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Så langt i vår mini-serie om galskapen i endetiden, har vi sett at det allerede 

omspenner hele verden. Så har vi sett på hvordan det hele begynte med at 

verden avviste endetidens åpenbaring av Jesus Kristus, gjennom profeten i 

Malakias 4. Gud Selv kom ned og viste sitt nærvær så tydelig, slik at verden 

ikke ville ha noen unnskyldning for at den vendte seg bort fra Guds Røst. 

Og vi vet ved skriften at når Gud gjør dette, da vil det å avvise Hans Ord, føre 

deg inn i en sinnssykdom, som vi ser i: 

Romerne 1:21 For selv om de kjente Gud, æret de Ham ikke som Gud, men de 

ble tomme i sine tanker, og deres dåraktige hjerte ble formørket. 

22 Mens de gjorde krav på å være vise, ble de bare dåraktige, 

Nå, det greske ordet for "dårer", er "moraino". Og ut fra dette ordet har vi fått 

det engelske ordet "moron" (en åndssvak person, en med lav intelligens). Det 

greske ordet, "moraino", betyr å være "inspid" (ha en ytring og en tanke som er 

smakløs, flau, intetsigende); figurativt: Det å handle som en dåre, å bli en dust. 

Rotordet for "moraino" er "moros", som betyr å være sløv eller dum, 

tankeløs, pappskalle, meningsløs i sine tanker. 

Med andre ord, du kan ikke fortelle disse menneskene noe, som Paulus sier: 

2.Timoteus 3:7 De lærer bestandig og er likevel aldri i stand til å komme til 

sannhets erkjennelse. 

Hvis du aldri kan komme til en forståelse om sannheten, da er det er nytteløst 

endog å diskutere sannheten med dem. For de er allerede rørt sammen i sitt 

eget sinn. 

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

det er dødens veier. 

Så de fortsetter med å tro at de har rett når de ikke har det. 

La oss plukke opp vers 23: 

Romerne 1:23 og de forandret den uforgjengelige Guds herlighet 

(doxa: meninger, verdier og bedømmelser) 

med et bilde gjort lik et forgjengelig menneske, og bilder av fugler, firbeinte dyr 

og krypdyr. 



Når du tenker på det, så er det en veldig sinnssyk ting å gjøre. Å forandre selve 

tanken om Gud til å være et bilde laget av mennesket. Men da de tok Hans 

Nærvær og kalte det en menneskeskapt falsk lære, og da ser vi at Gud ikke var 

så fornøyd med det de gjorde. 

24 Derfor overgav Gud dem også til sine hjerters onde lyster, til urenhet, til at 

deres legemer ble vanæret seg imellom. 

25 De byttet ut Guds sannhet (selve Hans Nærvær) med løgnen og tilbad og 

tjente skapningen (Budbæreren) i stedet for Skaperen (Budskapets Giver), Han 

som er velsignet i all evighet. Amen. 

Åh du, når du leser det slik som det, da ser du hvor stort det er, det som skjer, 

og hva som kommer til å skje, med disse som har fått lys over Hans Nærvær 

iblant oss. 

26 På grunn av dette overgav Gud dem til vanærende lidenskaper. For til og 

med deres kvinner byttet ut det naturlige samliv med et som er i strid med 

naturen. 

27 Det samme gjorde også mennene. De forlot det naturlige samliv med 

kvinnen, og de ble opptent i sin lyst etter hverandre, så menn drev skammelig 

utukt med menn. Og den velfortjente straffelønn for sin villfarelse fikk de på seg 

selv. 

Jeg skulle ønske at noen, kanskje broder Peter, kunne få tak i statistikker over 

økningen av homofili siden 1956. Det var det året at denne nasjonen avviste 

Budskapet. Jeg prøvde å finne det i går kveld. Men jeg fant en statistikk over 

hvor mange det var i hver delstat i 2016. Og jeg fant ut at den høyeste 

prosentandelen av homofil, på 8,6%, er rett i Washington D.C. Ikke rart at vår 

regjering er i en slik uorden. Det er en sodomitt-hovedstad. 

Lukas 17:30 Slik som det var i Lots dager, slik skal det også være den 

dagen Menneskesønnen blir åpenbart. 

Min gjetning er at flertallet av disse 63000 eller mer, av sodomitter, jobber i vår 

regjering, og skriver forskriftene inn i våre lover. Det er nesten 12 millioner 

homofile i dag, i USA. Men jeg lurer på hva antallet var i 1956. Det vil vise deg 

hva som skjer når du avviser Guds Nærvær i din midte. 

Jeg ser på ting i dette Budskapet. Og vi vet at det var to menn som tilbad broder 

Branham som Gud, og disse mennene var homoseksuelle. Jeg vet at vi har hatt 

mange flere av dem i dette Budskapet over de siste få årene. Men jeg lurer på 

hvor mange det har økt til. Da jeg var utenlands, har det vært brødre som kom til 



meg. De fortalte meg om forkynnere som kom fra dette landet og over til dem. 

Og de prøvde å ha homoseksuelle handlinger med dem. Disse mennene som 

fortalte meg dette, var bare unge tenåringer den gang. Men de fortalte meg 

hvem disse mennene var. Og jeg kan si at disse mennene blir ønsket 

velkommen inn i de fleste av Budskapsmenighetene, fordi de kan synge og 

spille gitar. Og de forkynte ikke noen lære. Så de var akseptert. 

28 Og ettersom de ikke brydde seg om å holde fram Gud i kunnskap, 

(men åh, hvis de bare kunne synge og spille, så) 

da overgav Gud dem til et fordervet sinn, så de gjør de gjerninger som er 

usømmelig. 

