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Denne formiddagen vil vi fortsette i vår studie om galskapen i endetiden. For to 

uker siden viste vi hvordan det hele begynner med angst, og det fører til en 

tvangsmessig atferd og tvangsmessig atferd fører til en besettelse. De blir 

faktisk besatt av sin angst. Og vi viste hvordan alt dette fører til en fobi. 

Deretter, i forrige uke, da vi fortsatte med å studere denne galskapen i 

endetiden, viste vi hvordan denne sinnslidelsen i endetiden utvikler seg , denne 

endetidens sinnssykdom. Det skjer ved at fobi, som er frykt, fører til 

depresjon. Og den åpenbarer seg i det faktum at de stopper opp med å gjøre 

det de pleide å gjøre. Dvs. De stopper opp med å spise (Ordet), og de stopper 

opp med å ha fellesskap med de andre som spiser. 

Og vi ser da hvordan de begynner å stenge av for "den Åndelige Maten i den 

Rette Tiden.” De stopper opp med å spise i det naturlige. Og i det åndelige 

stopper de opp med å spise fra Guds Brød av Liv, som er Hans Ord for tiden. 

Og vi fant ut at når det skjer, da blir de svake og syke. 

Denne uken vil vi ta denne studien et skritt videre og vise hvordan denne 

depresjonen fører til det sjette kjennetegnet for denne Endetidens 

sinnssykdom, kalt nevrose. Dette sjette stadiet av nevrose, er Adskillelse. 

Nå, vi lærte i forrige uke at det femte stadiet av nevrose, er depresjon, der de 

begynner å stenge av fra den Åndelig Maten i den Rette Tiden. De stopper 

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

svake og sykelige. Så når de først er kommet inn i depresjonen, da er det neste 

trinnet i en fullt utviklet nevrose, Adskillelse. 

La meg forklare. I det femte stadiet under depresjon, stoppet de opp med å 

spise. Og alt de ønsket å gjøre, var å sove. Det fører til det sjette stadiet, at 

siden de ikke lenger spiser sammen med andre, begynner de å adskille seg fra 

de andre som spiser i sammen. Dette er en bevisst tilbaketrekking fra 

fellesskapet med de som spiser. 



Apostlenes gjerninger definerer hvordan fellesskap fungerer, som vi leser i:  

Apostlenes gjerninger 2:42 “Og de holdt hele tiden urokkelig fast ved” (1.) 

“apostlenes lære, og” (2.) “fellesskapet, og” (3.) “brødsbrytelsen, og” (4.)“ 

bønnene.”  

(og legg merke til at disse 4 tingene skapte en atmosfære, og det overnaturlige 

begynte å finne sted)  

43 “Og frykt” 

 (det ordet taler om en ærbødig ærefrykt som vi ser i Ordspråkene 1:7 “Å frykte 

Herren er begynnelsen til kunnskap."  

Ærefrykt og respekt er begynnelsen til kunnskap. Og så ser vi at denne 

ærbødige ærefrykten og respekten)" 

kom over hver sjel. Og mange under og tegn ble gjort ved apostlene. 

44 Og alle som trodde, var sammen, og hadde alle ting felles.” 

Nå, med dette i tankene så ser vi at aller først, kommer læren, fordi læren er 

grunnen til at folk kom sammen i utgangspunktet. Det er på grunn av læren. 

Så når de kom sammen rundt læren, som er undervisningen, da ville de 

fortsette med å bli matet med Ordet. Og så ville de også holde seg der og bryte 

brød mens de talte Ordet. Og denne brytelsen av brød i sammen, er det som 

bringer fellesskap. Og fellesskapet bringer en effektiv bønn. 

Og med dette i tankene så ønsker jeg å undersøke denne siste manifestasjonen 

av nevrose i Skriften, som er adskillelse. For når depresjonen rammer, og 

personen ikke lenger ønsker å spise, eller spise sammen med de andre, da må 

de i bunn og grunn bryte med fellesskapet for å gjøre det. Og da blir det en 

adskillelse. De kutter av fellesskapet gjennom å adskillelse seg fra dem som 

bryter brød sammen både fysisk og åndelig. De kutter ikke bare av fra å spise 

naturlig sammen med andre, men de begynner også å kutte seg selv bort fra de 

som spiser av den Åndelig Maten til den rette Tiden. 

