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Romerne 1:21 For selv om de kjente Gud, ga de Ham ikke ære eller takk, som 

Gud, men de ble tomme i sine tanker (ugudelige), og deres uforstandige hjerte 

ble formørket. 

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

23 og de forandret den uforgjengelige Guds herlighet med et bilde gjort lik et 

forgjengelig menneske, og bilder av fugler, firbeinte dyr og krypdyr. 

24 Derfor overgav Gud dem også til sine hjerters onde (seksuelle) lyster, til 

urenhet, til at deres legemer ble vanæret seg imellom. 

25 De byttet ut Guds sannhet med løgnen og tilbad og tjente skapningen i 

stedet for Skaperen, Han som er velsignet i all evighet. Amen. 

Message Bibelen uttrykker det på denne måten:  

22-23 Det som skjedde var dette: Folk kjente Gud veldig godt, men likevel, de 

behandlet ham ikke som Gud, og de avslo å tilbe ham. Deres likegyldighet 

førte dem inn i dumhet og forvirring, slik at de ikke hadde verken fornuft eller 

styring tilbake i sine liv. De lot som om de visste alt, men var uvitende 

angående livet. De byttet bort Guds herlighet, Han som holder hele verden i 

sin hånd, med noen billige figurer som du kan kjøpe i enhver kiosk i 

veikanten. 

24-25 Faktisk så sa Gud da: "Hvis det er det du vil, da er det hva du får." Det 

gikk ikke lang tid før de bodde i et grisehus, tilsmusset med skitt, de var 

skitten innvendig og utvendig. Og alt dette fordi de byttet bort den sanne 

Gud med en falsk gud. Og tilbad den guden de hadde laget i stedet for den 

Gud som hadde skapt dem - den Gud som vi velsigner, den Gud som 

velsigner oss. Åh ja! 

Legg merke til at de byttet bort den Sanne Gud med en falsk gud. Og da leste vi 

i 2. Tessalonikerne 2 at Gud ga dem en sterk villfarelse, og lot alle ting bli 

forfalsket. Falske Nyheter, Falsk Økonomi, Falske Fiat-Penger, Forfalsket 

Helsevesen, Forfalsket Matproduksjon (GMO), Forfalsket Utdannelse, 

Forfalsket Tilbedelse, Forfalsket Evangelium. Og det bringer igjen en 

forfalskning av frelsen. Så dette er den tiden når alle ting er blitt forfalsket. 

[Hentet fra Wikipedia: Fiat-penger er penger uten en iboende verdi. Det er 



penger som er erklært for å være penger, men der utstederen ikke har dekning 

til å innløse dem i realverdier.] 

[Igjen fra Wikipedia: GMO-mat er genmodifisert mat som er produsert fra 

organismer som har fått introdusert spesifikke endringer i genmaterialet ved 

hjelp av bioteknologi.] 

Jeg vil takke broder Peter Gatchel for de neste sitatene. Han har vært trofast og 

gjort sin hjemmeoppgave fra forrige uke. Broder Branham forteller oss at dette 

er hva Gud forutsa i Sitt Ord. Vi leser om det i talen: 

54-0103E Spørsmål og svar nr. 2_94 Verden har kommet i en slik tilstand, 

fordi den er et moderne Sodoma og Gomorra. Helt nøyaktig! I California tar jeg 

opp en avis. Og jeg glemmer hvor mange tusen hvert år, som de får rede på, får 

kjennskap til, om økningen av homofile. Folket forlater til og med deres 

naturlige begjær mellom mann og kone, og så videre. Nøyaktig hva Gud sa 

ville skje. 

Igjen i dette neste sitatet fra talen: 

62-0715 Se, En Større Enn Dem Alle Er Her_E-63 Se, nasjonen vår leder 

verden an i skilsmisser. Det er flere homofile her enn det er i Paris, 

Frankrike. Jeg leste en artikkel her om dagen at førti prosent av de ansatte i 

regjeringen, var antatt å være homofile. Jeg fløy over til Los Angeles nylig. Og 

avisen skrev at bare i California alene, hadde de homofile økt med tjue prosent 

siste året. 

Legg merke til at dette var i 1962. Bare to år senere hadde tallet hoppet opp fra 

en økning på 40% pr. år til en økning på over 60% økning fra året før. Vi ser her 

hvor broder Branham siterer fra en avis, i talen:  

64-0415 Kristus Er Identifisert Å Være Den Samme I Alle Generasjoner_203 

Jeg passerte over California, her om dagen. Jeg fikk tak i et ukeblad, eller en 

avis som skrev: "Homofile hadde økt med 60 prosent i løpet av det siste året. 

"Ser dere? Åh du store! Det er sørgelig.” 

Og igjen sier broder Branham: 

64-0416 Og Da Deres Øynene Ble Åpnet, Kjente De Ham_192 Hørte dere 

nyhetene i kveld, hvordan det var i denne staten. Jeg glemmer hvor mange 

hundre lærere, skolelærere, som var bekreftet å være homofile. Var på 

kveldens nyheter. Åh, det er råttent inn til kjernen, alt sammen. Regjeringen, 

de hevder at det blant de ansatte i regjeringen, at det er nesten 40 prosent av 

dem som er bekreftet homofile. 



Og jeg leste dagens reelle statistikk for den forrige uken fra Washington DC. 