Et fordervet sinn. Galskapen i endetiden. 

29 De er fulle av all slags urettferdighet 

(med andre ord så tenkte de ikke Guds tanker, de tenkte sine egne tanker), 

seksuell umoral, usselhet, grådighet og ondskap. De er fulle av misunnelse, 

mord, strid, svik og falskhet. De ble slike som setter ut rykter, 

30 baktalere, gudshatere, voldsmenn, stolte, skrythalser, de finner på all 

slags ondt, de er ulydige mot foreldre, 

31 uten forstand, upålitelige, uten naturlig kjærlighet, de vil ikke tilgi, de er 

ubarmhjertige. 

32 Disse kjenner Guds rettferdige dom, og de vet at disse som gjør slike ting, 

fortjener døden. Likevel gjør de ikke bare det samme selv, men de gir også sin 

støtte til andre som gjør det. 

Romerne 2:1 Derfor er du uten unnskyldning, du menneske, hvem du enn er 

som dømmer. For i hver sak du dømmer en annen, fordømmer du deg selv. For 

du som dømmer, du gjør selv de samme onde gjerningene. 

2 Men vi vet at Guds dom, den som er i samsvar med sannheten, hviler over 

dem som driver med den slags gjerninger. 

3 Og tenker du da, du menneske som dømmer disse som driver med slike onde 

gjerninger, og som selv gjør de samme, at du skal kunne flykte fra Guds dom? 

4 Eller forakter du Hans rikdom på godhet, overbærenhet og langmodighet? 

Skjønner du ikke at Guds godhet fører deg til omvendelse? 

5 Men ved din hardhet og ditt hjertes ubotferdighet 

(et uforanderlig hjerte, en uforanderlig forståelse),  

så samler du deg opp vrede til vredens dag, den dag da Guds rettferdige dom 

skal åpenbares. 

6 Han skal gi enhver etter sine gjerninger: 

7 Evig liv til dem, som ved tålmodig utholdenhet, i god gjerning, begjærer Guds 



herlighet, heder og udødelighet. 

8 Harme og vrede til dem, som har selvisk stridslyst, og som er ulydige mot 

sannheten, men som derimot adlyder urettferdigheten. 

9 Trengsel og angst skal komme over hver menneskesjel, som gjør det onde, 

over jøde først, og over greker. 

10 Herlighet, heder og fred, til hver den som gjør det gode, til jøde først, og så til 

greker. 

11 For Gud gjør ikke forskjell på folk. 

12 For så mange som syndet uten lov, skal også gå fortapt uten lov, og så 

mange som syndet i loven, skal bli dømt ved loven - 

13 for lovens hørere er ikke rettferdiggjort for Guds åsyn, men lovens gjørere 

skal bli rettferdiggjort, 

Vi viste dere hvordan det første tegnet på denne galskapen i endetiden, er et 

nivå av angst som har truffet denne verden. Og det er en manglende evne til å 

håndtere det. Derfor har stress, i tillegg til et dårlig kosthold fått kroppen til å 

bryte sammen. Og siden hjernen er en del av kroppen, er også den under 

angrep. Derfor ser vi at menneskenes sinn går fra angst til tvangsmessig adferd. 

Den tvangsmessige oppførselen er deres egen måte å håndtere angsten på. Og 

i stedet for å overgi sin bekymring til Herren, så hoper de opp for seg selv 

mange lærere. Nå sies det ingen ting om at disse lærerne skulle være 

bibellærere. De er hvem som helst som lærer om et eller annet. Det kan være 

en lege som lærer deg å stole på legemidler, eller en politikere som lærer deg å 

stole på regjering, eller en av de falske lærerne i økonomi, som prøver å få deg 

til å stole helt og fullt på Wall-Street og bankene. Vel, enhver som har lest 

historie, vet at du ikke kan stole på bankene, legene, Wall-Street og politikere. 

Heller ikke på noen som lærer noe som er i strid med Guds Ord. 

Vi ser på den fjerde egenskapen som Webster refererer til i definisjonen av 

nevrose. Denne fjerde egenskapen er fobi (skrekk, redsel). Og vi vet at det er 

en ubegrunnet, overdreven og vedvarende redsel for en bestemt ting eller 

situasjon. I Jobs bok finner vi ut at de tingene du frykter mest, vil komme over 

deg. Vi leser i: 

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

kjærlighetens og sindighetens Ånd. 

Så gjennom dette kan vi da se at det å ha redsel, viser at du ikke har et friskt 

sinn, fordi det å frykte, kommer ikke fra Gud. 



Hver gang Herrens Engel kom til mennesket, ville de første ordene fra hans 

munn være: "Frykt ikke! For jeg er kommet fra Herrens Nærvær." 

Vi finner også i: 

1.Johannes 4:18 Det er ingen frykt i kjærligheten. Men den fullkomne 

kjærligheten driver frykten ut, for frykten regner med en straff. 

Legg merke til, som jeg har sagt tidligere, først kommer det som setter opp en 

felle for oss. Det er angst. Bekymringene for dette livet. Det å bli fanget opp i 

disse, og ikke ha vårt fokus på Kristus i dette Ordet, som er kommet ned med et 

rop for vår utfrielse. Det neste som skjer, er at vi blir fanget opp av presset. og 

så vil tvangshandlinger resultere i at vi finner oss selv å gjøre ting. Ikke fordi 

sunn fornuft ber oss om det, ikke fordi vi virkelig vil, men fordi vi er blitt tvunget, 

eller har presset oss selv inn i det. 

