han Sin tjener tilbake og sender Sine plager: hungersnød, død, åndelig
talt, fysisk også. Forvent en depresjon, broder. Du tror du har sett noe, bare
vent en stund. Du har ennå ikke sett noe slikt som dette. Dere mener at dere
har en inderlig lengsel etter en god, åndelig vekkelse, men vent en liten stund.
Bare vent, de vil lengte og rope etter å høre Guds Ord. Bibelen sier så! “Det vil
bli en hungersnød i de siste dager”, sier profeten, “og ikke etter brød og vann
alene, men etter å høre det sanne Guds Ord.” Men den røsten vil da være
stilnet, være i ødemarken et sted, gjemt bort.
Men verden er uten Gud og uten løftene for denne tiden, for Hans store jubileum
for de hellige, som er de helliges bortrykkelse. Og vi har beviset for dette
jubileet, fordi selve den Gud som ga oss løftet, er her for å stadfeste dem til oss.
Broder Branham sa i sin tale:
Fra Den Tiden 62-0713 E-2 “Vi ber hver kveld. Alt er inkludert. Det viktigste vi
prøver å gjøre, er å la folk se at Kristus ikke er død, at Han lever. Og hvis vi
bare kan se at den Ene Som har gitt oss alle disse store løftene, er her for å
stadfeste løftene ...”
Guds nærvær som ikke blir anerkjent 64-0618_1 “…arbeider for dette ene
formålet, for at du skal anerkjenne Jesu Kristi Nærvær. Skjønner? Hvis Han er
nærværende, da er alle ting avgjort. Han satte fram Ordet. Han er her for å
stadfeste det. Han beviser at han vil stadfeste det. "Han er nøyaktig den
samme i går, i dag og for evig." Vi så at Han gjorde det i går kveld, ufeilbarlig; vi
ser ham kveld etter kveld, dag etter dag og år etter år. Aldri én gang har Han
forutsagt noen ting, uansett hva det var som ville skje, ut av tusenvis av ganger,
det var alltid fullkomment på prikken, nøyaktig på tiden og helt rett. Hvordan kan
det skje? Hvor mange vet det, og kjenner tjenesten, og vet at det er sant? Der
har dere det. Ikke én gang, uansett, hvor umulig det enn var, så skjedde det i
alle fall. Han er Gud. Og hvis vi bare ville erkjenne det, gripe tak i det.”
Men det er løftet, vi lar omstendighetene herske i vårt liv, i stedet for løftene som
Gud selv ga til oss.

Du vet at vi synger den sangen: "Ja, åh ja, jeg er barn av kongen," og vi sier:
Et telt eller en hytte, hvorfor skal jeg bry meg? Han bygger et palass for
meg over der! Selv om jeg er bortvist hjemmefra, kan jeg likevel synge; All
ære til Gud, jeg er barn av Kongen.”
Og brødre og søstre, Han har allerede bevist at Han er her for å oppfylle alle
løftene til oss. Han Selv har allerede kommet ned med et Rop, Et Budskap, og
vi vet at den neste tingen er Oppstandelsesrøsten, og deretter bortrykkelsen ut
herfra, vårt Jubileum. Vi blir satt fri fra bekymringene i denne verden.
Men verden har ikke svaret, som er Kristus. De beskjeftiger seg med en tilstand
i deres egne tanker som ser på omstendighetene i endetiden, og så tar de det
for gitt at visse ting vil skje med dem. Og de avviser den eneste løsningen på alt
sammen. Det er å komme inn i den sikre Arken, som er Kristus.
Det er med andre ord ting som er profetert i Skriften, som skal skje, men ikke for
Bruden. Og folk ser på disse profetiene, og mange ganger vil deres egen
mentale tilstand fokuserer så mye på de forholdene, at de faktisk bringer disse
forholdene på seg selv.
Det var det som Job sa skjedde med ham. “De tingene jeg fryktet mest, har
kommet over meg.” [Job 3:25] Og i del 1 så vi på hvordan den angsten er
begynnelsen på denne sinnslidelsen i endetiden. Det er fordi folk ikke stoler på
Så Sier Herren, slik at de i sine tanker tenker ting som er i strid med hva
profeten og Skriftene lærer. De sier at de tror profeten når de ikke gjør det.
Et godt eksempel er hva broder Branham sa om alle disse menneskene som
trodde at du måtte flytte til Tucson og være der sammen med broder Branham,
for å komme i bortrykkelsen. Broder Branham sa: "De sier at de tror meg, men
de gjør det ikke. Fordi jeg har bedt dem om ikke å dra, ikke flytte ut dit".
