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Nå, den tredje egenskapen til endetidens sinnslidelse (nevrose), er 

Tvangstanker, som Webster definerer som: "Handlingen til en ond ånd som 

inntar eller hersker over en person. Det å hele tiden ha en tanke, en lyst 

eller en følelser som man ikke klarer å bli kvitt. En byrde er tilstanden av å 

bli nedtrykt. Følelsen av å være hardt tynget, mentalt eller fysisk, av 

problemer, ugunstige forhold, et resultat av angst, osv." 

Broder Branham sa: "Du kan fore en vane eller fortsette å pleie en vane, og 

etter en stund vil den påta seg et eget liv og bli til en åndelig besettelse." 

Husk hvordan vi så at denne sinnslidelsen i endetiden begynner med angst, 

bekymring for hva som kan komme til å skje. Hvis du ikke er forsiktig, vil 

angsten din føre til tvangsmessig atferd, og det vil alltid føre til undertrykkelse, 

som er å bli besatt av din angst. 

Vel, Webster fortalte oss at disse tvangstanker, som kommer som et resultat av 

din tvangsmessige håndtering av din angst, de vil faktisk på dette stadiet være 

en demonbesettelse. “Handlingen til en ond ånd som inntar eller hersker 

over en person. Det å hele tiden ha en tanke, en lyst eller en følelser som 

man ikke klarer å bli kvitt. 

Når en person går inn i tvang, og deretter blir besatt av det, da blir de det som er 

kjent som en Obsessiv-kompulsiv lidelse (obsessive-compulsive disorder, 

OCD), og det er en vanlig, kronisk og langvarig lidelse der en person har 

ukontrollerbare, gjentatte tanker (angst som fører til tvangshandlinger og 

tvangstanker), og/eller tvangsmessig atferd som han eller hun føler trang til å 

gjenta gang på gang. 

Husk at jeg alltid har fortalt deg at når du består testen, da sier Gud: Kom opp 

høyere. Men når du ikke består testen, da vil du få den om og om igjen til du har 

bestått den. Og den måten som du kan komme forbi denne testen som gjelder 

tvangstanker, er å bare gi angsten din over til Gud. Bare gi slipp og la Gud 

overta. 



Vel, denne formiddagen ønsker jeg å vise deg hvordan denne undertrykkelsen, 

det vil si, besettelsen, er en ånd som fører til frykt, og den er ikke fra Gud, men 

er fra djevelen. 

Tvangstanker er handlingen til en ond ånd som inntar eller hersker over en 

person. Tvangstanker er demonbesettelse. Og det betyr ingenting hva 

angsten er. Hvis den ikke er overgitt til Gud, fører den til tvang, og deretter 

besettelse. Og en demon er en demon, og hans oppgave er å frarøve deg din 

glede i Herren, og din fred med Gud i alle ting. 

Så vi blir fortalt i: 

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. 

Vi ser da at den onde ånden som inntar eller styrer en person, er ordinert til å 

komme ved endens tid. Tvangstanker er en forførende ånd fordi den tross alt 

mater din angst. 

Og når du ikke gir angsten din over til Gud, da vil du prøve på egenhånd å 

overvinne den ved tvangshandlinger, gjøre det, og gjøre det, for å overvinne de 

tingene som du bekymrer deg for at kan skje. Men når du gjør, og gjør, og gjør, 

da mater du faktisk den ånden, og det tvangsmessige adferdsmønsteret bringer 

faktisk fram en tvilens ånd, og undertrykkelse, som tar tak i deg og besetter deg 

i din angst. 

I sin tale Forventning, gjør broder Branham tjeneste til en søster som har denne 

undertrykkelsen, og han sier til henne:  

Forventning 55-1001_102 "Og søster, Gud ville kurere deg for den diabetesen 

og gjøre deg frisk, hvis du kunne tro det . Tror du på Hans ...? Tror du det? Da 

må det bli slik, i Herrens Jesu Kristi navn. Amen. Ha tro til Gud, nå. Kom, søster. 

Se nå denne veien, for å leve. Se og tro på Herren Jesus av hele ditt hjerte. Nå, 

du lider av en mental undertrykkelse som er nervøsitet. Du fortsetter å ha 

rare og vanvittige tanker som løper gjennom hodet, spesielt veldig sent på 

kvelden. Du blir virkelig svak. Mange ganger må du sette deg ned. Og når solen 

går ned, får du et dystert anfall som kommer på deg. Og djevelen prøver å 

fortelle deg at du kommer til å bli gal. Disse tingene er sanne, dame. Du ba før 

du kom. Du ba og sa: "Hvis - Gud, hvis Du vil gi meg et bønnekort og sette meg 

foran plattformen, vil jeg tro at Du vil være - at Du vil helbrede meg." Det er 

korrekt. At ... Hvis det stemmer, løft hånden din? Det er riktig. Jeg ser deg der 

borte hvor du knelte ned. Vel, Gud har belønnet deg, og din tro har helbredet 



deg. Det er borte fra deg. Årsaken til dette var at du gikk inn i overgangsalderen, 

men du skal bli frisk. Så gå videre på din vei og gled deg. Og jeg velsigner deg, 

min søster, i Jesus Kristi navn. Amen. La oss si: "All takk til Gud, som gir oss 

seieren gjennom vår Herre Jesus Kristus." 

Dette er ordinert til å komme ved endetiden for å lede mennesker bort fra Troen. 

Det skjer ved å gi deg overflod av rikdom. Men det er ikke noe annet enn en 

forførende felle for å lokke deg til å følge dens falske lære om gjerninger. “Hvis 

jeg bare kan gjøre dette og det, da vil ikke dette skje. Og i stedet for å bare 

overgi bekymringene til Ham, så prøver du å overgå angsten ved alt det du gjør. 

1.Timoteus 4:1 The Voice-oversettelsen sier: "Men allikevel så forteller Ånden 

oss veldig tydelig at i de siste tider vil noen forlate den sanne troen. Dette på 

grunn av deres hengivenhet til ånder sendt til å forføre og sabotere. Og ved en 

feiltagelse vil de ende opp med å følge demoners lærdommer. 