Denne ufornuftige type av en oppførsel tvinger oss da til å leve en løgn. Og når 

vi først har kommet til dette stadiet, da går vi inn i den tredje manifestasjonen 

av endetidens sinnslidelse. Det er djevelbesettelse, som er definert som å være 

besatt av angsten. Og på dette tidspunktet er vårt sinn blitt helt borte. Vi klarer 

ikke lenger å fokusere på tingene fra Gud, men bare på den ufornuftige 

oppførselen. Den har overveldet oss, og trykket oss ned, og på den måten 

inntatt oss. 

Enten det er for å forberede seg på den neste depresjonen, eller for det neste 

valget. Mennesker er besatt av å prøve å redde denne nasjonen, når de skulle 

vært bekymret for å redde sine egne sjeler og sjelene til sine kjære. Og slik ser 

vi at denne djevelbesettelsen tar over fordi de tror løgnen. 

I denne neste manifestasjonen av endetidens sinnslidelse, som er nevrose, så 

ser vi at skrekk overtar, der tvangstanker slapp. Ordet fobi, betyr redsel eller 

skrekk. Og dette er den tilstanden som gjør mest skade. For når en person blir 

redd, blir de så bundet av sin redsel. 

Vi leste i: 

1.Johannes 4:18 Men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut, fordi frykt 

regner med straff. 

Og i kveld vil vi se i skriften at denne straffen, det er at du bare stopper opp, 

uten å gjøre noe som helst. Du blir bare lammet av skrekk og krystallisert i dine 

tanker. 



Vi ser i Skriften at da Josef begynte å frykte for at Maria ikke hadde vært trofast, 

da ville han sette henne bort i stillhet. Det betydde at han ikke kom til å gå inn i 

ekteskapet. Han ville bare forholde seg helt passiv. 

Og derfor sendte Gud Sin Engel for å fortelle ham: "Frykt ikke for å ta Maria til 

din hustru." Hva gjorde frykten her? Hvordan ble Josef påvirket av denne 

frykten? Den fikk Josef til å tvile på om hun var trofast mot ham, og det fikk ham 

til å stoppe opp med å gå videre i Guds plan for hans liv. 

Lukas 21:25 Det skal være tegn i solen, i månen og i stjernene. På jorden skal 

folkeslagene gripes av angst og rådvillhet, når havet og bølgene bruser. 

26 Mennesker skal få hjertesvikt av frykt og gru for alt det som skal komme 

over jorden. For himlenes krefter skal rokkes. 

27 Da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med kraft og stor herlighet. 

Vi leser fra nettstedet til CDC.gov: “Hjertesykdom er den ledende 

dødsårsaken for både menn og kvinner. Mer enn halvparten av dødsfallene 

hos menn, var på grunn av hjertesykdom i 2009. Hjerteinfarkt er den 

vanligste typen hjertesykdommer, og den dreper over 370000 mennesker 

årlig. Omkring 735000 amerikanere har et hjerteinfarkt hvert år.” 

[CDC = Centers for Disease Control and Prevention (Senter for kontroll og 

forebygging av sykdom). Det er en amerikansk føderal etat underlagt Helse- og 

omsorgsdepartementet med ansvar for beskyttelse av folkehelsen. - Oversetter.] 

Derfor presiserte Jesus dette i Skriften hvor han fortalte oss at menneskers 

hjerter stopper på grunn av frykt. Og vi vet at frykt er en utvekst eller en angst. 

Mennesker vet bare ikke hvordan de skal håndtere det, hva enn det måtte være 

som trenger å bli gjort. Og så bekymrer de seg for det, og da stopper hjertene 

deres av frykt. 

Legg merke til at mennesker ser de tingene som er på vei. Og det medfører 

forvirring og angst. Og deretter vil det bli etterfulgt av frykt kort tid etter. 

Vi leser i: 

1.Kongebok 18:21 Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Hvor lenge vil 

dere være lammet og stoppe opp i deres bevegelse fremover. 

AMPLIFIED VERSJONEN: Hvor lenge vil dere stoppe og halte mellom to 

meninger? 



NIV (New International Version): Hvor lenge vil dere vakle mellom to 

meninger? 

NAS (New American Standard Version): Hvor lenge vil dere nøle mellom 

disse to meningene? 

Vi ser at broder Branham sier: 

De Salvede i Endetiden 65-0725M_233 For det er umulig for dem som engang 

ble opplyst, og ikke beveget seg videre med Ordet der Det befant seg, de er 

døde, borte... 

Med andre ord, når de stopper opp med å bevege seg videre med Gud, det er 

når de dør, fordi de har frykt, og frykt regner med en straff, og den straffen 

forårsaker at noen stopper opp med å bevege seg videre med Gud. 

1.Mosebok 19:26 Men Lots hustru, som fulgte etter ham, stoppet opp for å 

se seg tilbake. Da ble hun til en saltstøtte. 

Legg merke til at her ser vi at Lots kone ble krystallisert da hun stopper opp med 

å bevege seg videre med Guds ord. Hva skjedde? Først stoppet tankene 

hennes, og kroppen hennes manifesterte det som var i hennes sinn, og den 

stoppet også. Først ble hennes sinn krystallisert, deretter ble kroppen hennes 

omformet, eller krystallisert inn i hennes åpenbaring. 

Broder Branham sier i talen: 

Israel i Hjemlandet 53-0329_82 Og aller først nå, vet dere, Ildstøtten har 

begynt å bevege på seg igjen. Men pinsevennene er så organisert, at de kan 

ikke gå. De var så organisert, krystallisert, at de ikke kan bevege seg. Det er 

riktig. Det er sant. Men Ildstøtten beveger seg ut, broder, og det er et folk 

som går sammen med Den. Halleluja. Vi er på vei mot det lovede landet. Ja 

visst. 