Jeg har sett dette skje gjennom de mange årene jeg har vært hyrde for denne 

menigheten. Først stopper de med å komme sammen for å spise sammen med 

de som er i legemet. Og så stopper de helt med å komme til menigheten, der vi 

bryter Livets Brød. 

Apostelen Paulus advarer oss om dette i: 

Efeserne 4:17 Dette sier og vitner jeg altså i Herren, at dere ikke lenger skal 

vandre slik som også de andre hedningene vandrer, i sine tankers tomhet. 



18 De er blitt formørket i sin forstand og er fremmedgjort for livet i Gud, på 

grunn av uvitenheten som er i dem, på grunn av hardheten i deres hjerte. 

Her finner vi at de kutter seg selv bort fra Guds liv fordi forståelsen deres er blitt 

formørket. Dette ordet fremmedgjort, er det greske ordet (apallotrioo). Og det 

betyr å stenge seg selv bort fra fellesskap, og å ha et nært forhold. 

Vel, hvorfor skjer dette? 

Vi leser i: 

1.Johannes 1:7 Men hvis vi vandrer i lyset, slik Han Selv er i lyset, da har vi 

fellesskap med hverandre, og Jesu Kristi, Hans Sønns blod renser oss fra all 

synd. 

Så apostelen Johannes forteller oss her at vårt fellesskap kommer fra å vandre i 

Lyset. 

Derfor, hvis vi ikke lenger vandrer i Lyset, da har vi ikke lenger et fellesskap, 

eller noe ønske om å ha et fellesskap. Det er bare så enkelt. 

Jeg har sett dette mange ganger. De begynner å stille spørsmål, eller å tvile på 

Læren i Budskapet, som er åpenbaringen av Jesus Kristus. Og så har de fått 

andre ting å gjøre enn å ha fellesskap. Og ganske snart stopper de helt opp 

med menigheten, og i denne prosessen så kutter de av fellesskapet med alle de 

som fremdeles vandrer i Lyset. 

Nå, ordet "vandre", som det tales om her i 1. Johannes 1:7, er det greske ordet 

"peripateo". Det betyr: "Å vandre (omkring), å leve, å oppføre seg, å være 

opptatt med, å komme videre." Med andre ord, når du vandrer i Lyset, da er 

det en bestemt livets vei som du har gått inn på. Den inneholder det å ha 

fellesskap med, og ønske om å bare være sammen med disse som også 

vandrer i Lyset. 

Og slik ser vi at Guds Ord er et Levende Ord, ettersom dette Ordet lever seg ut i 

oss. Det er ikke bare noe som vi tror på, men dette er selve Livet vårt. 

Og derfor, hvis det er selve Livet vårt, da vil det å forlate det, bety død for oss. 

Og det krever ikke en åpenbaring for å forstå det. Å forlate det som er selve livet 

ditt, betyr å være død til dette livet. 



Og ordet ”fellesskap”, talt om i 1. Johannes 1:7, er det greske ordet 

“Koinonia”. Det betyr “nattverd, fellesskap, være sammen, forsamling eller 

felles deltakelse i.” 

Og slik ser vi at det er nødvendig at Guds Ord blir en realitet i livet ditt, og det 

må bli ditt liv. Og vi ser at når det skjer, da bringer det et felles bånd til dere. Og 

da har dere fellesskap, som er: "To karer i et skip." 

Det handler ikke bare om å vite at det er sant. 

Det handler om at det er blitt en virkelighet for deg. 

For det å bare vite at det er sant, de kan fremdeles plassere det i et historisk 

perspektiv, slik det blir for en formell kristen. Men å kjenne at det er en 

virkelighet, og at en virkelighet av Ordet har da begynt å leve seg selv ut i ditt 

eget liv. 

Når du leser dette Ordet, kan du faktisk se at det manifesterer seg omkring deg. 

For når alt kommer til alt, så sa Guds profet: "Gud tolker Sitt Ord ved å få det 

til å skje." Når du da leser Hans Ord, og ser at det skjer, da er du i ferd med å 

leve ut den delen av Guds Ord for denne dagen. 