Og slik førte den frykten til angst, og den angsten førte frem til den andre fasen,
til en fullstendig nevrose, og det er tvang. Du ser at når du er engstelig, da fører
det til at du vil gjøre noe med det som du er engstelig for. Så du begynner å
gjøre ting tvangsmessig, for å prøve å avverge det du er engstelig for.
Så den 2. egenskapen til nevrosen som Webster taler om, er tvang, som er en
tvingende nødvendighet, eller det å være under tvang; (Og ordet "tvinge"
har å gjøre med å komme seg forbi problemet, en "mental innstilling").

Vi hører så mye i dag uttrykket: "ha en holdning!" Men visste du at dette ble talt
om i Guds Ord til å være slik?
Webster beskriver videre tvang som en "uimotståelig, gjentatt, irrasjonell
impuls til å utføre en eller annen handling."
Og vi blir advart om at mennesker vil være slik i:
2.Timoteus 3:1 Men vit dette, at i de siste dager skal det komme harde
tider.
2 Da skal menneskene være slike som elsker seg selv, elsker penger,
skryter, er stolte, spotter, er ulydige mot foreldre, er utakknemlige,
vanhellige,
La meg lese dette fra Amplified sin oversettelse, for å få frem effekten
2.Timoteus 3:1 Men forstå dette, at i de siste dagene vil det komme farlige tider
med stort stress og problemer, vanskelige dager som vil være vanskelige å
bære.
2 For mennesker vil elske sine egne nytelser, være selvfokuserte, elske penger,
bli drevet frem av grådighet, skrytende, arrogante, spottere, ulydige mot
foreldre, utakknemlige, vanhellige og verdslige,
3 og de vil være ukjærlige, blottet for naturlig menneskelig hengivenhet,
ubarmhjertige og umenneskelige, uforsonlige, føre ondsinnet sladder, være
hemningsløst blottet for selvkontroll, drikkfeldige, umoralske, brutale, hatere av
det gode,
4 forrædere, hensynsløse, overlegne, elskere av sensuell nytelse snarere enn
elskere av Gud,
5 de holder fast på en form av ytre gudsfrykt (religion), selv om de har avvist
dens kraft, for deres oppførsel ugyldiggjør deres påstand om tro. Unngå slike
mennesker og hold deg langt borte fra dem.
6 For blant dem er de som sniker seg inn i hjem og fanger moralsk svake og
åndelig utviklingshemmede kvinner som er tynget av byrden av sine synder, og
blir lett påvirket av forskjellige impulser,
7 de vil alltid lære og lytter til alle som vil lære dem, men de vil aldri være i stand
til å komme frem til kunnskap om sannheten.
Hør etter nå, dette er Guds advarsel til menneskene i endetiden. Det er “Så Sier
Herren”. Likevel ser vi denne tilstanden rett inne iblant folk som hevder å tro
Budskapet. Så ikke tro at det ikke kan påvirke deg.

Og legg merke til hva han sa i vers 3, vi leser at disse menneskene vil være
"inkontinent (hemningsløs)." Og dette ordet "inkontinent" betyr at de er uten
selvkontroll, og det er derfor de er tvangsmessige. De har ingen selvkontroll,
og derfor er de ute av kontroll.
Nå vil jeg at du legger merke til hvordan denne egenskapen blir omtalt i:
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 ikke
vet at du er elendig, ynkelig, fattig, blind og naken,
18 så råder Jeg deg til å kjøpe gull av Meg, gull renset i ild, så du kan bli rik, og
hvite klær, så du kan være påkledt, så din nakenhets skam ikke skal bli avslørt,
og øyensalve til å salve øynene dine med, så du kan se.
19 Alle dem Jeg elsker, dem refser og tukter Jeg. Vær derfor nidkjær og
omvend deg!
Legg merke til at disse menneskene som er omtalt her, i Laodikea
Menighetstid, har et tankesett som er fiksert på materielle ting, og de vet ikke
en gang at disse tingene har gjort dem blind for virkeligheten i tiden.
Det er ikke uvanlig i dag å høre uttrykket "Han er en som strever med
gambling."
Faktisk var det en tid da gambling ikke bare ble ansett som syndig, men til og
med hos en gjennomsnittlig ikke-kristen borger, de så på gambling som en
sykdom som trengte å bli behandlet medisinsk eller psykologisk. Det ble
betraktet som en umoralsk ulovlig fordervelse i vårt samfunn, som bare de
utilpassede med lavere moral ville bli involvert i. Men i dag ser vi at omtrent alle
stater bruker lotterier og pengespill for å fylle opp pengekassen.