Men som du kan se, de fleste større byer i dette landet blir ledet av DNC, og 

mange av dem er gudløse Sodomitter. Men det spiller ikke lenger noen rolle 

hvilket parti de tilhører, de er alle på vei mot utslettelse. 

Gud advarte oss i: 

2Tessalonikerne 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 en sterk villfarelse, så de skal tro 

løgnen, 

12 for at alle de som ikke trodde Sannheten, men hadde akseptert 

urettferdigheten, skal bli dømt. 

Så det betyr ingen ting hva deres politiske tilknytning er. De vil alle bli fordømt 

av sin egen villfarelse som Gud vil sende personlig til hver enkelt av dem. 

Wuest-oversettelsen forteller oss at Gud vil sende et knippe av villfarelser 

som er rettet mot dårskapen til de som går fortapt. 

Så du ser at villfarelsen er rettet mot hver og en av de som lot seg villede. 

Med andre ord, hvis en person har en tilbøyelighet 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 underviser ut fra et intellektuelt perspektiv, der du ikke trenger 

åpenbaring for å forstå hva de sier. 

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

du går nedover den veien, går du inn i en tvangsmessig atferd. Og du ender opp 

med å gjøre det du var engstelig for, til en prioritering i livet ditt, og det ender 

opp med å ta over 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 du vil høre på, som vil lede deg bort fra "Troen", 

fordi “Troen” var ikke for deg. 

Nå har vi så langt sett at angst starter prosessen med denne sinnslidelsen i 

endetiden. Og det skjer fordi de avviste sannheten i Guds Ord, og det å stole på 

Guds Ord. I stedet stolte de på sin egen dyktighet. Og de er bekymret for hva 

som kan skje, fordi de har mistet tilliten til Gud, Han som de skulle kaste alle 



sine bekymringer over på. Så de har endetidens anspenthet og stress, som er 

koblet sammen med GMO-mat. I denne maten har de brutt ned de opprinnelige 

næringsstoffene som Gud plasserte i maten vår, for å gi vårt legeme det som 

det trenger for å vokse og ha en god helse. Så der har vi starten på 

sinnslidelsen i endetiden. 

Slik som broder Branham sa i talen: 

65-0911 Guds Kraft Til å Forvandle_137 Nå, hvordan giften har rammet 

kirken, slått den til jorden. Satans har lagt gift på sæden, som har laget flere 

hull i den og fått den til å bli forvrengt. Mer og mer synker han dypere inn i 

kirkene, i folkenes hjerter, i vitenskap og i alle ting. Helt til det har kommet til et 

punkt hvor menneskeslekten, ved å bli krysset ... Jeg tror at hver sæd skulle 

bringes frem etter sitt slag. Og menneskeslekten, og plantingen, og alt 

som blir krysset med hverandre. Det har brakt oss til et punkt; at når vi 

spiser maten vår fra åkeren, så blir kroppene våre gjort hybride; Det har 

satt hele vårt sinn ... Vel, hvis kroppene våre synker sammen ved tjue til 

tjuefem års alderen, på grunn av celler som er fordervet av hybridmat, blir 

ikke da hjernecellene våre også fordervet? Er ikke det celler også? Det er 

grunnen til at Ricky raser gjennom gatene her med denne trimmede bilen. 

Derfor har vi Ricketta, Elvita og mange av dem, som vi ville kalle dem, gående 

her ute naken foran folket, de er mentalt borte, de har ingen begrep om 

anstendighet eller moral. 

Alt vi trenger å gjøre i dag, er å se på tilstanden i verden, og vi ser at "det som 

skjer med California, slik går det også med nasjonen noen år bak de". Og 

alt du trenger å gjøre for å se at vi befinner oss i endetidens sinnssykdom, er å 

besøke enhver større by i California. Du vil se avføring fra mennesker overalt. 

Jeg har aldri vært så opprørt i en by som jeg var i Barcelona i 2005. Du måtte 

hele tiden gå og se ned, for ikke å tråkke på hundeskitt. Men nå er det blitt mye 

verre med avføring fra mennesker på steder som i San Francisco. 

Mellom 2011 og 2018 opplevde San Francisco en enorm økning i rapporterte 

hendelser med avføring fra mennesker funnet i offentlige gater. I 2011 ble 

drøyt 5500 hendelser rapportert av den offentlige byggevirksomheten i San 

Francisco; men innen 2018 økte dette antallet til mer enn 28000 hendelser av 

menneskelig avføring på byens fortau og gater. 

Her er en overskrift i avisen "Wall Street Journal" den 9. november 2019: 

"Californias Største Byer Står Overfor En 'Renovasjonskrise'. 



Lovgivere vil forby plastsugerør, da det er en av de verste typer av avfall som 

dekker gatene i San Francisco og Los Angeles. 

Kan du forestille deg at regjeringen i California setter søkelys på å forby 

plastsugerør. Det anses som viktigere enn å vedta lovgivning om det langt verre 

giftproblemet, med mennesker som har avføring offentlig. Det i seg selv viser at 

det ikke bare er de som har avføring offentlig, som er sinnssyke, men at de som 

jobber i regjeringen, er enda mer sinnssyke. 