Så vi ser at denne snaren er satt foran deg. Et problem dukker opp og gir deg 

angst. Og ved å bekymre deg for den, i stedet for å overgi den tingen til Gud, 

som er din Far, så bygger du opp en angst. Denne angsten prøver du å 

overvinne ved å gjøre ting, for å forhindre at den tingen skal skje. Så hele 

ordningen med tvangsmessig oppførsel er faktisk en forførende ånd, som har 

lokket deg til å begynne å gjøre ting, i stedet for å hvile. 

Apostelen Peter lærte oss i 1.Peter 5:7, at vi bare skulle kaste alle våre 

bekymringer på vår Fader Gud, for Han har omsorg for oss. 

1.Peter 5:7 Og kast all deres bekymring på Ham, for Han har omsorg for dere. 

Så denne tvangen som er et resultat av angst, er faktisk: forførende ånder og 

demoners lærdommer. Folket blir forført til å tro løgnen, og da blir de fordømt 

ved det. Og hva var løgnen som satan fortalte til Eva? Hvis du gjør dette, vil du 

bli dette. 

Så hvorfor tro løgnen slik at de vil bli fordømt ved den? Fordi, når du først 

vender deg fra din hvile i Gud, og din fred og glede som kommer fra Gud og 

hans nærvær, da begynner du å prøve og gjøre noe for deg selv, som er en 

forførende ånd. De elsker løgnen, og vil bli fordømt ved det som de elsker. 

Apostelen Paulus advarte oss: 

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. 

Nå forteller Wuest-oversettelsen oss at Gud vil sende denne strømmen av 

villfarelse, som er rettet mot de lettroende, de som går fortapt. Så du ser at 

villfarelsen er rettet mot de forførte. Med andre ord, hvis en person har en 

tendens til å se forbi Ordet etter sensasjoner, da vil Gud lede dem til disse som 

forkynner sensasjoner. 

Hvis deres svakhet er mangel på tro (mangel på åpenbaring), da vil Gud lede 

dem til noen som lærer ut fra en intellektuell måte å forkynne på, hvor du ikke 

trenger åpenbaring for å forstå hva de sier. 

Hvis de mangler Tro på Gud, da vil djevelen lede dem til å tro på seg selv. Og 

når du går nedover den veien, går du inn i en tvangsmessig atferd. Du ender da 

opp med å gjøre den tingen som du var engstelig for, til en prioritet i livet ditt, og 

det ender opp med å overta livet ditt. 

Paulus sier her: "Uansett hva din svakhet er, hvis du er en som er i ferd med å 

gå fortapt, fordi du ikke var ordinert til å motta dette Budskapet, da vil Gud 

sørge for at du finner noen å høre på, som vil lede deg bort fra "Troen”, fordi 

“Troen” var ikke for deg. 

(Som sagt ovenfor.)"Obsessiv-kompulsiv lidelse, OCD, er en vanlig, kronisk og 

langvarig lidelse hvor en person har ukontrollerbare, gjentatte tanker (angst som 

fører til tvangshandlinger og tvangstanker) og/eller atferd (tvang) som han eller 

hun føler en trang til å gjenta gang på gang." 

"Tvangstanker er tilbakevendende og vedvarende tanker, impulser eller bilder, 

som forårsaker urovekkende følelser slik som angst eller vemmelse. Mange 

mennesker med OCD er klar over at tankene, impulsene eller bildene, er et 

produkt av deres sinn, og er overdreven eller ufornuftig. Likevel kan ikke disse 

påtrengende tankene bli stabilisert ved logikk eller resonnement. De fleste 

mennesker med OCD prøver å ignorere eller undertrykke slike tvangstanker 

eller oppveie dem med annen tanke eller handling. Typiske tvangstanker 

inkluderer overdreven bekymring for forurensning eller skade, behovet for 

balanse eller nøyaktighet, forbudte seksuelle eller religiøse tanker.” 



”Tvang er repeterende atferd eller mentale handlinger som en person føler 

seg drevet til å utføre som et svar på en besettelse. Atferden er rettet mot å 

forhindre eller redusere lidelse eller en fryktet situasjon. I de mest alvorlige 

tilfeller kan en konstant repetisjon av ritualer fylle dagen, noe som gjør en 

normal rutine umulig. En forverring av angsten som disse ritualene forårsaker, 

er kunnskapen om at tvangen er utenfor all fornuft. Selv om tvangen kan gi litt 

lettelse for bekymringen, så kommer besettelsen tilbake, og syklusen gjentas 

om og om igjen. 

Noen eksempler på tvang: 

Rengjøring for å redusere frykten for at bakterier, smuss eller kjemikalier skal 

"forurense" dem. Noen mennesker bruker mange timer på å vaske seg selv eller 

å rengjøre omgivelsene.  

Gjentakelser for å fjerne angst. Noen mennesker uttaler et navn eller en 

setning eller gjentar en oppførsel flere ganger. De vet at disse repetisjonene 

faktisk ikke vil beskytte mot skade, men det er frykt for at skade vil oppstå hvis 

repetisjonene ikke blir gjort. 

Sjekkinger, som gjøres for å redusere frykten for å skade seg selv eller andre, 

ved for eksempel å sjekke om døren ble låst, eller om komfyren ble slått av. Så 

noen mennesker utvikler sjekkeritualer. Noen mennesker repeterer på nytt de 

samme kjørerutene flere ganger for å være sikre på at de ikke har kjørt på noen. 

Ordne og sette i system bestemte ting for å redusere ubehag. Noen 

mennesker liker å plassere gjenstander systematisk, for eksempel bøker, i en 

viss rekkefølge, eller ordne husholdningsartikler "nøyaktig slik", eller på en 

symmetrisk måte. 