Og det som dette har produsert, er "meg selv-generasjonen". Denne: "Jeg vil
ha det, og jeg vil ha det nå - generasjonen!"
Folk har ikke lenger tålmodighet til å vente på noen ting. De må ha det nå! Nå!
Nå!

Jeg husker at da jeg ble uteksaminert fra videregående skole, fikk jeg en
leilighet, og jeg brukte potetkasser til mine møbler. Sofaen min var en billig
utendørs benk, husker du typen som hadde hardt nylonbånd vevd i to retninger,
og kantene føltes som et barberblad?
Bare se på dagens unge. Unge mennesker setter seg i gjeld til langt over deres
evne til å betale det tilbake. Og de tenker ikke engang på hvordan de skal betale
tilbake det de nettopp har kjøpt. De bare tenker: “Jeg har råd til å betale så
mye i måneden”, og så kjøper de, og kjøper, og kjøper deretter litt mer, til de
når sin grense, uten å tenke på hvor lang tid det vil ta å betale den tingen, og
hvordan det legger så mye stress til deres dagligliv.
I generasjonen til mine foreldre og besteforeldre, da betalte du kontant, ellers
kjøpte du ikke. Min svigerfar kjøpte sin bondegård med det han hadde oppspart
hele sitt liv, og betalte kontant. Besteforeldrene mine kjøpte sitt hus, og betalte
kontant.
Men i dag tenker de ikke på det totale beløpet de låner, de tenker bare på en
månedlig betaling, og om har de råd til det, eller ikke.
Og trenden i dag er avdragslån på alle ting. Det inkluderer ikke bare
husholdningsapparater, men nå gjør de det også til klær og mat.
Alt går på et kredittkort med én ting i tankene. Kan jeg klare å betale
minimumsbetalingen, ingen tanke på å betale det ut? Og slik vil deres tilstand
gå fra dårlig til verre, og de blir så gjeldstynget at de aldri vil kunne betale det ut.
Og det er akkurat der satan vil ha deg.
Men du er ikke alene, hele verden er i denne tilstanden. USAs gjeld er så stor at
den aldri vil bli nedbetalt. Og det vil heller ikke din gjeld.
Og Bibelen sier at skyldneren er en tjener overfor långiveren. Og da ser du på
en verdensdominans av noen få, som låner ut til resten av menneskeheten.
Brødre og søstre, hvis du er i dette rotet, da er det bare en utvei for deg, og det
er et jubelår, når långiverens slave blir frigjort for sin gjeld.
Men dette er hva verden blir presset inn i. Angst fører til tvang, og tvang fører til
tvangsmessig atferd.

De unge ekteskapene i dag resulterer i stress mellom ektemannen og kona, på
grunn av pengespørsmål, og stresset kan bli så stor at ekteskap oppløses, med
en rate på 50%.
Faktisk viser den siste statistikken at unge mennesker som gifter seg i dag, bare
har 30% sjanse for at ekteskapet varer livet ut.
Så hva forårsaker dette stresset. Denne generasjonen er blitt bortskjemt av
foreldre der begge to hadde jobb. Og for dempe sin skyld, så skjemmer de bort
barna sine med ting. Men barn ønsker ikke å ha ting! Barn vil at deres foreldre
skal tilbringe tid med dem.
Jeg hørte en annen undersøkelse på radio hvor de hadde intervjuet foreldre
som hadde voksne barn i førti- og femtiårene. Og fremdeles ba de mamma og
pappa om å hjelpe dem økonomisk. En mann som var pensjonert fra sin
malerjobb, har allerede hjulpet sin sønn med å kjøpe sitt tredje hus, og han la ut
55.000 dollar.
En annen far ga sin 42 år gamle datter 4500 dollar for å kjøpe en storskjerm-TV.
De hadde ikke penger til det fordi de nettopp hadde brukt 2000 dollar på et
stereoanlegg. Og dette paret hadde gode lønninger, men de tar to ski-ferier
hvert år, og to cruisereiser. Og likevel har de ingen skam for å gå til mamma og
pappa for å få hjelp. Faren sa at han fremdeles kjører rundt i sin gamle 1979modell Buick, mens barna har et svindyrt levesett, og har ingen betenkeligheter
om å be om hans hjelp. Og selv om han beklager seg, så deler han fortsatt ut
pengene.