Broder Branham sier i talen: 

Du Må Bli Født På Ny 61-1231M_63 Der var ikke noe liv i slangen. Den var 

absolutt krystallisert. Det var straffen... 

Og hvis det var straffen den gang, da er det straffen også i dag. 

Broder Branham sa i talen: 

Nedtelling 64-0209_82 Men mennesket teller alltid baklengs, begynner på ti. 

"Ti, ni, åtte, syv, seks, fem, fire, tre, to, en, null." Hva gjør Gud? Han begynner 

med Sitt nummer, syv. Det er Guds nummer. Se på Ham: syv. Åh, Han teller 



fremover, starter med en. Han starter med Sin første menighetstid. Det var hva 

symbolene hans var på jorden. Det er syv menighetstider. Han skapte verden 

på syv dager; den syvende dagen hvilte Han. Det er hans siste nummer i Hans 

skapelse. Han hvilte. Legg merke til at Han teller rett fremover, ikke 

bakover. Han går fremover. Han starter fra Sin første menighetstid, som 

begynte i år 33 etter Kristus. Og Han startet nedtellingen. Han regnet på sine 

menighetstider. 

Vel, jeg vil at du skal legge merke til dette. Hva var det som skjedde med folket 

på hver eneste utvandring? De ønsket å gå tilbake igjen. Dette som de ønsket, 

de hadde det allerede satt opp i tankene sine, og de ønsket ikke å bevege seg 

videre med Gud. 

Og hva skjer når du stopper opp med å bevege deg videre med Gud, du stopper 

opp. Og hvis du beveger deg fremover, og du bestemmer deg for å gå tilbake 

igjen, da må du stoppe opp, ikke sant? Og det er da døden kommer inn rett der. 

Og hvorfor ønsket de å gå tilbake igjen? De fryktet for hva som var foran dem. 

På Moses sine dager ønsket de å dra tilbake til Egypt, som er et bilde på 

pinsemenigheten, med hvitløk og avsløringer. Og på Paulus sin tid ønsket de å 

gå tilbake til loven, som er loviskhet. 

Skriften forteller oss: 

Ordspråket 22:6 Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra 

den når han blir gammel. 

Den forteller oss også at "Den veien som et tre lener seg imot, det er den 

veien det vil falle." 

Derfor, hvis dine tanker allerede er satt opp med hva du skal tro, da vil du ikke 

gå fremover. 

Og du vil dø rett der, slik William Branham uttalte i sin tale: 

De Salvede i Endetiden 65-0725M_233 For det er umulig for dem som engang 

ble opplyst, og ikke beveget seg videre med Ordet der det befant seg, de er 

døde, de er borte... 

Faktisk, enhver beslutning som vi tar, baserer vi på hvilke fakta vi allerede har til 

rådighet. Derfor må alle våre beslutninger gå tilbake til slik vi ble trent opp, hvis 

vi ikke med vilje har gått bort fra den opplæringen. 



Markus 4:24 Legg merke til hva dere hører. Det samme mål dere selv 

bruker, skal det også måles opp med for dere selv. 

Med andre ord så får du det du leter etter. Og det er grunnen til at så mange 

fremdeles ser på dette Budskapet som en videreføring av pinsevennene, da 

broder Branham sa at det er "gått forbi pinsevennene". 

De Salvede i Endetiden 65-0725m_195 Legg merke til, de kom opp til 

grenselinjen og stoppet opp. 

198 på vei til sitt Hjem. Og da de kom opp til det stedet som de skulle krysse 

over, tvilte de på Ordet... 

198 Hva skjedde? De omkom i ødemarken. De sto rett der og organiserte seg 

selv, og døde, hver eneste en av dem. 

214 Hvor Åtselet er, der vil ørnene samle seg. Hvor Åtselet, hvor slaktingen er, 

der vil ørnene samle seg. Hvor det friske Kjøttet er, Ordet for tiden, der vil 

ørnene samle seg. Men etter at det har råtnet, da vil gribbene strømme til 

det. Ja. Forstår dere hva jeg mener? Når noe er drept, her kommer ørnene; 

men etter at det har ligget der, og råtnet, så kommer gribbene. Ørnen vil ikke ha 

noe med det å gjøre. Ser dere? Jesus sa: Hvor Åtselet er, hvor Mannaen falt, 

den kvelden Mannaen falt fersk, der vil ørnene samle seg for Det. Det er 

Mannaen for tiden. Forstår dere? Legg merke til. 

215 Men etter at det blir råttent, kommer det mark i det, så her kommer 

gribbene. De kan ikke lukte det før det blir råttent. 

219 Sa: ‘JEG ER’ sendte meg. JEG ER! Ikke Jeg var, eller vil bli. JEG ER, 

nåtid, Ordet nå. Ikke Ordet som var, Ordet som vil komme; Ordet som er nå. 

233 Nå, prøv dere å gå tilbake å lev igjen? Hva om det Livet gikk tilbake, tror 

dere at det Liv da noen gang ville tale, gå tilbake etter at den gamle skolmen er 

tørket opp, noensinne vil gå tilbake og leve inn i det igjen? Det gjør aldri det. For 

det er umulig for dem som engang ble opplyst, og ikke beveget seg videre 

med Ordet der det befant seg, de er døde, borte; 

Romerne 8:14 For så mange som blir ledet av Guds Ånd, de er Guds sønner. 

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!» 