Psykiske tvangsmetoder er respons på påtrengende tvangstanker. Noen 

mennesker ber inni seg, eller fremsier fraser, for å redusere angst, eller 

forhindre en fryktet fremtidig hendelse. 

Det er bare en behandling som er 100% effektiv, og det er hva Peter lærte oss i: 

1.Peter 5:7 Og kast all deres bekymring på Ham, for Han har omsorg for 

dere. 

Vi kjenner alle lignelsen om Menneskesønnen som gikk ut for å så sæd, og vi 

vet at sæden var Guds Ord. Og vi vet at det var forskjellige eksempler på 

hvordan den sæden ble sådd og hvor den ble sådd. 



Og vi finner også at noen av disse som Guds Ord ble sådd til, de lot andre ting 

komme og hindre Ordet, og derfor endte de opp med at Ordet ikke bar noe frukt 

i dem. Jeg er redd for at det er tilfelle for mange mennesker som hevder å tro 

Tjenesten til Menneskesønnen i denne tiden. 

Vel, broder Branham sa at vi skulle finne igjen oss selv i Skriften. Det er slik 

Guds Ord blir levendegjort for oss. Så mens vi leser lignelsen om “Såmannen”, 

vil jeg at du skal undersøke deg selv, for å se hvilket av disse eksemplene som 

representerer din egen situasjon. 

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 til dem er det ikke gitt. 

12 For den som har (den som gir ut ekko), han skal få mer, og han skal ha 

overflod. Men den som ikke har (ikke gir ut ekko), han skal bli fratatt selv det 

han har (gir ut ekko). 

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 (de ser, men ser ikke, og 

hører, men hører ikke, fordi de ikke forstår hva de ser og hører). 

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 

(bli fylt med Den Hellige Ånd), 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. 

18 Hør derfor lignelsen om såmannen: 

19 Når noen hører rikets ord og ikke forstår det, kommer den onde (det er 

satan) og røver bort det som ble sådd i hjertet hans. Dette er den som tok 

imot såkorn ved veikanten. 

20 Men den som tok imot såkorn på steingrunn, er den som hører ordet og 

tar imot det med glede med en gang. 

21 Han har likevel ingen rot i seg, og holder bare ut en stund. For når 

trengsel eller forfølgelse oppstår på grunn av ordet, snubler han med en 

gang. 



Legg merke til at Jesus forteller oss at denne holder bare ut Ordet en stund. 

Holder bare ut Ordet en stund? Ja, de holder ut, men bare en stund. Det er 

virkelig et ork for dem, fordi Ordet sier: Ikke svikt de helliges forsamling. Og 

en stadfestet profet fortalte oss at “hvis Gud er i ditt hjerte, kan du knapt 

vente til disse kirkedørene åpnes opp, slik at du kan få komme inn og sitte 

framfor Gud”. 

Men tenk bare på det han sa: "disse holder bare ut Ordet en stund". Hvorfor? 

Fordi Ordet forstyrrer de andre planene deres, så noen ganger må de avbryte 

de andre planene, og de liker ikke det. 

Men den holdningen viser at de aldri har mottatt Ordet inn i sin sjel. De har aldri 

blitt født på ny. De hørte bare Ordet, og de visste intellektuelt at det var riktig. 

Men fordi de ikke hadde noen kjærlighet til Sannheten, så de holdt bare ut 

en stund, slik at det å dra til menigheten for å høre Ordet, det ble slik en 

tålmodighetsprøve. 

Ikke bekymre deg, hvis dette er din holdning, da trenger du ikke å komme så 

veldig mye lenger, Gud vil sørge for det. Han vil sende deg en villedende 

innflytelse, og du vil forlate Troen, og tenke at du har funnet en bedre vei, en 

annen kirke, som vil være fleksibel med dine verdslige planer. På den måten 

kan du ha din kake, og spise den i tillegg. 

Jesus fortsetter: 

22 Det som ble sådd blant tornene, er den som hører ordet, men denne 

verdens bekymringer og rikdommens forførelse kveler ordet, og han blir 

uten frukt. 

Hva var det? Du lar andre ting komme i veien. Og Gud sier: Ok, fordi du ikke 

elsket mitt Ord, og du elsket andre ting mer enn Mitt Ord, da vil jeg ikke la Mitt 

Ord produsere noen frukt i deg. Du er overlatt til deg selv, kamerat! 

23 Men den som tok imot såkorn i god jord, er den som hører ordet og 

forstår det. Han bærer frukt og gir avkastning: én hundre foll, én seksti, én 

tretti. 

Så jeg bryr meg ikke om hvem du er. Hvis du tror at alt du trenger er en passiv 

tro, og ikke en aktiv tro, da er du blant dem som ikke bærer noen frukt. Og du 

bærer ingen frukt fordi Ordet ikke har aktivert sjelen din. 



Derfor sier Johannes i:  

Johannes 3:19 Og dette er dommen, at lyset er kommet inn i verden og 

menneskene elsket mørket framfor (eller enda mer enn) lyset, (og det viser 

at årsaken var) fordi 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. 

De kan ikke komme til en forståelse av Sannheten fordi de ikke vil gi opp sin 

egen tenkning. 

Deres tilstand er slik: 

2.Timoteus 3:7 De mottar undervisning bestandig, og de makter likevel aldri 

å komme fram til kunnskap om sannheten. 

De vil ikke motta Johannes 14:12 fordi Ordspråket sier: 

Ordspråket 14:12 Det er en vei som synes rett for en mann, men enden på 

den er dødens veier. 

De vil ikke gi slipp på sine egne tanker. De er besatt av hva deres eget sinn 

ønsker å tro. Og de er ikke villig til å gi slipp på sin egen tenkning og motta en 

rett tenking basert på stadfestelse. 

Og derfor er de bare bløffmakere. De bløffer om at de tror på dette 

Budskapet. Og det er ikke annerledes enn Hillary Clinton, som sa: "Bløff med 

det til du klarer det". 