Vi leser i: 

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 (det greske ordet 

ginosko, “å kjenne gjennom erfaring”) himlenes rikes hemmeligheter, men til 

dem er det ikke gitt. 

(det er interessant at ordet, "ikke gitt", ble oversatt fra det greske ordet "didomi". 

Det betyr å oppleve eller erfare. Ordet er ikke gitt for dem til å oppleve eller 

erfare det. Og så sier han:) 

12 For den som har, (den som er av en slik karakter at han er i stand til å 

reflektere det som jeg sier) han skal få mer, (til ham vil han gi å gå inn i 

opplevelsen eller erfaringen av å leve dette Ordet) og han skal ha overflod. Men 

den som ikke har, (som ikke er laget på en slik måte at de reflekterer mitt 

Levende Ord) han skal bli fratatt selv det han har. 

(Så han kan kanskje være i stand til å gjenta de Ordene som Jesus talte, men 

siden han ikke har Den Hellig Ånd i seg, som bringer Lys til det Ordet, så kan 

han ikke erfare det til seg selv. Og dermed kan han ikke reflektere det eller 

manifestere det. Og derfor kan han bare sitere det ut fra et intellektuelt 

grunnlag.) 



13 Derfor taler Jeg til dem i lignelser. For selv om de ser, så ser de ikke, og 

selv om de hører, hører de ikke og forstår ikke. 

14 Og på dem blir Jesajas profeti oppfylt, som sier: Når dere hører, skal dere 

høre, men ikke forstå, og når dere ser, skal dere se, men ikke oppfatte. 

15 For hjertet (forståelsen) til dette folket er nemlig blitt forherdet. Deres ører 

har vanskelig for å høre, og sine øyne har de lukket til, så de ikke skulle se 

med sine øyne og høre med sine ører, så de ikke skulle forstå med sine 

hjerter og vende om, så Jeg kunne få lege dem. 

16 Men salige er deres øyne, for de ser (oppfatter), og deres ører, for de 

hører (forstår). 

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. 

Her ser vi at bare en bestemt gruppe mennesker vil komme til en forståelse, og 

erfare det Levende Ordet i aktivitet, mens alle de andre ikke er ment å skulle se 

og forstå det. 

Vi ser tolkningen av dette Ordet når vi faktisk ser det manifestert foran oss, 

mens vi prøver å dele ut Evangeliet til andre, og vi ser deres døde respons. 

Vi ser tolkningen av: 

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 tolkningen av dette når vi ser utvandringen bort fra det Sanne Budskapet 

for tiden, og vi ser mennesker som jager etter nye og annerledes læresetninger, 

og de går tilbake til pinsevennene. 

Vi ser tolkningen av 1. Tessaloniker 4: 

1Tessalonikerne 4:15 For dette sier vi til dere med et Herrens ord, at vi som 

lever og blir igjen til Herrens nærvær, skal på ingen måte komme i forveien for 

dem som er innsovnet. 

16 For Herren Selv skal med et rop, med en overengels røst og med Guds 

basun stige ned fra himmelen. Og de døde i Kristus skal stå opp først. 

17 Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket samtidig opp i skyer sammen 

med dem, for å møte Herren i luften. Og så skal vi alltid være med Herren. 

18 Derfor skal dere trøste hverandre med disse ord. 



Vi ser tolkningen av dette når vi ser på disse bildene som henger på veggen. Og 

vi hører Guds Røst på lydbåndene, og vi ser stadfestelsen av Gud som har 

kommet ned og faktisk beviser at Han er her iblant oss. 

Og slik kunne vi fortsette og fortelle deg om de mange skriftstedene som taler 

om Kristi Nærvær i endetiden, og vise hvordan disse hendelsene alle sammen 

foregår iblant oss, slik vi viste deg i serien, Tro, hvordan 79 av de 84 hendelser 

assosiert med Kristi Parusia, allerede har funnet sted. 

Men husk at apostelen Paulus lærte oss i 1. Korinterne 2, at "ingen mennesker 

kan forstå tingene fra Gud, uten at Guds Ånd er i ham." 