Fra avisen, Zero Hedge, den 9. november 2019, leste vi: “De verste delene av 

de store vestlige byene våre, ser bokstavelig talt ut som en ødemark etter en 

katastrofe, og det er horder av zombifiserte hjemløse mennesker som bor i 

disse områdene. De er for neddopet av narkotika til å bry seg. Det ironiske er 

at disse byene ikke er fattige. Faktisk er San Francisco og Seattle blant de 

rikeste byene i hele nasjonen. Så hvis ting faller fra hverandre så dramatisk 

nå, hvor ille vil ting bli når de økonomiske forholdene virkelig begynner å bli 

dårligere?” 

“Folk fra hele verden blir dradd til Los Angeles på grunn av det de har sett på 

TV, men det er i virkeligheten et skittent, skittent sted. Antallet hjemløse har økt 

med omtrent 20 prosent i året. Offentlig narkotikabruk er tilsynelatende 

overalt. Og det er dynger av søppel over hele området." 

(Jeg ønsker å legge til at det høres ut slik som det Christina og jeg opplevde 

den første gangen vi besøkte Kinshasa i Kongo.) 

Artikkelen fortsetter: "Unødvendig å si at rotter trives i et slikt miljø, og det 

episke slaget som en L.A.-journalist har med rotter, ble nylig omtalt i avisen L.A. 

Times ..." 

"Mer enn en halv million amerikanere er hjemløse akkurat nå. Og antallet 

fortsetter å vokse. Og ettersom den vokser, vil lokalsamfunn i økende grad bli 

tvunget til å ta noen tøffe beslutninger. Jeg er ganske ivrig etter å snakke om 

San Francisco. Men før vi kommer til Byen Ved Bukta, la oss notere oss noe 

som nettopp skjedde i Denver. Hvis du er en av de som har avføring offentlig, 

vil du bli veldig glad for å høre at Denver nettopp gjorde dette lovlig ... Aller først, 

det er en tydelig at Denver byråd har gjort et enstemmig vedtak for å 

avkriminalisere en rekke lovbrudd, inkludert avføring på offentlig sted. Det 

gjelder også offentlig urinering og camping på offentlig eller privat land uten 

tillatelse. Tigging på gaten, og å legge seg ned på tvers i offentlige ferdselsårer, 

for eksempel fortau. Demokratenes ordfører, Michael Hancock, og byens 



tjenestemenn, forklarte at de nye vedtektene er utformet for å beskytte 

innvandrere - både lovlige og ulovlige - mot "utilsiktede konsekvenser." Brudd 

straffes med bøter og lengre fengselsopphold. Slik er det blitt vanlig på mange 

steder å krenke normene for oppførsel i det siviliserte amerikanske samfunn. 

Vel, vi visste alle at kongressen har vist dype tegn på sinnssykdom, men dette 

skjer også på lokalt regjeringsnivå. Partiet som er mest berørt, er partiet som vil 

beholde slaveri og abort. De tar Gud ut av skolene, og de tar ned korset ved 

militære gravplasser. Faktisk var det i 2008 at de de offisielt tok Gud ut av DNC-

plattformen. Så når mennesker forkaster Gud, da overgir Gud dem til et 

fordervet sinn, slik at de gjør de tingene som er usømmelig. Men dette er ikke 

bare et USA-problem, det er et verdensomspennende problem, som du vil se av 

de offisielle skiltene som ønsker folk velkommen til London. Se bilde under. 

https://zh-prod-1cc738ca-7d3b-4a72-b792-

20bd8d8fa069.storage.googleapis.com/s3fs-public/inline-images/310719sign.jpg 

[Skiltet på bildet sier: "Dette området blir overvåket for forurensning i gatene. 

Enhver urinering eller avgivelse av avføring, kan medføre fengsling. For å 

rapportere en slik lovovertredelse, ring dette telefonnummeret…] 

La oss starte vår redegjørelse med å se på rotteepidemien i Los Angeles. 

Takket være ekstremt dårlig offentlig sanitet, så avler rottene som gale. Og på 

dette tidspunktet har de til og med erobret rådhuset i Los Angeles … 

Tjenestemenn i rådhuset vurderer å rive opp alle bygningens tepper, 

ettersom rotter og lopper sies å gå berserk i hallene. 

Byrådspresident Herb Wesson kom onsdag med et forslag om å vedta den sårt 

tiltrengte fornyelsen midt i et tyfusutbrudd i sentrumsområdet. 

Wesson sa at en kommune-ansatt i byen hadde pådratt seg den dødelige 

bakteriesykdommen på jobb, og nå oppfordrer han tjenestemenn til å undersøke 

‘omfanget’ av det langvarige skadedyrsproblemet i rådhuset." 

Enda en Zero Hedge-artikkel fra bare noen måneder tilbake, den 22. mai 2019, 

som skriver: 

Hvilken større vestkystby blir overveldet av rotter, narkotika, kriminalitet, 

søppelhauger og hjemløse horder? 

av Tyler Durden 

Onsdag, 05/22/2019 - 17:45  

Skrevet av Michael Snyder via bloggen "The Economic Collapse". 



“Kan du navngi den største byen på vestkysten som er blitt et råtnende, 

forfallent helvete, og blir fullstendig oversvømt av rotter, narkotika, 

kriminalitet, hauger med søppel og horder av hjemløse? 

Selvfølgelig er det San Francisco, Portland, Oregon, Seattle, Washington. 

“Alle sammen” og “hvilken som helst av dem”. Det ville være et rett svar. 