16 Ånden Selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn, 

17 og hvis vi er barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi 

medarvinger, så sant vi lider med Ham, for at vi også skal bli herliggjort sammen 

med Ham. 

18 For jeg er overbevist om at lidelsene i den nåværende tid er for ingenting å 

regne sammenlignet med den herligheten som skal bli åpenbart på oss. 



19 For skapningens inderlige lengsel venter og stunder etter åpenbaringen av 

Guds sønner. 

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

kjærlighetens og sindighetens Ånd. 

1.Johannes 4:18 Det er ingen frykt i kjærligheten. Men den fullkomne 

kjærligheten driver frykten ut, for frykten har straff. Men den som frykter, er 

ikke gjort fullkommen i kjærligheten. 

Legg merke til setningen: “frykten har straff”. Så hva sier greskordboken om 

plage? Ordet plage er det greske ordet “Kolasis”, som betyr straff. Så vi ser at 

frykt har en straff, så frykt gir et ekko, eller reflekterer straffen. Så hva var 

straffen gjennom hele Skriften, hva skjedde med de som fryktet? 

Hvordan å ha Fellesskap 55-1009 E-26 Det er problemet med mennesket i 

kveld; det er hva som er galt med folk i kveld; du er redd. Det er den største 

forbannelsen som er over folket i Full Gospel, eller alle andre mennesker; 

det at de er redde. Gud har gitt oss sin forsyning, men du er redd for å ta Ham 

på Hans Ord. Hvis du ikke var redd i natt, ja, da ville du motta din helbredelse 

ved tro, og vite at Gud lovet det, og at plagen ville bare gå rett bort fra deg. 

Redd, engstelig ... Og jeg har lagt merke til det. Og det er grunnen til at jeg tror 

slik på helbredelse. Jeg vet at hvis du kan komme deg bort fra den skrekken, 

og i stedet få på plass kjærlighet, da ville noe komme til å skje. Det er bare to 

sanser som styrer et menneske, og en av dem er tro, som gir resultater. Den 

andre er frykt, som ikke har noen verdi i seg i det hele tatt. Tro er fra Gud. 

Frykt er fra djevelen. Frykt gjør deg trett. Frykt får deg til å spekulere på 

ting. Og hvis jeg skulle dø i morgen, hva godt ville det da gjøre for meg å bli helt 

skrekkslagen over det? Hva om jeg skulle bli henrettet i den elektriske stol i 

morgen, og livet mitt ville ta slutt i morgen tidlig, hva godt ville det gjøre meg å 

bekymre meg for det? 

Vi så hva som skjedde med Josef da han ble engstelig? Han stoppet opp i sin 

videre fremdrift i Guds plan for sitt liv. 

Hva skjedde med Lot etter at hans kone døde? Han dro opp til en annen by, 

men han nektet å bo i den etter å ha opplevd hva som skjedde med Sodoma. 

Så han bodde i en hule i fjellet og ble en eremitt. 

1.Mosebok 19:30 Lot drog så ut fra Soar, opp i fjellene, og ble boende der, og 

hans to døtre med ham. For han var redd for å bli i Soar. Han bodde i en 

berghule, han og hans to døtre. 



Guds pakt med Abraham 56-0223 E-10 En dame som sitter her syk, antar jeg, 

hun har en pute som ligger ved siden av henne. Vel, hun er en syk person. Hun 

har sannsynligvis kommet for å høre Ordet, og kanskje for å bli helbredet. Nå, 

all den frykten du ville ha, søster, vil ikke gjøre deg godt i det hele tatt. 

Frykt har ikke en eneste verdi i seg, så forkast den. Du sier: "Vel, broder 

Branham, hvis du skulle dø i morgen, guvernøren hadde signert ferdig din død, 

hva godt ville tro ha gjort da?" Tro kan signere min benådning, men frykt vil aldri 

gjøre det. Skjønner? Nå, du ... Så hvis frykt ikke er noe godt i det hele tatt, 

ingen verdi i det, la oss forkaste den tingen, alt sammen. Og la oss ha tro 

og stole på Gud. Så det er ved tro vi kjenner Gud, ikke ved kunnskap. 

Hva skjedde da Abraham var redd for å fortelle kongen at Sarah var hans kone? 

1.Mosebok 26:7 Da mennene der på stedet spurte ham ut om hans hustru, sa 

han: Hun er min søster! For han torde ikke si at hun var hans hustru. Han 

tenkte: Mennene på stedet her kunne da slå meg i hjel for Rebekkas skyld, 

siden hun er så vakker! 

Hva skjedde med Moses da han ble redd? Han flyktet inn i ørkenen og stoppet 

opp med det han hadde prøvd å gjøre. 

2.Mosebok 2:14 Da ble Moses redd og sa: Sannelig, saken er blitt kjent. 

15 Da Farao fikk høre om dette, prøvde han å få drept Moses. Men Moses 

flyktet for Farao. 

Hva skjedde med Israels barn da de 10 spionene ble sendt inn i det lovende 

landet for å spionere på det? Josva og Kaleb ga en god beskrivelse til folket, 

men de andre, de 8 ga et negativt svar, og viste frem redsel for gigantene i 

landet. 

Så folkets videre fremdrift stoppet opp, og de døde alle i ødemarken, bortsett fra 

Josva og Kaleb. Les 4. Mosebok kapittel 13 og 14. 

Hva gjorde Samuel som en gutt, da han fryktet for Eli? Han stoppet opp sin 

fremdrift for å fortelle Eli om visjonen, og gjorde ikke noen ting. Men da talte 

Gud til ham igjen, og ba ham gå og fortelle det til Eli. Og denne gangen fanget 

Eli det opp. Og Samuel var da ikke lenger redd for å fortelle ham at Gud ikke var 

fornøyd med hans to sønner, og hans vegring mot å rydde opp med dem. 