Det er utrolig hva som skjer i dag. Barna er vant til å leve et luksuriøst liv, og de
vet ikke hva det vil si å klare seg uten det. Og derfor kan de ikke vente med å få
tak i alt sammen. De er til og med verre enn foreldrene var. Og etter at de er
kommer til en stilling av insolvens og konkurs, sitter de igjen med ingenting.
Store hus som står tomme uten møbler, fordi de ikke har råd til både huset og
det i tillegg. De har hjem uten noen barn, kanskje bare en hund eller en katt, slik
at de kan være en mor til noe.
Det er hva tvang har brakt med seg. Nyhetene er fylt med historier om barn som
myrdet foreldrene sine, slik at de kan få arven nå.
Barn dreper barn for å få deres tennissko, fordi mamma sier at hun ikke har råd
til å kjøpe dem nå, og junior må vente til jul. Men de ikke kan vente.

Og det er Tvang .... og broder Branham kalte det Nevrotisk! Og han sa at det
allerede er overalt. Nesten hver eneste nasjon er i en vanskelig økonomisk
situasjon. Hvorfor? De har brukt penger de ikke har. "De tror at de er rike fordi
de har overflod, men de vet ikke at de er fattige, elendige, blinde og nakne ... og
det verste er at de ikke en gang vet om det. Og det viser deres mentale tilstand
rett der.
Så vi ser at selvkontroll er en veldig viktig ting som knapt vil bli å finne i
endetiden. Bare se på nesten enhver kjent person i dag, de kan knapt begrense
seg selv når det gjelder penger, kvinner og popularitet. Og de er ikke fornøyde
med bare utroskap, men de bryter hvert eneste av de ti bud. Og ikke bare en og
annen sjelden gang. Det ser ut som de gang på gang bryter dem hver eneste
dag.
Og det er ikke bare de rike og berømte, mine brødre og søstre, men mennesker
rett her i dette Budskapet som lever akkurat slik de har lyst til, og bryter hvert
eneste Guds bud på sin ferd. Og fremdeles mener de at de er i orden med Gud.
Det er en sinnssykdom.
“Tvang er derfor å føle på en tvingende nødvendighet eller å bli tvunget;
det er en uimotståelig, gjentagende, ufornuftig påvirkning til å være nødt
til å utføre en eller annen handling”. Og det er i virkeligheten snakk om å
miste kontrollen over seg selv.
Nå, det er ikke noe galt i det å ha lyst på noen ting. Men når begjæret blir
uimotståelig og overtar kontrollen, og personen mister kontroll over sin evne til å
begrense seg selv, da er det definitivt noe galt et sted.
Jeg har lært mine egne barn å ikke kjøpe noe på impuls, det er det verste du
kan gjøre fordi det er en tvangshandling. Jeg har lært dem å ta en dag eller to
for å be over kjøpet, og se om du virkelig trenger det, eller er det bare en
tvangsmessig tanke.
Jeg vet ikke hvor mange ting jeg trodde jeg ville ha, og etter å ha tatt en dag
eller to borte fra det, og bedt over det, da skjønte jeg at det ikke var et behov,
men bare et ønske, og derfor korsfestet jeg tanken rett der.
En annen tanke angående tvang som du bør legge merke til, er at tvang ikke
bare er "en tvangsmessig ting", men er også dette "å bli tvunget."

Dette taler da ikke bare om noe som er selvpåført, men det kan også bli påført
av andre, ved å bli påtvunget. Og dermed viser det en ytre påvirkning gjennom
for eksempel et gruppepress.
Vi leser i:
2.Krønikerne 21:5 Joram var trettito år gammel da han ble konge, og regjerte
åtte år i Jerusalem.
6 Han vandret på Israels kongers vei, slik som Akabs hus hadde gjort, for han
hadde en datter av Akab til hustru. Han gjorde det som var ondt i Herrens
øyne.
7 Men Herren ville ikke ødelegge Davids hus på grunn av den pakt som han
hadde sluttet med David, og fordi han hadde lovt at han ville la en lampe brenne
for ham og hans sønner gjennom alle tider.
8 I Jorams dager gjorde Edomittene (det er Esaus barn) opprør mot Juda og
tok seg en konge.
9 Da drog Joram dit med sine høvdinger og med alle sine stridsvogner. Han brøt
opp om natten og slo edomittene, som hadde omringet ham, og høvdingene
over stridsvognene.
10 Slik gjorde Edom opprør mot Juda og har vært skilt fra dem til denne dag. På
samme tid falt også Libna fra ham, fordi han hadde forlatt Herren, sine fedres
Gud.