Men i denne artikkelen skal vi snakke om Los Angeles. En gang i tidligere 

tider strømmet millioner av unge amerikanere til “solfylte L.A.” for å oppleve 

“California Drømmen”. Men i disse dager ser det ut til at Los Angeles er i forkant 

av mange av våre mest kritiske samfunnsproblemer. 

L.A. har vært kjent for Hollywood, pornobransjen og trafikkaos i verdensklasse. 

Men nå begynner den også å bli berømt for 'rotteinfiserte dunger med 

råttent søppel'… Rotteinfiserte hauger med råttent søppel som ikke er blitt 

innsamlet av Los Angeles by, selv etter løfter om å rydde opp. Det er en økende 

bekymring for en ny epidemi etter fjorårets rekordmange tilfelle av loppebårne 

tyfus-tilfeller. Til og med byens mest beryktede søppelhaug, som ligger imellom 

sentrum og LAs travle mote- og produsentområder, den fortsetter å være en 

magnet for rotter etter at den ble ryddet opp for måneder siden. Gnagere kan 

bære tyfusinfiserte lopper. Disse kan spre sykdommen til mennesker gjennom 

bakterier som gnis inn i øynene, eller i kutt og skraper på huden. Dette 

resulterer i alvorlige influensalignende symptomer. 

I dag bor omtrent 18,7 millioner mennesker i storbyområdet i Los Angeles. Og 

mange frykter at rottebestanden kan overstige den menneskelige befolkningen 

på dette tidspunktet. Når søppel og skitt er overalt, kan rotter avle utrolig raskt. 

Under ideelle forhold kan faktisk to rotter bli til 482 millioner rotter på bare tre år. 

Så en skulle tro at LA ville ønske å få dette rotteproblemet under kontroll. Men 

en NBC-undersøkelse i Los Angeles, fant at "det finnes ikke noen plan eller 

program for å få kontroll over den voksende rottepopulasjonen". Der er altså 

ingen plan eller program for å få kontroll over den voksende 

rottebestanden som holder til ved søppelhauger som den på Ceres Avenue. 

"Dette er noe vi vil se nærmere på", sa Pepe Garica, fra sanitærbyrået i Los 

Angeles. Festlig, ikke sant?" 

"Det som skjer med California, slik går det også med nasjonen", det er en 

frase som folk liker å bruke. Men vi vil heller håpe på at det ikke stemmer, fordi 

California blir skylt ned i do. Og når planeten vår fortsetter å bli stadig mer 

ustabil, og forskere forteller oss at det bare er et spørsmål om tid før "Den Store 

Katastrofen" treffer staten. Tidligere i dag ble Nord-California rystet av et 



jordskjelv på 3,8. Og en av disse dagene kommer et virkelig katastrofalt 

jordskjelv. De siste årene har omtrent fem millioner mennesker pakket sammen 

og flyttet til en annen stat. Og du kan ikke klandre dem for å forlate staten. På 

dette tidspunktet kan jeg ikke tenke meg noen grunn til at noen skulle 

ønske å bo i California. Kan du?" 

Men det kommer: "Så sier Herren", det store jordskjelvet kommer, og millioner 

vil dø. 

Nå bringer dette oss til det femte kjennetegnet på nevrose, som er 

Sinnssykdommen i Endetiden. 

Dette femte kjennetegnet ved sinnslidelsen i endetiden, er Depresjon. 

Og dette femte kjennetegnet ved sinnslidelsen i endetiden, vil gjenspeiles i en 

økonomisk depresjon, en som vil få den som var i 1929 til å se ut som en 

søndagsskoleutflukt. Men vi vil måtte dekke det i en annen tale. Denne 

formiddagen skal vi se på mental depresjon, og vise deg hvor den kommer fra 

og hvor den går hen. 

Webster definerer depresjon som: Å være nedtrykt, ha dysterhet; motløshet 

og tristhet. Og alle disse resulterer i en "redusert aktivitet". 

Det er vanlig hos en person som lider av depresjon, at de ikke vil spise. Alt de vil 

gjøre, er å sove. Og det er derfor vi finner i 2. Timoteus 3, at denne endetiden 

vil være vanskelig å håndtere og vanskelig å bære. 

2.Timoteus 3:1 Men forstå dette, at det i de siste dager vil komme harde tider 

med mye stress og problemer - vanskelig å håndtere og vanskelig å bære. 

Så spenninger eller stress er en veldig kritisk ting vedrørende 

menneskeslektens undergang. Og du synes at ting er tøft akkurat nå, du bør 

tenke om igjen. Tro ikke at fordi du tror at Gud sendte en profet, og at du følger 

den ildstøtten, at du kommer til å klare det. Gud satte Israel på prøve, og to 

millioner av dem klarte ikke å bestå testen, og de døde før de mottok løftet. Og 

vi har ennå ikke blitt skikkelig testet mine brødre og søstre. 

Du tenker at du ikke kan takle de økonomiske problemene du har nå, bare vent 

til presset kommer ned, og du blir nødt til å tale mat frem på ditt bord. 

Hør, Han kommer ikke tilbake etter en Brud som er myk og bløtaktig, Han 

kommer for å hente en robust Bibel-troende Brud som vil bli stående med Hans 



Ord uansett hva som måtte skje. Og hvis du ikke blir fokusert nå, da kan det 

være for sent i morgen. 