Og slik tror de at de kan bløffe med det i håp om at de vil klare det. Men det 

vil de ikke. Gud vil sørge for det. Det er Han som sender ut en villedende 

innflytelse. Bibelen, Guds Ord, sa at det er Han som vil sende den ut. Og de vil 

bli fordømt ved det. 

Broder Branham sa i talen:  

Gå og vekk Jesus 63-1103_47 “Fordi han er så fullstendig overgitt til den 

onde, da tok den ham i sin besittelse, og han hadde da ikke lenger sin egen 

forståelse. Han gjorde bare det som den onde ånden la inn i ham til å gjøre. 

Så dette er mennesker som kan bli ført bort fra Sannheten av en forførende 

ånd, og inn i en villfarelse. De ønsket egentlig å forlate Sannheten i 

utgangspunktet. 



Han sa i talen: 

Stol ikke på din egen forståelse 65-0120_126. Nå, i Lukas 17:30. sier Han: “Og 

slik som det var på Lots dager, da Herrens Engel…” 

129. På Lots tid, rett før verden ble…ilden brant opp hedningeverden, 

sodomittene. Da var det homoseksuelle, perversitet, alt mulig i verden. Et 

stort…Det var et moderne Los Angeles, ikke bare et moderne Los Angeles, men 

De forente stater; ikke bare i De forente stater, men en verden. Det var virkelig 

perversitet! Mennesket mistet sin naturlige kilde til liv og sin naturlige 

forståelse av sunn fornuft. De ble fordervet av en ond ånd som forandret 

hele deres naturlige kurs i livet, og de ble besatt av demonånder. Hvis det ikke 

er bildet av Noahs tid, så vet ikke jeg, og på Lots tid, mener jeg. På Noahs tid 

også, spiste, drakk, ga til ekte, ble gitt til ekte, skilsmisse-saker økte og alt 

mulig, akkurat slik som det var. 

Du skjønner at de var så involverte i dagliglivet at de ikke hadde tid til Herrens 

Engel. Og de var så fanget opp i det som skulle komme, at de ikke kunne 

slappe av da de forlot Sodoma. Og slik som Lots hustru, hun var så tvunget til å 

se seg tilbake, at hun ble krystallisert, først i tankene sine, og deretter 

manifesterte hennes kropp denne krystalliserte tilstanden, og hun ble en 

saltstøtte. 

Igjen sa han i talen: 

Stol ikke på din egen forståelse 65-0120_118. Dere vet at Bibelen sier: “Du 

kan tro en løgn og bli fordømt ved den.” Ser dere, det er nøyaktig Sannheten. 

De tenker ut, uansett hva Guds Ord sier, så stoler de på sin egen 

forståelse. De stoler på det, de tror på det, de tror at det er Sannheten. Du 

kan fortsette å tro en løgn, om igjen, og om igjen, og om igjen, inntil det 

blir Sannheten for deg. Det er riktig. 

119. Men hvordan vet vi om det er Sannheten eller ikke? Gud beviser at det er 

Sannheten, fordi det er i Hans Ord og Han stadfester Det. Han gir Sin Egen 

tolkning av Det. 

120. Hvordan gjør de, kommer de til dette? De gjør det med sin kultur, sin 

utdannelse, med sin kunnskap fra doktorgrader og så videre, som de har fått fra 

et bestemt seminar og lært disse tingene.  

Legg merke til at han sa: "Uansett hva Guds Ord sier, så stoler de på sin 

egen forståelse." 

Du kan ikke tro Bibelen din og undervise 2 herrer. Du kan bare ikke gjøre det. 

Moses lærte Én Herre, ikke sant? Og hans lære ble Stadfestet å være sannhet, 



ikke sant? Jesus lærte Én Herre, og Han ble stadfestet å være Sannhet. Og 

Paulus lærte Én Herre, og den samme Ildstøtten som stadfestet Moses og 

Jesus, stadfestet også Ham, ikke sant? Og hva med William Branham? 

Han lærte Én Herre, og han var stadfestet. Og han sa til og med at du kan ikke 

ha Én Tro og tro på mer enn Én Herre. 

Guds eneste sted for tilbedelse 65-1128M_273. Ser dere hvem døren er? 

Hvor satte Gud Sitt Navn? I Jesus. Hvordan kommer du inn i Hans Navn? 

Hvordan kommer du inn dit? Ved å bli døpt inn der! Hvordan? Ved vann? Ved 

Ånd! “En Herre, en tro, en dåp.” Det er Den Hellige Ånds dåp. 

65-1128M_274. Vanndåpen bare satte deg inn i fellesskap med folket, at du 

erkjente at du hadde tatt imot Kristus. Det er Sannheten. Men det er Åndsdåp. 

Jeg kan benevne Jesu Navn over deg og døpe deg, det gjør det ikke slik. 

65-1128M_275. Men når først den Hellige Ånd virkelig…ekte Ord kommer inn i 

deg (Ordet, Jesus), da, broder, er ikke Budskapet noen hemmelighet for 

deg lenger; du kjenner Det, broder, Det blir helt opplyst fremfor deg. 

Jesus Kristus er den samme 55-0806 E-15 Nå, noen ganger i dag er det blitt 

sagt blant mange troende, de sier om visse ting: "Åh, det er imot min tro. Vår tro 

lærer ikke det." Det finnes i virkeligheten bare Én tro; Bibelen sa det. Én 

Herre, Én tro, Én dåp, en Gud. Og det er Én tro, og det er troen på Herren 

Jesus Kristus. Skjønner? 

De Salvede i Endetiden 65-0725M_257 ...fordervede sinn med hensyn til 

Troen, ikke en tro, Troen. Én tro, Én Herre, Én ...Dere kan ikke ha Én Tro 

uten å tro på Én Herre. Dere kan ikke ha to typer dåp, og ikke en for Faderen, 

og Sønnen, og Den Hellige Ånd. Én dåp, Jesus Kristus. Det stemmer. Ser dere? 