11 Han oppførte også offerhauger på Juda-fjellene og lokket Jerusalems
innbyggere til utukt og forførte Juda.
12 Da kom det et brev til ham fra profeten Elias, og i det stod det: Så sier
Herren, din far Davids Gud: Fordi du ikke har vandret på din far Josafats veier
og på Judas konge Asas veier,
13 men har vandret på Israels kongers vei og lokket Juda og Jerusalems
innbyggere til utukt, slik som Akabs hus lokket til utukt - og fordi du til og med
har drept dine brødre, din egen fars sønner, som var bedre enn du,
14 så vil Herren la et hårdt slag ramme ditt folk og dine sønner og hustruer og
alt det du eier.
15 Og selv skal du bli rammet av en svær sykdom, en sykdom i innvollene, slik
at innvollene etter år og dag skal falle ut på grunn av sykdommen.
Jeg vil at du skal legge merke til at det var politikk som tvang disse
menneskene til å gjøre det de ikke ønsket å gjøre. Og det samme skjer nå i
dag. Det samme skjedde i Nazi-Tyskland, og de drepte millioner av jøder fordi
det var politisk formålstjenlig. Jeg tror ikke at de dagene er over. Mennesker

som ikke bare ønsker å vippe disse som tror annerledes av pinnen, men som
faktisk krever at de blir myrdet. Og det skjer i Amerika i dag.
Men det er ikke bare politikk i regjeringer som forårsaker denne tvangsmessige
handlemåten, men også i menighetene. La oss vende oss til Galaterbrevet for å
se hvordan denne samme kirkepolitikken påvirket folket i Alfa, slik at vi kan
forstå den i Omega.
Galaterne 2:1 Fjorten år senere reiste jeg igjen opp til Jerusalem sammen med
Barnabas, og jeg tok også Titus med meg.
2 Og jeg drog opp på grunn av en åpenbaring og la fram for dem det
evangelium jeg forkynner blant hedningene, og for min egen del få synspunkt, at
jeg ikke skulle løpe, eller ha løpt, forgjeves.
3 Men ikke engang Titus som var med meg, og som er greker, ble tvunget til å
bli omskåret.
4 Dette på grunn av falske brødre som i lønndom hadde tilsluttet seg
menigheten. De var ankommet for å lure på vår frihet, den som vi har i
Kristus Jesus, slik at de kunne føre oss inn i trelldom.
5 Men selv ikke en kort stund, gav vi etter og lot oss underordne, for at
evangeliets sannhet skulle stå fast hos dere.
6 Men fra dem som ble regnet for å være noe - uansett hva de er, så spiller det
ingen rolle for meg; Gud gjør ikke forskjell på noe menneske -, for de som var
høyest ansett, påla meg ikke noe mer.
7 Men tvert imot, da de innså at evangeliet til de uomskårne var blitt betrodd
meg, slik evangeliet til de omskårne var blitt betrodd Peter,
8 for Han som virket i Peter til aposteltjeneste blant de omskårne, Han virket
også i meg til tjeneste blant hedningene,
9 og da Jakob, Kefas og Johannes, som var ansett for å være støttene, fikk
kjennskap til den nåde som var gitt meg, så gav de meg og Barnabas høyre
hånd til samfunn, at vi skulle gå til hedningene og de til de omskårne.
10 De ønsket bare at vi skulle huske på de fattige, nettopp det som jeg også har
vært ivrig etter å gjøre.
11 Da Peter var kommet til Antiokia, motsa jeg ham rett opp i ansiktet, fordi det
var grunn til å klandre ham.
12 For før det kom noen menn fra Jakob, pleide han å spise sammen med
hedningene. Men da de kom, trakk han seg tilbake og skilte seg fra dem av frykt
for dem som var av omskjærelsen.
13 De andre jødene hyklet også sammen med ham, slik at til og med Barnabas
ble revet med av hykleriet deres.

14 Men da jeg så at de ikke gikk rett fram etter evangeliets sannhet, sa jeg til
Peter foran alle sammen: «Hvis du som er jøde, lever på hedensk vis og ikke på
jødisk, hvorfor tvinger du da hedningene til å leve på jødisk vis?
Så du forstår, den vanlige tråden er politikk. Politikk tvinger folk til å handle på
en bestemt måte, enten det er regjeringspolitikk eller kirkepolitikk.
Vi er tvunget av loven til å gjøre bestemte ting, og å tenke på bestemte måter,
og hvis du ikke gjør det, vil regjeringen legge deg ned eller stenge deg ute. Og
kirkene gjør det samme.