1.Samuel 3:15 Samuel ble liggende til om morgenen. Da åpnet han døren til 

Herrens hus. Men han våget ikke å fortelle synet til Eli. 

16 Da ropte Eli til Samuel og sa: Samuel, min sønn! Og han svarte: Ja, her er 

jeg. 

17 Han sa: Hva var det han sa til deg? Kjære, skjul det ikke for meg! Gud la det 



gå deg ille både nå og siden om du skjuler for meg noe av det han sa til deg! 

18 Så fortalte Samuel ham alt sammen og skjulte ikke noe for ham. Da sa han: 

Han er Herren. Han må gjøre det som er godt i hans øyne! 

Hva gjorde syrerne da de fryktet for David? De stoppet opp med å hjelpe 

Ammons barn. 

2.Samuel 10:19 Da alle kongene som stod under Hadadeser, så at de var blitt 

slått av Israel, gjorde de fred med Israel og ble deres tjenere. Og syrerne våget 

ikke å hjelpe Ammons barn mer. 

Det er mange, mange flere tilfeller i Skriften, men alle disse har en ting felles, og 

det er at når du går inn i frykt, det er da du stopper opp med å bevege deg 

fremover rett der, og du blir lammet av skrekk. 

Og hva med Job? Vi lærte av ham at det å frykte, er nytteløst, for som Job sa: 

"De tingene jeg fryktet mest, har kommet over meg." 

Fullkommen tro 63-0825E_102. I Jobs Bok, Den sier her: “Job fryktet.” Og 

det han fryktet, det skjedde faktisk. Hva brakte det? Frykten hans. Det er 

hva som fikk det til å skje. Hans tro ville ha holdt det borte fra ham, men 

frykten hans brakte det til ham. Han var redd for at det skulle skje, og det 

skjedde. Nå, om han hadde visst at det ikke ville skje, ville det ikke ha 

skjedd. Forstår dere hva jeg mener? 

103 Hvis du er redd når du kommer gjennom bønnekøen: “Kanskje jeg ikke har 

nok tro”; vil det aldri skje, ikke bekymre deg. Skjønner? Men om du vet at det 

kommer til å skje, da vil det skje. Skjønner? Dere forstår, det er en visshet 

på noe. Job hadde en frykt for at disse tingene ville komme over ham, og de 

gjorde. Hvis du har en frykt for at sykdommen din kommer til å forlate 

deg…eller ikke vil forlate deg, vil den ikke. Hvis du har en tro, så vil den det. 

104 Spør hvilken som helst medisinsk lege. Det første han vil prøve å få deg 

til å gjøre, er å ha tillit til medisinen han gir deg. Hvis du ikke har tillit til 

den, bør du heller la den være. Skjønner? Sannelig! Hva er det da? Det er 

troen som får helbredelsen til å skje; det er tro som gjør det, alltid.  

Når en mann bryter seg inn i huset ditt, da vil de fleste mennesker bli lammet av 

skrekk. De blir fullstendig passive fordi frykt har en straff. Og det får deg til å 

stoppe opp rett der i dine fotspor. Når disse mennene bryter seg inn der, da vil 

de dra fordel av dem som frykter dem. Men hvis du ikke frykter dem, og følger 

etter dem, og angriper dem, da vil de frykte, og så vil de flykte. 



Men Jesus sa at Han ville komme som en tyv om natten. Så spørsmålet mitt til 

deg er dette? Er du klar for hans gjenkomst? 

Luk 12:32 Frykt ikke, du lille flokk, for det behaget deres Far å gi dere 

kongeriket 

Guds Vei laget for oss 52-0900_9 Etter å ha gjennomgått møtene denne uken, 

jeg prøvde å vise folk at det ikke er nødvendig å være redd. Den verste 

tingen som djevelen kan legge på deg, er frykt. Hvis du til og med hadde 

en kreft, og ikke fryktet, men trodde at Gud ville helbrede deg, da ville du 

ikke være i en slik dårlig tilstand. Gud tar seg av det; hvis du er syk, uansett 

hva det er, hvis du bare ikke hadde frykt ... Så frykt er en av de verste 

tingene som satan kan plassere på en person. Vel, denne uken har jeg 

prøvd å bevise ved Skriften, at et menneske som er født på ny inn i Guds 

rike, ikke har noen ting å frykte. Du er absolutt trygg og i sikkerhet, i Jesus 

Kristus. Han sa: "All de som Faderen har gitt meg, vil komme til meg. Ingen kan 

komme til meg uten at min far kaller ham. Faderen må lede ham opp til meg. Og 

den som kommer til meg, vil jeg aldri støte ut. Og alle de ... Ingen kan rive dem 

ut av min fars hånd; ingen er større enn han. Den som hører mine ord og tror på 

ham som sendte meg, har evig liv, og skal ikke bli fordømt, men har gått over fra 

livet ... fra døden til livet. Den som spiser mitt kjød og drikker mitt blod, har "ikke 

vil ha", men har (nåtid) evig liv, og jeg vil reise ham opp på den siste dag." "Gi 

derfor ikke Guds Hellige Ånd Sorg, Ham som dere ble forseglet med til dagen 

for din forløsning." Der har du det. "Forseglet til dagen for din forløsning." Ikke 

bare fra en vekkelse til en annen, men inntil dagen for din forløsning. 

Gud vitner om sine gaver 52-0713E_E-49 Så frykt ikke; frykt er av djevelen. 