Så hva skjer nå med de som ikke ser ut til å kunne takle dette livets 

bekymringer? De vil til slutt bli til en saltstøtte, slik som Lots kone ble, da hun 

ikke adlød Gud, og så seg tilbake på Sodoma. Og da ble hun krystallisert i sitt 

sinn, og deretter i sin kropp. Det stoppet hennes videre gang fremover, og hun 

ble krystallisert og døde rett der. 

Og hva får folk til å gå bakover og ikke fremover? Fordi fokuset deres er på det 

som har skjedd, og ikke på det som skjer nå. Og derfor frykter de for det som 

skal komme, og går inn i en depresjon. Men dette er ikke slutten på det. Det er 

fortsatt noen andre egenskaper som vi må ta tak i her. Men la oss nå sette 

søkelys på denne egenskapen som kalles Depresjon. 

Vi vet at depresjon er: "Å være nedtrykt, ha dysterhet; motløshet og 

tristhet.” 

Vel, vi vet at dette kjennetegnet, akkurat som de andre, kommer inn på grunn av 

feil fokus og feil undervisning. 

Og legg merke til at skriften sier at dette vil være vanskelig å håndtere og 

vanskelig å bære. Og fordi de går inn i en depresjon, blir de helt passive, de gjør 

ingenting. 

2. Timoteus 3:1 Men forstå dette, at i de siste dager vil det komme harde tider 

med mye stress og problemer - vanskelig å håndtere og vanskelig å bære. 

Og legg merke til at skriften sier at det vil være vanskelig å håndtere og 

vanskelig å bære. Og fordi de går inn i en depresjon, gjør de bare ingenting. 

59-0211 Simeon Og Anna_E-32 Vil du gjøre meg en tjeneste, jeg ser at Gud 

har helbredet deg, damen som sitter ved siden av deg ...? ... går over. Stå opp, 

dame. Du led av en undertrykkelse ...en vanlig mental depresjon. Det er 

riktig. Mister, legg hendene på hverandre. I Jesu Kristi navn fordømmer jeg 

den ånden. Satan, du er avslørt. Kom ut av kvinnen i Jesu Kristi navn. Amen. 

Må du nå bli frisk. Den onde ånden er på kvinnen. Der er den igjen ...? ... Det er 

en kvinne rett bak henne som ber. Der har hun gutten sin sittende ved siden av 

seg, sønnen hennes som også har psykiske problemer. Og moren ber for 

sønnen. Stå opp. Legg hånden på gutten din. I Jesu Kristi Navn, må det forlate 

ham. Halleluja! ...? ... 



Nå vil jeg at du skal få tak i det som han sa her. Først sa han at hun led av 

undertrykkelse, og så kalte han det en mental depresjon. Se nå at det er det 

som angsten bringer videre. Du bekymrer deg for hva som kan skje, og så 

prøver du å gjøre noe med det, når du egentlig bare skulle overgitt det til Gud. 

Peter lærte oss: 

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

Og vi vet at Jesus lærte oss at vi ikke skulle bekymre oss, men sette vår lit til 

Gud for vårt daglige brød. 

Matteus 6:25 Derfor sier Jeg dere: Vær ikke bekymret for livet deres, hva dere 

skal spise eller hva dere skal drikke, og heller ikke for legemet, hva dere skal kle 

dere med. Er ikke livet mer enn maten og legemet mer enn klærne? 

26 Se på fuglene i luften, de verken sår, høster eller samler i hus. Likevel gir 

deres himmelske Far dem mat. Er ikke dere av større verdi enn dem?  

27 Hvem av dere kan ved å bekymre seg legge så mye som en alen til sin 

livslengde?  

28 Så hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de 

vokser. De verken arbeider eller spinner. 

29 Og likevel sier Jeg dere at selv ikke Salomo i all sin herlighet var oppkledd 

som en av disse. 

30 Hvis nå Gud kler gresset på marken på denne måten, det som står i dag og 

blir kastet i ovnen i morgen, skal Han ikke mye mer kle dere, dere lite troende? 

31 Vær derfor ikke bekymret og si: «Hva skal vi spise?» eller: «Hva skal vi 

drikke?» eller: «Hva skal vi ha på oss?» 

32 For alt dette søker hedningene etter. Men deres himmelske Far vet at dere 

trenger alt dette. 

33 Søk først Guds kongerike og Hans rettferdighet! Så skal alt dette bli gitt dere 

i tillegg. 

34 Vær derfor ikke bekymret for dagen i morgen! For dagen i morgen skal 

bekymre seg for det som hører den til. Hver dag har nok med sin egen plage. 

55-0220E Å kjempe For Troen_E-79 Og hvis du er det, hvis det er slik, hva det 

enn er. Hvis du bærer tunge byrder, eller hvis du har syndet, eller hvis det er 

noe galt i livet ditt, eller hvis du er syk, eller hva det enn er, så kan Herren 

Jesus la meg få vite om det. Vil ikke det være den samme Herren Jesus som 

ble oppreist fra de døde, den ene som var her på jorden? Tror forsamlingen det, 

at det er den samme Herren Jesus? Du er herfra, fra Phoenix? Du ... Du er her. 