Djevelen styrer nasjonene, og han fører inn lover i hver nasjon som vil
kontrollere "hva du tenker og sier".
Men Gud ønsker også å kontrollere tankene våre, men med Ham, Han
tvinger det ikke på deg.
Og med Gud, Hans veier er fordelaktige for oss, og ikke vanskelige.
David sa i:
Salme 19:8 Herrens lov er fullkommen, den styrker sjelen. Herrens vitnesbyrd
er trofast, det gjør den enfoldige vis.
9 Herrens forskrifter er rette, de gleder hjertet. Herrens bud er rent, det opplyser
øynene.
10 Herrens frykt er ren, den varer til evig tid. Herrens lover er sanne, de er alle
sammen rettferdige.
11 De er mer dyrebare enn gull, fint gull i mengde. De er søtere enn
honning, ja, honning som drypper fra vokskakene.
12 Også din tjener blir påminnet ved dem. Den som holder dem, har stor
lønn.
13 Hvem merker vel alle sine feiltrinn? Tilgi meg hver ubevisst synd!
14 Bevar også din tjener fra skammelige synder, la dem ikke herske over meg.
Så blir jeg uklanderlig og uten skyld i store overtredelser.
15 La min munns ord og mitt hjertes tanke være til velbehag for ditt åsyn, Herre,
du min klippe og min gjenløser!
Som du vet så er dette tiden for 2.Tessalonikerne 1:10 til å bli oppfylt: Han
kommer for å bli herliggjort INNI Sine hellige. Og allikevel, Gud tvinger ikke
Seg Selv inn på oss, men Han venter tålmodig på at vi skal hungre og tørste
etter Hans Rettferdighet.

Men med politikk er det alltid annerledes. Det er alle disse "provoserende"
tingene for å prøve og påvirke deg med makt, om nødvendig, for å underlegge
deg og styre dine meninger.
I dag, hvis de hadde hørt broder Branham si: "Når en kvinne kommer ut av
kjøkkenet, er hun borte fra sitt sted", da ville de prøve å sende ham ut på en
skolering for slike som hadde avvikende usiviliserte meninger, for å prøve å
rette opp tankene hans, eller de ville ta menigheten hans bort fra ham.
Faktisk i England, for bare et par uker siden, var det en domstol som felte en
dom mot en lege fordi han nektet å kalle en “hun” for en “han”. De dømte at
denne mannen, og alle andre som tror på Guds tanker fra Bibelen, er uskikkede
personer til å være i samfunnet. Disse sinnssyke dommerne bruker frykt for
represalier og mord av folks karakter, for å tvinge folk til å godta deres
sinnssyke idiotiske LHBT-Sodomittiske-politikk. [LHBT = lesbiske, homofile,
bifile og transseksuelle personer]
Enten vi søker i Skriften eller individuelle eksempler i hverdagen, så finner vi
tvang som har å gjøre med "en tvang av sinnet", tvunget inn i en viss tilstand
eller et mentalt fastlåst tankemønster.
Vi leser i Matteus 23:13, der Jesus sa at fariseerne bruker tvang for å tvinge
folket til å komme inn eller gå ut.
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.
Apostelen Paulus sa det samme i:
Rom 1:18 For Guds vrede blir nemlig åpenbart fra himmelen over all
ugudelighet og all urettferdighet hos menneskene, de som holder nede
sannheten i urettferdighet.
Og hvordan holder de nede eller undertrykker Sannheten? Ved å holde det
tilbake fra folket. Og ikke bare holder det tilbake fra dem, men bruker
gruppepress for å forhindre at andre, som ønsker å finne ut av sannheten, skal
gjøre det.
Og det er heller ikke bare kirkene, se på hvordan media opererer i dag.
I 2006, da jeg var i Kenya, fortalte brødrene der til meg, at Barack Obama, som
var senator fra Illinois, ble født i deres land. Og de visste nøyaktig hvor han ble

født. Men jeg kom tilbake til Amerika, og ingen her visste dette. Pressen
undertrykte Sannheten og holdt den tilbake fra folket. Og hva tror du de prøvde
å gjøre i 2016, etter at Donald Trump var offisielt valgt til USAs president?