Alt det som Jesus ville sagt: "Frykt ikke, frykt ikke", hele tiden, "frykt ikke, frykt 

ikke." Er det riktig? Alltid dette: "Frykt ikke." Nå, Gud vil ikke at du skal frykte; 

Han vil at du skal tro. 

Spørsmål og Svar om Hebreerne del 3 COD 57-1006_633 "All makt i 

himmelen og på jorden, er gitt i min hånd. Gå derfor ut, og jeg skal gå sammen 

med dere. Hva enn du binder på jorden, skal jeg binde i himmelen. Det du løser 

på jorden, vil jeg løse i himmelen. "Åh, hvis den store hellige menigheten 

bare ble klar over sin makt til å gjøre disse tingene. Men det er så mye tvil 

og frykt og skjelving, og undring på om det vil skje: "Kan det skje?" Så 

lenge dette eksisterer, kan Menigheten aldri stå oppreist. Og når alt snakk 

om frykt er borte, og Den Hellige Ånd er fullstendig i kontroll over 

Menigheten, da er all frykt borte, og den Menigheten har kraften. Skjønner? 



Ja, de har alt det som tilhører himmelen bak seg. De er ambassadører for 

tronen. Absolutt. En Kristi ambassadør har autoriteten, og alt det som Kristus 

eier, tilhører den ambassadøren. Og han sa: "Gå ut i hele verden. Dere er mine 

vitner etter at Den Hellige Ånd er kommet over dere." Og hva er et vitne? Det er 

en ambassadør, som skal komme og vitne om noe. Alle Himmelens krefter er 

rett i dine hender. Åh, hvorfor sitter vi nede, og menigheten er ufruktbar, og vi 

sitter og slumrer? Det er fordi vi ikke er klar over disse tingene. 

Gud projiserer sin kjærlighet 57-0806_E-14 Kjærlighet er en mektig kraft. Det 

vil drive en kvinne, en mor, rett inn i ildens flammer etter babyen sin, selv om 

hun vet at hun kaster seg selv i døden. Det er ikke noe som er sterkere enn 

kjærlighet. Kjærlighet vil få deg til å ha tillit. Du kan gå og vite at du tilhører 

den største kirken i hele Canada. Du vet kanskje at du er et privilegert medlem i 

den største kirken i nasjonen. Og så ville du gjøre ting som du ikke ville gjort 

hvis du tilhørte en liten misjonsstasjon et eller annet sted i et hjørne, og du 

hadde Guds kjærlighet i hjertet. Kjærlighet har ingen frykt. Kjærlighet kaster 

ut frykt. Og jeg legger merke til i mine møter, så mye at når jeg kommer inn til 

folket ... En av de store tingene jeg finner iblant dem, er frykt. Og det som 

skaper frykt, er mangel på tillit. Hvis du mangler tillit, vil det få deg til å 

frykte. Men hvis du elsker, da kaster den bort frykten. Og det er slik Gud vil 

ha sin menighet. Ikke så mange som er privilegerte medlemmer; Han vil ha 

medlemmer som er lojale, og elsker, og tror og har tillit til Ham. 

Hvorfor kan en mann snakke til en storm og få den til å stoppe? Hvorfor kan en 

mann be til Gud om å senke temperaturen med 30 grader, og det skjer? Hvorfor 

kan en mann be, og kroppsdeler begynner å vokse ut igjen, eller øyenhuler uten 

øyne blir fylt opp med nye øyne, og en uten trommehinner får innsatt nye 

trommehinner? Hvorfor? Fordi den mannen vet at Gud er forpliktet til Sitt eget 

Ord. Og at Gud ikke er en som kan forandre mening om noe, og han er heller 

ikke en Gud som gjør forskjell på folk. 

Moses så hva Gud gjorde, så han gjorde det samme. Elias så hva Moses 

gjorde, så han gjorde det samme? Elisa så hva Elias gjorde, så han gjorde det 

samme. Jesus så hva Elisa gjorde, så han gjorde det samme. Paulus så hva 

Jesus gjorde, så han gjorde det samme. Martin og Columba visste hva Paulus 

og Jesus og Elisa og Elias gjorde, så de gjorde det samme. William Branham 

visste hva disse andre av Guds sønner gjorde, så han gjorde det samme. Så 

hva er problemet ditt? Det er frykt. Du tror at Gud er en Gud som gjør forskjell 

på folk, og så frykter du for at han ikke vil gjøre det samme for deg som han 

gjorde for dine eldre brødre. 



Vel, det er bare fordi du ikke er helt sikker på om du er en broder. Hvis du var så 

fylt av Guds kjærlighet, ville du vite, uten en skygge av tvil, at du er en sønn av 

Gud. Og da ville du oppført deg som en sønn av Gud. Og de gjerningene som 

Jesus gjorde, ville du også gjort. Det er det hele. 

Kjærlighet 57-0519E_E-35 Og jeg tenkte: "Det dyret ... Åh, jeg er så lei for at 

jeg forstyrret deg." Jeg sa: "Jeg vil ikke at du skal drepe meg. Jeg er en Guds 

tjener. Og jeg er på vei for å be for noen syke mennesker. Og jeg glemte bort 

disse skiltene." Jeg snakket akkurat som jeg gjør nå. Men det var noe annet 

som hadde skjedd. Jeg var ikke redd for ham. Jeg var ikke mer redd for den 

oksen, enn jeg ville være for min broder. Det er der menigheten er. Du er 

alltid redd for at det ikke skal skje. Det er derfor det ikke skjer. Når den 

frykten ... Kjærligheten kaster frykten ut. Når du har kjærlighet, er frykten 

borte. Men så lenge du har frykt, kan ikke kjærligheten virke. 