Vel, det er folk her som kjenner deg. Skjønner? Jeg kjenner deg ikke. Men 



Herren Jesus kjenner deg. Nå, ettersom vi er helt fremmede for hverandre, og 

må nå Herren hjelpe meg. Hvis Han vil gå rett på sak og fortelle meg hvorfor du 

står her, vil du da akseptere Ham slik som det, til å gi deg det som du vil ha, det 

som du er her for. Er det riktig? Vil resten av forsamlingen ... Hvis Gud vil gjøre 

det slik du ser kvinnen, og hånden min ... Jeg har aldri sett kvinnen før i mitt liv, 

ikke noe av hennes ... Nå, vil du akseptere Ham som din Helbreder og 

Frelser ...? ... hvis Han vil gjøre det? Takk skal du ha. Nå, jeg bare snakker med 

deg, slik at din ånd og ditt sinn ... Nå, din ånd sammen med din tro, og min ånd 

var salvelsen av Den Hellige Ånd (Skjønner?) For å vite hva som er galt. Nå, 

med kvinnen, Hvis forsamlingen fremdeles kan høre meg. Kvinnen veldig 

bevisst på at noe skjer. For hun vet at hun står i Nærvær av noe. Mellom 

henne og meg står det et Lys, virkelig skinnende, et smaragd-grønnlig 

utseende Lys, som er Herrens Engel. Og kvinnen er bevisst på at noe skjer. 

Og hun er her for at jeg skal be for henne. Og hennes problemer er en 

deprimert, psykisk tilstand som plager henne. Hun er mentalt opprørt. Og 

hun har også vært veldig syk med et tilfelle av ... Det var i lungene hennes. Det 

var lungebetennelse. Hun har hatt lungebetennelse og har vært veldig syk, og 

det ... Disse tingene stemte, gjorde de ikke det, dame? Hvis det var sant, så løft 

opp hånden? 

Legg merke til at lungebetennelsen hennes har fått henne til å gå inn i en mental 

tilstand av depresjon. Og jeg vil at du skal legge merke til at broder Branham sa 

at Den Hellige Ånd var her for å gjøre to ting for henne, for å helbrede henne, og 

for å redde henne fra denne tilstanden. 

Så mine brødre og søstre, de av dere som lider av depresjon, slik at dere ser 

den samme prøvelsen på nytt og på nytt og på nytt igjen. Vil du "kaste alle dine 

bekymringer på Ham? For du vet: "Han har omsorg for deg"... 

Vi finner at Skriften forteller oss dette i Esekiel 13. Vi ser at Gud elsker sitt folk, 

og Han vil frigjøre dem fra denne undertrykkelsen som gjør dem deprimert. 

Esekiel 13:16 Israels profeter, som profeterte om Jerusalem og skuet 

fredssyner for henne, enda det ikke er noen fred, sier Herren Herren. 

17 Og du, menneskesønn! Vend ditt ansikt mot ditt folks døtre, som spår etter 

sitt eget hjerte, og profeter mot dem 

18 og si: Så sier Herren Herren: Ve de kvinner som syr dekker over alle ledd på 

hendene og gjør hetter til hodet på folk etter størrelsen, for å fange sjeler! Mitt 

folks sjeler fanger dere, og deres egne sjeler holder dere i live. 

19 Dere vanhelliger meg hos mitt folk for noen håndfull bygg og for noen stykker 

brød. Slik dreper dere sjeler som ikke skal dø, og slik holder dere sjeler i live 



som ikke skulle leve. Dere lyver for mitt folk, som gjerne hører på løgn. 

20 Derfor sier Herren Herren: Se, jeg vil ta fatt i de bindene som dere fanger 

sjelene med likesom fugler, og jeg vil rive dem ut av armene på dere. Og de 

sjelene som dere fanger, dem vil jeg la slippe fri som fugler. 

21 Jeg vil rive i stykker deres hetter og utfri mitt folk av deres hånd. De skal 

ikke mer være et bytte i deres hånd. Og dere skal kjenne at jeg er Herren. 

22 Ved løgn gjør dere den rettferdiges hjerte motløst, jeg har ikke bedrøvet 

ham, og dere styrker den ugudeliges hender, så han ikke vender om fra sin 

onde vei, så jeg kan la ham leve. 

23 Derfor skal dere ikke mer skue tomhet eller spå falske spådommer. Jeg vil 

utfri mitt folk av deres hånd. Og dere skal kjenne at jeg er Herren. 

Skriften forteller oss hva slags effekter depresjon vil ha på en person. Som jeg 

nevnte tidligere, at de stopper opp med å spise, og de vil ikke gjøre noe annet 

enn å legge seg og sove. 

1.Kongebok 21:4 Så gikk Akab hjem, mismodig (deprimert) og harm for det 

svaret jisre'elitten Nabot hadde gitt ham da han sa: Jeg vil ikke gi deg min 

fedrearv! Og han la seg på sengen og vendte ansiktet bort, og ville ikke ha 

mat. 

5 Da kom hans hustru Jesabel inn til ham, og hun spurte: Hvorfor er du så 

mismodig at du ikke vil ha mat? 

Legg merke til at hans depresjon førte til at han bare ville legge seg ned og 

stoppet opp med å spise. 

Matteus 6:9 Derfor skal dere be slik: Fader vår, Du som er i himmelen, helliget 

være Ditt navn. 

10 Komme Ditt rike. Skje Din vilje, som i himmelen, så og på jorden. 

11 Gi oss i dag vårt daglige brød. 

12 Og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. 

13 Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra den onde. For kongeriket er Ditt, 

og makten og æren i denne verden. Amen. 

14 For dersom dere tilgir menneskene deres overtredelser, da skal deres 

himmelske Far også tilgi dere. 