Først reiste de tvil om gyldigheten av valget, og ønsket omvalg i flere stater. Og
etter at de tapte den kampen, da ønsket de at valgkollegiet ikke skulle avgi
stemme for ham der han hadde vunnet. Da det ikke fungerte, skapte de en
russisk bløff. Det ødela livet til flere uskyldige mennesker, og sendte dem i
fengsel. Alt basert på løgner som de nettopp hadde kokt sammen. Da deres
egne folk sendte ut innsideinformasjon som viste hvor uhederlig deres parti var,
ved å stjele DNC-valget [DNC= Democratic National Committee (Det
demokratiske partis nasjonale komité)] fra en av kandidatene deres. Deretter
lekket han denne informasjonen ut til Wikipedia. Da fikk de ham drept. Skutt i
ryggen. Snakk om onde mennesker, helvete er ikke varmt nok for disse
menneskene.
Og slik utvanner Media all sannhet eller skjuler den helt. Og de annullerer sin
skyld ved å kalle det for oppspinn. Det er ikke oppspinn, det er direkte løgner.
Det er en unnlatelses-synd.
Det er den samme taktikken som djevelen alltid har brukt, det kalles for
“villedende informasjon”, og den er ment til å forføre, og det er ikke noe annet
enn løgner, og satan er løgnens far. Men de bruker det fordi det fungerer.
Og broder Branham lærte oss at den største løgnen er 99% sann fordi den
forteller nesten hele historien, men så legger de inn en liten vri som gjør den til
en løgn.
Nå vil jeg at du skal legge merke til hvordan de tvinger andre til å følge sine
ordninger.
Jeg vil at du skal merke deg at satan ikke voldtok Eva der tilbake i Edens hage,
han forførte henne gjennom slangen. Og disse mennene pisker ikke
menighetene sine for å tvinge dem til ikke å sjekke sannheten. De forfører dem
vekk fra sannheten ved å fortelle løgner om den.
Og det er det samme de gjorde angående Johannes 14:12. I stedet for å be
folket om å lese og se på hva broder Branham sa om “Johannes 14:12” at det
er for “alle de som tror”. De fortalte heller folket sitt at de menneskene som tror
på Johannes 14:12, går tilbake til pinsevennene, og at de nå henger sammen
med visse pinsepredikanter i Budskapet.

Se, satan endrer ikke sin taktikk. Så hvis du kjenner taktikken hans, vil du være
klar til å møte ham ansikt til ansikt. Og du vil ikke bli tvunget av taktikken hans til
å gå glipp av de velsignelsene som Gud har for deg.
Ordspråket 7:7 Mens jeg betraktet de uerfarne, la jeg merke til blant
ungdommen en uforstandig gutt.
8 Han gikk forbi på gaten ved hennes hjørne, og gikk der på veien ved hennes
hus 9 i skumringen, da dagen var til ende, i dyp natt og mørke.
10 Og se, en kvinne kommer ham i møte, i en skjøges klær, med listig hjerte.
11 Vill er hun og kåt. Hennes føtter er ikke i ro i hennes hus.
12 Snart er hun på gater, snart på torg. Ved hvert hjørne lurer hun.
13 Hun griper fatt i ham og kysser ham. Med frekt ansikt sier hun til ham:
14 Jeg har fredsofferets kjøtt hjemme hos meg, for i dag har jeg innfridd mine
løfter.
15 Derfor gikk jeg ut for å møte deg, jeg gikk for å lete deg opp, og jeg fant deg.
16 Jeg har bredt tepper ut på min seng, fargerike tepper av egyptisk lin.
17 Jeg har strødd mitt leie med myrra, alovera og kanel.
18 Kom, la oss beruse oss i kjærlighet til morgenen gryr, fryde oss i elskov!
19 For min mann er ikke hjemme, han er på reise langt herfra.
20 Pengepungen tok han med seg, først ved fullmåne kommer han hjem.
21 Hun fikk lokket ham med sine mange ord, med sine glatte lepper
forførte hun ham.
22 Straks følger han henne - lik en okse som går til slakteren - lik dåren som
føres bort i fotjern for å tuktes,
23 til pilen kløver hans lever - lik fuglen som haster til snaren og ikke vet at det
gjelder dens liv.
24 Så hør nå på meg, barn, og akt på min munns ord!
25 La ikke ditt hjerte vende seg til hennes veier, forvill deg ikke inn på hennes
stier!
26 For mange som har fått banesår, har hun felt, og tallrike er de hun har slått i
hjel.
27 Fra hennes hus går det veier til dødsriket, de fører ned til dødens mørke rom.
Jeg vil at du skal legge merke til vers 21 igjen.
21 Hun fikk lokket ham med sine mange ord, med sine glatte lepper
forførte hun ham.
1.Timoteus 4:1 Ånden sier klart at i de siste tider skal noen forlate troen og
vende seg til forførende ånder og demoners lære.