Og broder Vayle lærte at “To Herrer er en villfarelse”, som betyr at den er 

falsk. Så selvsagt, hvis du har mer enn Én Herre, da har du mer enn den Ene 

Troen, og det bare beviser rett der at du har forlatt Den Ene Sanne Troen. Du 

har veket fra Troen. Fordi du har forlatt Troen på den Ene Herren. 

Bare les Bibelen din. Paulus lærte: "Én Herre og derfor Én Tro." Og hvis du 

avviker fra Én Herre, da viker du av fra Troen. "Det skjer rett foran deg, og du 

ser det ikke en gang. Og Paulus sa at den som lærer noe annet enn det som 

han lærte, han er under forbannelse. 

Broder Branham sa:  

En mann som flykter fra Herrens Nærvær 65-0217_119 Det finnes to 



forskjellige ånder. Og en av dem er Den Hellige Ånd; den andre er en 

vanhellig ånd. Og vi blir ledet av en av disse. Og begge to er religiøse. Nå, ja 

visst, det er den merkelige delen, de er begge religiøse. Og akkurat slik som 

Esau og Jakob var, begge religiøse; slik som Kain og Abel var, begge 

religiøse; slik som Judas og Jesus var, begge religiøse. Og vi ser det i dag, 

begge sider er religiøse. Se, det er den samme ånd. Folk dør, men ånden dør 

ikke. Den fortsetter rett videre. Begge er religiøse. En av dem er besatt av Den 

Hellige Ånd, som lever den slags liv som de skulle leve, og vandrer 

gudfryktig og ærlig. De vil ikke tyne deg for en krone, og de ville gjøre alle ting 

så redelig som de bare kan, for å hjelpe deg. Og bare så vennlige som de kan 

være. Og de andre, vi finner ut at det bare er helt motsatt. Og likevel så er 

begge to religiøse ånder. To forskjellig ånder; Én er Den Hellige Ånd; og den 

andre er en vanhellig ånd. Og hvis du la merke til det, selv om de påstår å ha 

sin religion, vil de likevel gjøre narr av deg, og kalle deg noe nedverdigende. De 

gjør alt de kan. 

Legg merke til at begge er besatt av en Ånd. Den ene er besatt av Den Hellige 

Ånd, og den andre er besatt av en undertrykkende, vanhellig ånd. 

Men kan du huske at apostelen Paulus sa dette: 

Romerne 8:15 For dere fikk ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle bli ført 

inn i frykt, men dere fikk sønnekårets Ånd, og i Ånden roper vi: «Abba, Far!» 

Legg merke til at du ikke har mottatt fryktens ånd, som er undertrykkelse, men 

du har mottatt Den Hellige Ånd, med kraft, kjærlighet og et friskt sinn. Det er 

nøyaktig hva Paulus sa i: 

2.Timoteus 1:7 For Gud har ikke gitt oss fryktens ånd, men kraftens og 

kjærlighetens og sindighetens Ånd. 

Vel, vi ser forekomster av denne tvangsmessige oppførselen i Bibelen, av 

mannen som var besatt av mange demoner. 

Broder Branham forteller oss i talen: Vantro hindrer ikke Gud, hvordan den 

undertrykkelsen, som er tvangstanker og djevelbesettelse, hvordan det utfolder 

seg. Han sier:  

Vantro hindrer ikke Gud 62-0128M_47 "Du blir kontrollert av to elementer: 

enten tror du, eller så tror du ikke. La oss ta vantro og se hva den gjør. Den 

skaper en bekymring, (husk at bekymring er fra angst, og så sier han), og den 

gir deg en undertrykkelse, og det kan ikke hjelpe deg i det hele tatt. Det 

finnes ingen verdi i vantro i det hele tatt. La oss si at hvis du skulle bli skutt i 



morgen tidlig ved soloppgang, da ville det ikke hjelpe deg noen ting å bekymre 

deg for det, ikke det minste. Det ville bare gjøre det verre for deg. Så du kan 

ikke gjøre det. Det finnes ikke noe bra i å gjøre det. "Vel," sier du, "hva gjør 

Tro?" "Hva gjør Guds Ord?" Det skaper en tro. "Hva kan troen gjøre hvis du 

skulle bli skutt om morgen tidlig?" Den kan utfri meg, har gjort det mange 

ganger. Ja visst. Skjønner? Det finnes ingen verdi i vantro. All den verdien som 

finnes, er i Tro, å Tro på Guds Ord, ta Gud på Hans Ord. 

Så du ser at verden famler i tvangslidelser. Hele DNC (Det demokratiske partis 

nasjonale komité) er preget av tvangshandlinger av Trump, et 

sinnsforvirringssyndrom. Media er også besatt av det. De vet ikke hvordan de 

skal takle det. Men hvis de vandret med Gud, ville de sagt, hva er egentlig 

problemet, bare sitt i ro og se hva som skjer. Det er ingenting som er ute av sin 

orden, alt er nøyaktig i rett tid etter Guds plan. 

Folk bekymrer seg for at det kommer en økonomisk tilbakegang, eller enda 

verre, at en depresjonsperiode kommer. Men hva godt gjør det å bekymre seg 

for det? Ha tro, og du vil overvinne den. Ha tro, bortrykkende tro, og da trenger 

du ikke å bekymre deg for noen depresjonsperiode. 

Du vet, mange ganger kan du ha et problem på jobben, en person som ser ut til 

å ha et eller annet imot deg. Eller du kan kjenne noen som finner feil med alt det 

du gjør. Så hva gjør du med det? Bare overgi det til Gud og la det passere. La 

Gud ta hånden din og lede deg gjennom det. Det er det beste vi kan gjøre. 

Fordi, hver gang du gir dem tilbake det samme som de ga til deg, da blir det 

bare verre. 

President Trump sier: "Hvis du slår meg, vil jeg slå deg tilbake, og enda 

hardere." Men hvis han bare ville glemme slagene som han får daglig, og 

fokusere på den stillingen han er satt til å håndtere, da ville han ende opp med å 

annullere motstanderne sine, for det er det som Jesus sa at vi skulle gjøre. 