15 Men dersom dere ikke tilgir menneskene deres overtredelser, da skal heller 

ikke deres Far tilgi dere deres overtredelser. 

16 Og når dere faster, 

(med andre ord, når du stopper opp med å spise for en tidsperiode, la det ikke 

være på grunn av depresjon eller tristhet, men fordi du ønsker å dras nærmere 



Gud) 

så vær ikke som hyklerne, som faster med et trist ansikt. For de fordreier 

ansiktene sine, slik at de skal vise for menneskene at de faster. Sannelig 

sier Jeg dere: De har allerede fått sin lønn. 

17 Men du, når du faster, da salv hodet ditt og vask ansiktet ditt, 

18 slik at du ikke viser deg fastende for menneskene, men bare for din Far 

som er i det skjulte. Og din Far som ser i det skjulte, skal lønne deg åpenlyst. 

19 Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust ødelegger, og hvor tyver 

bryter seg inn og stjeler. 

20 Men samle dere skatter i himmelen, hvor verken møll eller rust ødelegger, og 

hvor tyver ikke bryter seg inn og stjeler. 

21 For der skatten deres er, der vil også hjertet deres være. 

Legg også merke til hva Jesus sa til dem som virkelig er tynget i sitt hjerte, med 

bekymringer som holder dem bundet, av en depresjon. 

Matteus 11:28 Kom til Meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og 

Jeg vil gi dere hvile! 

(Dette ordet, "tunge byrder", kommer fra et gresk ord som betyr overlesset med 

åndelig engstelse. Og Han sier at når du føler denne åndelige engstelsen, da 

kom til meg.) 

29 Ta Min trelldom på dere og lær av Meg, for Jeg er mild og ydmyk av hjertet, 

og dere skal finne hvile for sjelene deres. 

30 For Min trelldom er gagnlig, og Min byrde er lett.» 

Nå vil jeg at du legger merke til at hovedtemaet som vi finner i skriftene, om en 

person som lider av depresjon, som er en tristhet i hjertet, det er at de ikke har 

noen lyst til å spise, i det minste ikke den rette type mat. 

Det som skjer er at de begynner å kutte ut sin egen matforsyning, eller næring til 

kroppen sin. 

Og det er nøyaktig hva som også skjer med legemet av troende. Satan 

angriper deg ved å fange deg opp med et feil fokus. Han får deg til å 

fokusere på bekymringene i dette livet. Han får deg til å fokusere på din 

livssituasjon som virker så overveldende for deg. De omstendighetene som du 

bare ikke ser ut til å komme forbi. Han får deg til å fokusere på disse prøvelsene 

og omstendighetene som bare fortsetter å komme tilbake, dag etter dag og år 

etter år. Og når du først gir etter for hans innflytelse, og vender fokuset ditt mot 

dem, det er da han har deg fanget. Det er da han har fått deg til å helle over. 



Og når han først har fått deg til å helle over, alt han da trenger å gjøre, er å gi 

deg en liten dytt. Da er du overlatt til deg selv. Bibelen forteller oss i  

Predikerne 11:3 Den veien et tre lener seg, den veien vil det falle. 

Broder Branham sa i talen: 

62-0707 Jehova Jireh 3_183 Den veien et tre lener seg, den veien vil det falle, 

sier Skriften. Ikke fall i den retningen som er den gale veien. Du kan klare det i 

kveld. Husk, så lenge som det finnes en evighet, og den begynte aldri, og den 

vil aldri ende, men du blir en del av den. Du vil lide, eller du vil leve i glede." 

Så når satan har fått deg til å helle, vil han ganske raskt få deg til å falle. Og når 

du først har falt, kommer han inn i deg gjennom tvangstanker, som er 

djevelbesettelse. 

Denne besettelsen overtar deretter kontrolltårnet for sjelen din, og du begynner 

å frykte for alt mulig. Du frykter morgendagen, du frykter din nabo, du begynner 

å frykte dine brødre i Kristus også. Og dette gjør deg trist og motløs. 

Fra dette tidspunktet går du inn i en depresjon. og det resulterer i at du 

begynner å sulte deg selv, tar bort det som du trenger for å leve.  

Matt 4:4 Men Han svarte og sa: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke av 

brød alene, men av ethvert ord som går ut av Guds munn.»  

Og saken er den at vi har tilgang til selve Guds munn, mer enn noen annen 

tidsalder har hatt, av en slik tilgang. Likevel avslår vi til oss selv den Åndelig 

Maten for den rette tiden, på grunn av vår nevrotiske sinnssykdom i endetiden. 

Og denne nevrosen er det som broder Branham omtalte som noe som 

oppsluker hele verden. 

Men Gud sa i Salme 103:3 og 2. Mosebok 15:26: "Jeg er Herren som 

helbreder alle dine sykdommer." 

Legg merke til at vår Gud er mer villig til å gi oss av sine velsignelser enn vi er til 

å motta dem. Men det hindrer ikke Ham fra å gi oss det vi trenger. En sunn 

kropp er en som hungrer og tørster. Og derfor sa han til oss: 

Matteus 5:6 Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for 

de skal bli mettet. 

Brødre og søstre, hvis du ikke har denne hungeren og tørsten i dag, da kan jeg 

bare si én ting ... Du lider av endetidens Nevrose som Guds profet sa ville 

oppsluke jorden fullstendig. Men du har en vei ut. Som vi viste deg fra 



begynnelsen, at alle disse tingene stammer fra å bli fanget inn i et galt fokus. 