Og dere kjenner til da djevelen sa til meg nede i Uganda, at hvis jeg talte til den 

stormen, han sa: Hva om du gjør det og det ikke skjer, hva skal du da gjøre? Og 

da tenkte jeg: Vel, hvis det ikke skjer, da har Gud noen forklaringer han må gi, 

fordi han ba meg om å ta styring på møtet, så det gjorde jeg. Det var ingenting å 

frykte for. Djevelen sa: Vel, når det ikke skjer, vil du dumme deg ut. Og jeg 

tenkte: Vel, jeg er en dåre for Kristus, så hvem sin dåre er du? Og jeg gikk 

fremover og ba. Og den voldsomme stormen stoppet rett der. 

Personlig erfaring med Gud 54-0724_E-43 Dette å elske Ham ... Åh, vi sier: 

"Vi har tro. Vi har kjærlighet." Men hvis vi hadde kjærlighet, ville vi ha tro, for 

det er ... "Fullkommen kjærlighet kaster ut all frykt." Og når frykten er borte, er 

troen fullkommen. Du er redd for at Han ikke vil holde Sitt Ord, men jeg 

tror at han gjør det. Og nå skal vi finne ut hva Han gjorde. Da Han var her på 

jorden, Han sa ikke: "Bring hit denne til meg, la meg helbrede ham." Heller tvert 

imot. Jeg tror at Han kan vekke opp de døde. Tror dere det? [Forsamlingen sier: 

Amen - Red.] Men Han vekket ikke opp alle de døde. Han vekket bare opp tre 

døde mennesker i hele sin tjeneste, ifølge Skriften. Tre er en bekreftelse. 

Så du er nødt til å ha et slikt forhold at når Han forteller deg hva du skal gjøre, 

og åpner opp døren for å gjøre det, da er det bare å ta et steg ut i vannet, og se 

på at det deler seg. Tre inn i Ordet og se det manifestere seg. Merk deg at han 

sa:  

Tegnet 64-0308 P:54 Nå, tegnet på full lydighet er at frykten er borte. 



Det Største Slaget Som Noen Gang Har Blitt Utkjempet 62-0311_110. Du 

kan ha små samvittigheter, og små følelser, og små fornemmelser, alle disse 

ting. Det har ingenting med det å gjøre. Det er bare små fornemmelser og slikt. 

Men når det kommer til det virkelige, så åpner sinnet ditt seg opp. Sinnet 

ditt enten aksepterer eller forkaster det. Slik er det, venner. Gud, la ingen av 

dem gå glipp av det. 

111. Ser dere, det er sinnet ditt som åpner opp døra; eller stenger døra, og 

som lytter til samvittigheten din, som lytter til hukommelsen din, som lytter til 

følelsene dine. Men når sinnet ditt stenger seg for disse tingene, og lar 

Gud, Ånden av Hans Ord, komme inn, så sprenger Det vekk resten av de 

greiene. Enhver tvil er borte. Enhver frykt er borte. Enhver fornemmelse av 

tvil er borte. Enhver følelse er borte. Det står ikke noe der bortsett fra Guds 

Ord, og satan kan ikke kjempe imot Det. Nei, sir. Han kan ikke kjempe imot Det. 

Nå, vi vet at det er sant. 

Ufeilbarlig bevis på oppstandelse 57-0114_E-30 Ingen mennesker har søkt 

Gud på noe tidspunkt. Jesus sa: "Ingen kan komme til meg, uten at Min Far 

kaller ham først." Det er riktig. Gud må kalle. Så hvis det var nødvendig med 

Den Hellige Ånd for å ruge oss ut av jorden den første gangen, og vi ble 

gjort slik uten noen forestilling om hva vi ville bli eller hvordan vi ville bli 

laget. Og vi er her i dag i denne skikkelsen, fordi Gud har gjort oss slik ... 

Hvor mye mer kan ikke da Den Hellige Ånd, Han som vi nå omfavner og 

kaller vår Herre ... Der, etter at vi er borte og våre kropper er blåst bort til 

de fire vindene på jorden... Og ordet "Brooding", betyr: "Å gi kjærlighet. " Og 

Den Hellige Ånd ga da sin kjærlighet til jordens kalsium, pottaske og 

petroleum, og formet det sammen og gjorde et menneske ut av det. 

Etterpå kom Han tilbake i menneskelig kjød. Og mennesker gjenkjenner 

Ham og gir kjærlighet tilbake til Ham. Han har lovet at Han ville oppreise 

oss i de siste dager. Hva slags tro skulle ikke vi ha? All frykten blir tatt 

bort. Ja, du kunne begrave meg i havet, men trompeten vil vekke meg opp. 

Uansett hvor hen, hvor langt borte, hva som skal skje, så skal vi komme fram 

igjen fra støvet. 

Åh, hvor jeg elsker det. Hvis Gud kjente deg slik før verdens grunnleggelse, og 

planla at du skulle være her. Så Han ordnet med kalsium og pottaske og andre 

elementer som skulle til for lage din kropp. Og han kalte på alt dette til å komme 

sammen til din naturlige fødsel her nå. Hvor mye lettere vil det ikke være for 

Ham å kalle frem ditt døde kadaver, som er blitt til støv og aske i graven. Og 

dette vil komme tilbake og bli forenet tilbake med din ånd igjen, i en 



oppstandelse. Så hvis Han kan gjøre det, hvor mye lettere vil det ikke være å 

endre denne kroppen, til en som er udødelig. 

La oss be… 

 