Matteus 5:43 Dere har hørt at det er sagt: «Du skal elske din neste og hate din 

fiende.»  

44 Men Jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør 

godt mot dem som hater dere, og be for dem som ondskapsfullt utnytter dere og 

forfølger dere. 

45 Slik at dere skal bli sønner av deres Far i himmelen. For Han lar Sin sol gå 

opp over onde og gode, og Han lar det regne over rettferdige og urettferdige. 

46 For dersom dere elsker dem som elsker dere, hvilken lønn har dere da? Gjør 



ikke til og med tollerne det samme? 

47 Og dersom dere bare hilser på deres brødre, hva mer enn andre gjør dere 

da? Gjør ikke til og med tollerne det samme? 

48 Derfor skal dere være fullkomne, slik som deres Far i himmelen er 

fullkommen. 

Se på hvordan Jesus gjorde det, og gjør deretter det samme. 

Vi leser i: 

Jesaja 53:7 Han ble mishandlet, og han ble plaget, men han opplot ikke sin 

munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper 

det. Han opplot ikke sin munn. 

Åh Gud, må det være slik med meg. Må jeg komme fram til en slik stilling at når 

noen sier noe ondt om meg, at jeg bare vil la det passere, og gå og be for den 

personen, og bare gå bort. Det er min bønn. 

Kveldstidens Budbærer 63-0116_164 Vi kaller det “djevelen”! Jeg har Bibelen 

til å bevise at det er djevelen. Det er djevelbesettelse, demonbesettelse (ikke 

nedtrykthet). Besettelse, han har fått tak i deg! Det stemmer. Kan du fortelle 

det til dem? De vil eksplodere. De vil ikke ha noe å gjøre med Det! Nei, så 

men. De har sine egne ideer. For i deres likhus som de går til, der vil de aldri 

irettesette det. Seksuell tiltrekning blir praktisert i skoler og i menigheter, og 

pastorer er redde for å irettesette det. 

Så hvorfor bry seg med å fortelle dem. La dem være i fred. Bare vandre 

sammen med Gud. Enok var ikke bekymret for hvem som vandret eller ikke 

vandret sammen med ham. Han bare vandret sammen med Gud. 

Og Johannes sa til oss i: 

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 (fra all vantro). 

Så bare vandre med Ham. Moses hadde et par millioner mennesker å bekymre 

seg for. Men Enok hadde bare seg selv, og sin vandring med Gud. Og hvem 

gikk opp i en bortrykkelse? Enok. 

Det er mange skriftsteder som viser hvordan andre undertrykker folket, og den 

måten som de undertrykker dem på. Men vi kan være kilden til vår egen 

undertrykkelse. Noen ganger får vi en følelse, og så utbroderer vi den til andre, 



og vi bringer vår egen nedtrykthet over på dem. Og vi lurer på hvorfor de 

behandler oss med respektløshet. Det er vår egen nedtrykthet, vår egen angst 

vi har. Og vi kaster den over på andre. Vi forventer da at de skal føle det 

samme. Og jeg sier at de ikke vil bli så opprørt hvis de ikke kan se det du ser, 

eller hvis de ikke føler seg ledet til å gå inn i dine tvangstanker. Kom over det. 

Overgi det til Gud. Han har omsorg for deg, så kast alle dine bekymringer 

på Ham. 

I talen, Dronningen av Sheba, snakker broder Branham om mannen som var 

så demonbesatt, at djevelen faktisk brukte mannens røst til å snakke med 

Jesus. 

Dronningen av Sheba 60-0110 P49 “Men han ville gjøre det bare for å være 

ond, for å få meg til å føle meg uvel. Du vet, det finnes slike mennesker i 

verden, som bare vil gjøre narr av deg, bare for å få deg til å føle deg uvel, si 

noe ondt om deg. Det er ikke en person; det er djevelen i den personen. Det 

er det hele. Den personen elsker sin kone akkurat som du elsker din og så 

videre, liker å spise og sove og drikke og være omgjengelig og ting ... Men de 

gjør det bare fordi djevelen har kontroll over dem. Den sinnssyke mannen i 

Gadara, den mannen elsket og alt annet, men han var så besatt av djevelen, 

helt til djevelen brukte tungen hans for å snakke: "Vi kjenner deg, du hellige fra 

Gud. Hvorfor kommer du for å pine oss?" Det var ikke den mannen; det var 

djevelen som brukte hans røst. Og en mann kan være så full av Gud, til Gud 

kan bruke din røst også. Har du noen gang lagt merke til en sinnsyk person, det 

trengs flere menn til å holde ham. Hans kraft er så stor, fordi han er så besatt 

av djevelen. Denne mannen kunne bryte lenker. Hvis djevelen kan gi et 

menneske så mye kraft, hvor mye mer kan da Gud gi til dere i disse rullestolene, 

kraft av Hans Ånd til å reise seg opp? Verken Rullestoler eller noen ting annet 

kan holde deg, hvis Gud virkelig får et tak. Ikke når en predikant får et tak, men 

når Gud får et tak, da skjer det noe. Nå, jeg er ikke utenfor meg selv; Jeg vet 

nøyaktig hvor jeg er. Men jeg føler meg bare religiøs. Hvis Gud virkelig kunne få 

gripe tak i denne menigheten i kveld, hva ville da skjedd? Han er her. Hans 

Ånd er her. Han ønsker å gjøre det. Han lengter etter å gjøre det. Hvis vi 

bare ville la Ham. "Jeg kan hvis du vil." 

I dette neste sitatet viser broder Branham oss at dette er tilstanden til hele 

menneskeheten. 

Dåp i Den Hellige Ånd 58-0928M_37 Og når det hele begynner å lekke ut, og 

den rettferdige sæden begynner å sette seg på siden, blir tynnere og tynnere, 

og de onde bare fortsetter videre (veldig religiøse), bare fortsetter å bli ondere 



og ondere og ondere, det er ingenting annet å gjøre enn å ødelegge alt 

sammen, slik som Han gjorde der i den ødeleggende syndfloden.  