Det er "livets bekymringer" som har oppslukt deg. 

Likevel finner vi i Skriften at glede vil føre til at du glemmer bekymringene dine. 

Predikerne 11:9 Gled deg i din ungdom, du unge! La ditt hjerte være vel til 

mote i din ungdoms dager… 

10 Få vekk angst fra hjertet og hold alt ondt borte fra legemet!... 

Men hvordan oppnår vi dette? Vel, vi må først vite hvor ekte glede kommer fra. 

Hvor er kilden til Glede? Hvor er kilden til vår glede? 

Hvis gleden er i ting, da er du sannelig fortapt, for da kommer din eneste glede 

fra bekymringene i dette livet. 

Men ekte glede kan komme fra bare én ting, og som vi leser i: 

Salme 16:11 Du vil kunngjøre meg livets vei. Fylde av glede er det i ditt 

nærvær, livsalighet ved din høyre hånd i evighet. 

Så alle de som ikke underviser menneskene om Guds nærvær, lever i en falsk, 

en forfalsket glede, og den vil ikke vare, fordi den er manipulert av menneskers 

forståelse av læren. Vår glede kommer ikke fra kirkens trosbekjennelse eller tro, 

den kommer fra å være i Hans Nærvær. 

1.Tessalonikerne 2:19 For hva er vårt håp, vår glede eller krans av ros? 

Eller er ikke også dere, framfor Herren Jesus Kristus, i Hans nærvær 

(parusia)? 

Judas 1:24 Men Han som har kraft til å bevare dere fra å snuble og til å 

framstille dere ulastelige framfor Sin herlighet med usigelig glede, 

25 Gud, vår Frelser, som alene er vis, skal ha ære og majestet, herredømme og 

makt, både nå og i alle evigheter! Amen. 

Salme 5:12 Men alle de som tar sin tilflukt til deg, skal glede seg. Til evig tid 

skal de juble. Du skal verne om dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg 

i deg. 

13 For du, Herre, velsigner den rettferdige. Som med et skjold dekker du 

ham med nåde. 

Salme 27:4 Én ting har jeg bedt Herren om, det stunder jeg etter: At jeg må 

bo i Herrens hus alle mitt livs dager for å skue Herrens liflighet og grunne i 

hans tempel. 



5 For han gjemmer meg i sin hytte på den onde dag, han skjuler meg i sitt 

skjermende tabernakel. På en klippe fører han meg opp. 

6 Nå løfter jeg mitt hode høyt over mine fiender rundt omkring meg. Jeg vil ofre 

jubeloffer i hans tabernakel, jeg vil synge og lovsynge for Herren. 

Så hva er dette tabernaklet hvor han vil skjule oss bort fra mennesker, og der 

hvor vi vil gi ham gledeofferet? Han forteller oss det i Salme 31. 

Salme 31:21 Du gjemmer dem i ditt nærværs skjulested fra menneskers 

sammensvergelser. Du skjuler dem i en hytte mot trettekjære tunger. 

I forrige uke viste vi deg hvordan angst fører til tvangsmessig atferd. Og 

tvangsmessig atferd fører til en besettelse. Du blir faktisk besatt av din angst. 

Og vi viste deg hvordan alt dette fører til en fobi. 

Nå, denne uken har jeg vist deg utviklingen til denne sinnslidelsen i endetiden, 

denne endetidens sinnssykdom. Det at fobi eller frykt fører til depresjon, og den 

åpenbarer seg i det faktum at du stopper opp med å gjøre det du pleide å gjøre. 

Dvs. Du stopper opp med å spise (Ordet), og du stopper opp med å ha 

fellesskap med de andre som gjør det. 

Og så begynner du å stenge av for din ”Åndelige Mat i rette tid”. Du stopper 

opp med å spise fra Guds Ord og fra Hans Budskap. Og når dette skjer, blir 

du svak, sykelig, og du faller inn i en depresjon. 

Dette fører oss deretter til det sjette attributtet av nevrose, eller endetidens 

sinnssykdom. Og det er å atskille seg selv, som vi vil komme inn på neste uke. 

Husk nå at jeg har vist deg gjennom denne talen i dag, at du er nødt til å ta alle 

dine bekymringer til Gud, for Han ha omsorg for deg. Vi har en måte til å bli 

værende i Gledens Ånd hele tiden, og det er å være i Hans Nærvær. 

Så i det vi avslutter, la meg gi deg noen Ord som kan hjelpe deg, fra apostelen 

Paulus. Så la oss slå opp i Filipperne kapittel 4. 

Filipperne 4:4 Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere! 

5 La deres milde sinnelag bli kjent for alle mennesker! Herren er nær. 

6 Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme 

fram for Gud i bønn og påkallelse med takksigelse. 

7 Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres 

tanker i Kristus Jesus. 

8 For øvrig, brødre, alt som er sant, alt som er sømmelige, alt som er rettferdige, 



alt som er rent, alt som er verd å elske, alt som det tales vel om, om det er et 

ærbart liv, og om det er noe som er rosverdig, så ha dette i tanken. 

9 Alt det som dere lærte og tok imot og hørte og så i meg, det skal dere gjøre. 

Og fredens Gud skal være med dere. 

La oss be… 

 