Legg merke til at de vil forlate, som betyr at de forlater “Troen”, noe som betyr
at de forlater Kristi åpenbaring, fordi det bare er Én Tro basert på Én Herre. Og
slik blir de tatt av lærdommer fra djevler og forførende Ånd, og de tvinger dem til
å forlate troen, som er åpenbaringen om forholdet mellom Gud, og Sønnen, og
Sønnene. Det blir oppfylt i og gjennom Johannes 14:12, som åpenbarer seg i
sønner, slik som det gjorde i den førstefødte Sønnen. Og det er hva det Tredje
Rykk handler om. Og det er grunnen til at satan hater det så mye, så han gjør
alt som står i hans makt, for å lyve om det. Og gjennom forførende ånder og
demoners lærdommer vil de tvinge andre til å unngå det.
Legg merke til at Paulus fortsetter:
1.Timoteus 4:2 Det skjer i løgnens hykleri, hvor deres egen samvittighet er blitt
brennemerket.
Med andre ord så forteller de løgnene sine, selv om de faktisk vet at det de sier,
ikke er sant. Og når de har freidighet nok til å gjøre det, da brennemerker de sin
samvittighet rett der.
Så åpner de seg opp for andre falske lærdommer, som at:
3 De forbyr å gifte seg,
Nå, det er ikke bare snakk om Den katolske kirken og deres prester, som ikke
kan gifte seg, men det stemmer også i dette Budskapet. De nekter å tillate sine
egne medlemmer å gifte seg med andre som ikke tror det samme som de gjør,
angående “Troen”, som er “Åpenbaringen om Jesus Kristus.” Og så åpner de
seg for andre falske lærdommer som:
3 og befaler å avholde seg fra mat som Gud skapte til å bli mottatt med
takksigelse av dem som tror og erkjenner sannheten.
4 For all Guds skapning er god, og ingenting som blir tatt imot med takk, er
forkastelig.
5 Det blir nemlig helliget ved Guds Ord og bønn.
Så sier Paulus:
6 Hvis du pålegger brødrene dette, er du en god Jesu Kristi tjener, som
nærer seg av troens Ord og den gode lære som du har adlydt.
Vel, han sa at hvis du holder disse tingene frem for folket, og minner dem om
hvor villedende djevelen fungerer, og tvinger folket gjennom gruppepress til å
unngå Sannheten om Kristi Lære. Han sa at hvis du gjør dette, er du en god
Jesu Kristi tjener. Men når du gjør dette, vil der alltid være disse svake kristne
som tror at din tale var målrettet kun mot andre. Vel, tror vi det som Paulus

lærte, eller gjør vi det ikke? Og så sa han:
7 Men forkast de verdslige og gamle mytene, og oppøv deg selv til gudsfrykt.
Merk deg at han sa: Forførende ånder og demoners lærdommer forårsaker at
folket, tvinger folket til å forlate Troen, som er Jesu Kristi Åpenbaring, for Tro er
en Åpenbaring. Det er hva vår profet lærte oss.
Folket blir forført til å tro løgnen, og da blir de fordømt ved det. Hvorfor?
Fordi du kan ikke vende dem bort fra det. De elsker en løgn, og de vil bli
fordømt ved den tingen som de elsker.
2.Tessalonikerne 2:10 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 villfarelsens makt, så de skal tro
løgnen,
12 for at alle de som ikke trodde Sannheten, men hadde akseptert
urettferdigheten, skal bli dømt.
Wuest-oversettelsen sier at "dette bedraget er rettet mot disse godtroende,
disse som går fortapt, og at denne godtroenheten er forårsaket av det
faktum at de ikke hadde kjærlighet til Sannheten."
Johannes 3:19 Og dette er dommen, at lyset er kommet inn i verden og
menneskene elsket mørket framfor lyset, for gjerningene deres var onde.
20 For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at
ikke gjerningene hans skal bli avslørt.
Og selvsagt blir vi fortalt i:
2.Timoteus 3:7 De mottar undervisning hele tiden, og de makter likevel aldri å
komme fram til kjennskap om sannheten.
Og det er fordi 1.Korinterne 2 forteller oss at "ingen kan forstå det som er fra
Gud, uten at Guds Ånd er i ham". Derfor, Uten at du er født på ny, og fylt med
Guds Ånd, er det umulig for deg å forstå det som er fra Gud. Derfor er de
nødt til å falle tilbake til sin egen tankegang, da Johannes sier at de ikke kan
komme til forståelse av Sannheten fordi de ikke vil gi opp sin egen tankegang.
La oss be…