1Mos 6:5 Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, og at alle 

tanker og hensikter i deres hjerter var onde hele dagen lang.  

Alt som mennesker tenker på i dag, er en flaske whisky, eller en kvinne, eller å 

løpe rundt omkring. Kan ikke leve trofast mot konene sine; guttene kan ikke leve 

trofast mot jentene sine; jenter kan ikke leve trofast mot guttene. De er kommet i 

en slik stilling at djevelen har fått dem så bundet og besatt av onde ånder. 

Alt sammen er blitt en opphopning av synd. Det er grunnen til at vi er 

kommet til dagen, og det er grunnen til at Russland spiller nøyaktig i Guds 

hender for å ryste denne tingen her ute. Bibelen sier det. Ja visst, Gud bruker 

kommunismen. Han vil bruke den. Og kommunismen vil tilintetgjøre alt sammen 

ifølge Skriften, og vi befinner oss i den dagen. 

Nå, idet vi avslutter, la oss gå til bønnelinjen og se på hvordan broder Branham 

håndterte disse med denne tvangsmessige undertrykkelsen. 

Fra hans tale: 

Tro 56-0427_E-87 Jeg har aldri sett deg og aldri kjent deg. Det første som jeg 

vet, er at du ikke er herfra. Du har kommet fra et annet sted. Det er riktig. Du 

kommer fra sørstatene og har kommet denne veien. (Det stemmer.) Nede 

omkring Mississippi - nede i sørområdet. Så ... Og du er plaget med en 

forstyrrelse. Det er en mental forstyrrelse. Det er en undertrykkelse. Og du 

er kona til en forkynner, og mannen din har fått den samme tingen. Og det 

som har fått deg til å bli slik, er på grunn av mannen din. Det stemmer, og du 

har familieproblemer. Du er helt klar for en skilsmisse, og mannen din er 

ganske besatt. Han har latt Satan komme inn og overta ham. Det er riktig. 

Tror du nå? Er dette sant? Vel, gå videre på din vei tilbake, og gled deg og bli 

lykkelig, og må den onde ånden gå ut og aldri plage deg igjen, ved Jesu Kristi 

Navn. Amen. Ha tro. Ikke tvil. Vantro er synd, utilgivelig synd. Bare tro. Det er alt 

som Han vil at du skal gjøre. Ja vel. 

Hans ufeilbarlige Løftesord 64-0120_170 Hvordan har du det? Du er virkelig 

presset ... Den mannen der lider også, rett der med en undertrykkelse, litt 

gråhåret, har på seg en grå dress, sitter og ser på meg, har en undertrykkelse, 

stemmer ikke det, sir? Det har forlatt deg nå. Alt er over. Lovet være Gud. 

Hva berørte han? Ikke meg. Som til og med gir litt mot til den mannen sittende 

bak ham. 



Utholdenhet 63-0802_249 Ja vel, sir. Jeg tror at du er en av forkynnerne som 

satt på plattformen her. Med hensyn til om jeg kjenner deg, det gjør jeg ikke. 

Jesus Kristus kjenner ditt hjerte. Han vet hva som er i mennesket. Tror du det? 

Hvis Gud vil fortelle meg hva som er ditt problem, er du da rede? Det er du.  

250 Noen av dere forkynnere som kjenner denne mannen? [Noen sier: “Broder 

Turner.” - Red.] Ja. Ja vel, du kjenner ham.  

251 Greit. Saken er den at du virkelig er, problemet er at du lider av et 

nervøst sammenbrudd. Du har noen slags mentale betenkeligheter i dine 

tanker. Det er en undertrykkelse fra satan. Dette har pågått i noen tid. Det har 

fått kroppen din til å bli svak. Hjertet ditt er svakt. Du er i en veldig dårlig tilstand. 

Gjennom dette er hele familien kommet omtrent til et sammenbrudd. Sir, du har 

ventet på et Ord, har du ikke? Aksepterer du mitt ord? Da sender jeg deg 

hjem for å bli frisk i Jesu Kristi Navn. Den djevelen kom ut. Tror du? Tror du? 

Tal til Klippen 60-0723 E-64 Tror du av hele ditt hjerte? "Hvis du kan tro ..." Jeg 

ser en dame som sitter helt der bak. Hun lider. Hun har en undertrykkelse. 

Hun har et sammenbrudd. Det er en nervøs tilstand, en mental tilstand. Åh, 

hvis kvinnen bare kunne fange det opp. Gud, fortell meg hvem hun er. Vær så 

snill og gjør det. Hun heter fru Adams. Fru Adams, tror du av hele ditt hjerte, da 

vil Jesus Kristus gjøre deg frisk. Tror du det av hele ditt hjerte? Godtar du din 

helbredelse? Ikke vær redd. Hvis du er redd, vil du for alltid være i den 

tilstanden. Det er en mental undertrykkelse. Men ikke tvil. Tro av hele ditt 

hjerte. Vil du gjøre det? Stå da opp på føttene, fru Adams. Reis deg opp. Stå 

opp rett her og bli helbredet i Jesu Kristi navn. Jeg irettesetter den djevelen som 

plager deg for å prøve å holde deg borte fra det. Den djevelen lyver for deg. Du 

kommer til å være i orden. Gå hjem og vær frisk nå. Gud velsigne deg. Amen. 

Halleluja. 

Å skjelne Herrens Legeme 59-0812 22-1 Herre Gud, Skaperen av himmelen og 

jorden, det Evige Livets Opphavsmann, få Satan til å gi slipp på enhver troende 

her inne. De har sine hender lagt på hverandre, og de er troende. De har tro på 

Gud, så de tror at Du vil gjøre det. Åh Herre, Dine Ord kan ikke feile noe mer 

enn Dine løfter, og Dine løfter var: "Hvis de legger hendene på syke, skal de bli 

friske." Nå, satan, du onde demon som undertrykker, som pisker disse 

menneskene ned i støvet, Jeg befaler deg ved Navnet til Jesus Kristus, den 

levende Guds Sønn, at du slipper dem løs. Kom ut av dem i Jesu Kristi Navn. 



Og du vet at undertrykkelse og depresjon er slik en sterk og villfarende ånd. 

Noen ganger kan du føle det når du er på vei inn i en stor by. Jeg vet at jeg følte 

det da jeg kom inn i Toronto for mange år siden. Den følelsen var så sterk at 

den skremte meg. Og broder Branham nevner dette i talen som heter: Strait er 

porten 

Trang er den port 59-0301M_143. Når du gå inn i byen her, virker det 

som…Jeg sier ikke dette for å ringeakte dere; dere er kristne, dere elsker meg. 

Du går inn i byen her, og det virker som om satans kraft slår deg ned. Dette 

stedet er fordømt. Denne byen er fordømt. 

144. Hva sa Billy Graham da han gikk inn i Louisville? Han sa det var det “mest 

demon-besatte stedet” han noen gang hadde besøkt i sitt liv. Satte det i avisen, 

sa, “Du kan virkelig føle djevelens undertrykkelse.” 

145. Selvfølgelig, vil jeg føle det. Hvorfor? Dette er mitt eget hjemsted. Da Jesus 

kom tilbake til Sitt Eget hjemsted, sa Han, “Mange mektige gjerninger kunne 

Han ikke gjøre, på grunn av deres vantro.” Sa, “En profet blir ikke foraktet, 

en predikant, noe annet sted enn på sitt eget hjemsted, iblant sitt eget 

folk.” Skjønner? Du kan ikke noe for det, Skriften sier så. Skjønner? 

Herrens andre komme 57-0417_2 Dette er for å oppfylle et løfte som jeg ga for 

elleve år siden. En lang tid for å komme frem til det, og for å vende tilbake til 

tabernaklet for en vekkelse. Og nå, vi vet at vårt lille tabernakel har for liten 

plass til en vekkelse. Men vi vil bare presse det inn her så godt vi kan, de neste 

få kveldene, til Guds ære. Og jeg elsker å ha et møte i menigheten. Mange 

steder har vi møter på stadioner og utendørs, og på idrettsanlegg. Men det er 

noe annerledes når du har det i menigheten. Det ser ut til at det blir et 

vennligere, nærmere fellesskap, når du er i menigheten. Ute på disse 

idrettsanleggene, verdslige stedene, vi er takknemlige for privilegiet til å være 

ute ... [Tom plass på bånd - Red.] En undertrykkelse, slik som en 

demonmakt, som du er nødt til å bryte igjennom før vekkelsen i det hele 

tatt kan starte. Og da når du kommer inn i menigheten, så er det et sted hvor 

Gud bor; det er dette å komme til Hans hus for å ha et møte. 

Så hvordan overvinner du det? Bare gi slipp og la Gud ta over. Slapp av, fordi 

det er ment å være en hvile under det syvende segl. Vi skulle være de mest 

avslappede menneskene på jorden, som vet nøyaktig hva som kommer til å 

skje. 

En Prøvet Tro 58-0530 E-72 Du sier: "Broder Branham, du kunne ha gjettet 

det." Greit. La oss se hva mer Herren vil si. Hvorvidt Han vil eller ikke, jeg vet 

ikke. Han vil kanskje. Ja. Hvis publikum fremdeles kan høre stemmen min, den 



damen der, jeg ser at hun er nervøs; hun er helt ... Åh, det er forårsaket av ... 

hun falt og skadet ryggen. Det var det som forårsaket det. En annen ting, du har 

vært interessert i en person som du ber for eller noe. Det er en ung mann. Og 

denne unge mannen er plaget med åndelige problemer. Han er så nervøs og 

bare veldig engstelig. Han er bare mentalt rystet. Det er en demon-

undertrykkelse. Når du kommer til ham, så fortell ham om ikke å bekymre 

seg, for han skal komme over det. Og du er kommet over din egen nå. Din tro 

har gjort deg frisk. Gud velsigne deg. Tror du at han er Kristus? Nå, du vet at det 

måtte være et slags overnaturlig Vesen her. Hvis du tror at det er Kristus, så 

vær virkelig ærbødig. 

Håndskriften på veggen 56-0902 E-21 Nå, en dag kom det en slavehandler 

forbi, og han så en flokk med slaver som jobbet på en viss plantasje, hundre 

eller flere slaver. Og de var triste, fordi de var borte fra sine hjem. Mange ganger 

pisket de dem fordi de ikke ville jobbe. De trodde at de aldri mer ville dra hjem 

igjen. Babyer som de aldri skulle få se igjen, pappa og mamma som de aldri 

skulle få se igjen, slektninger som de aldri skulle få se igjen. Og de var veldig 

deprimerte, som det er så lett å bli, spesielt når du er undertrykt. Det er 

hva djevelen liker å påføre deg, for å undertrykke deg. Du vet, det å 

undertrykke er et bedrag av djevelen. Men når den som er kristen, kjenner 

sine juridiske rettigheter (Amen.), Når du kan sitere Guds Ord: "Jeg vil aldri 

forlate deg eller svikte deg." det tar bort all undertrykkelse. Og da begynner 

skyene å klarne opp. Men hvis du bare vet at Gud har lovet det, og at Gud er 

trofast. Han er i stand til å holde Sitt løfte, ellers hadde Han aldri lovet det. 

La oss bare lese to til av Guds løfter før vi avslutter i bønn. 

Jes 54:14 Ved rettferdighet skal du bli grunnfestet. Vær langt borte fra angst, for 

du skal ikke ha noen undertrykkelse, og noen frykt, for den skal ikke komme 

nær til deg! 

2Tim 1:7 For Gud har ikke gitt oss fryktens ånd, men den Ånd som gir oss kraft, 

og kjærlighet og et friskt sinn. 

Et disiplinert sinn, disiplinert av Ordet, fordi vi alltid tar alle ting tilbake til Ordet. 

La oss be 

 