Så det som jeg prøver å vise dere denne formiddagen, er at det å vandre eller 

leve i dette Lyset, bringer fellesskap. Det gir en deling og en felles deltakelse 

sammen med andre, som også vandrer og lever i dette Lyset. 

Vi går inn og kommuniserer sammen med andre, som også vandrer i dette som 

vi ser finner sted. 

Ordet er da en levende virkelighet, ikke bare for deg, men også for andre. Det er 

ikke bare en Sannhet, men det har blitt en "Levende Sannhet." 

Vi ser det ikke bare i Skriften, men vi ser det her i manifestasjonen av Skriften 

foran deg. Og vi føler det også, og vi kan også berøre det, og vi kan også høre 

det, og vi spiser det og vi puster det. 

Vi er blitt så helt og fullstendig nedsenket i det. Og fordi det også er andre som 

opplever det samme levende Ordet i sine egne liv, da samtaler vi med 

hverandre, og dette bringer oss inn i fellesskap. 

Men nevrose fører til det motsatte. 

Et galt fokus vil føre til en gal innflytelse, og denne gale innflytelsen vil føre til 

gale tankeganger, og disse gale tankegangene vil føre til gale handlinger og 

gale forbindelser. 

Dermed vil det bare være død. De er døende, i stedet for å få en utfrielse og et 

erfaringsrikt Liv i Livets Ord. 

La oss lese fra: 

1.Peter 1:3 Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Far, Han som etter sin rike 



nåde har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de 

døde,  

4 til en arv som er uforgjengelig, uten flekker og uvisnelig, som er oppbevart i 

himmelen for dere, 

5 dere som i Guds kraft blir bevoktet gjennom troen, til den frelse som er ferdig 

til å bli åpenbart i den siste tid. 

Legg nå merke til at Peter taler om et levende Ord, et som er blitt gjort levende 

gjennom livet til den oppstandne Herren Jesus Kristus som bor i deg. Og i vers 

5 forteller han oss at denne troen, eller åpenbaringen, skal bli åpenbart, eller 

manifestert i den siste tid, eller i endetiden. 

Men så i vers 6 bryter han fra denne tanken som fokuserte på denne levende 

åpenbaringen i oss, for å fortelle oss at denne åpenbaringen vil bli testet. 

6 Over dette jubler dere, selv om dere nå, en liten stund, om så skal være, 

opplever sorg ved mange forskjellige prøvelser,  

Så vi ser at i vers 6 forteller Paulus oss at selv om vi vil ha stor glede og trøst i 

løpet av den tiden hvor åpenbaringen av Jesus Kristus vil manifestere seg først 

for oss og deretter gjennom oss. Likevel advarer han oss om at det vil være en 

test av den åpenbaringen til deg, og i deg, for å sikre at du har mer enn bare en 

mental oppfatning av åpenbaringen av den Levende Kristus. 

Og i de neste tre versene skal vi se at der vil disse prøvelsene faktisk produsere 

virkeligheten i oss. 

7 for at den prøvede ekthet i deres tro (av deres åpenbaring) - som er mye mer 

dyrebar enn gull som forgår, selv om det lutres ved ild - må bli funnet til lov, 

pris og ære ved Jesu Kristi tilsynekomst. 

Så prøvelsen som han forteller oss om, er med det formål å bringe frem fra oss 

tre stadier, som vil reflektere at vi har det ekte Livet i oss. 

Han sier at først vil det være en lovprisning, som er "lovprisningsofferet av 

lepper som lover Hans Navn." Det er: 

Hebreerne 13:15 La oss derfor, ved Ham, alltid bære fram lovprisningsoffer 

for Gud, det vil si frukt av lepper som lover Hans navn. 



Så det første vil være at vi vil begynne å takke Gud for denne herlige 

åpenbaringen, som er:  

Kolosserne 1:27 …Kristus i dere, håpet om Hans Herlighet. 

Det er hans Doxa, selve Hans sinn i oss. 

Den andre fasen som Peter sier, om at vi kommer inn i denne endetidens 

åpenbaring av Kristus, og gjenspeiler det i vårt eget liv, han sier at det er "Ære". 

Ordet betyr: "Anseelse, aktelse, omdømme eller verdi." Og til slutt forteller 

han oss om den siste fasen vi går gjennom for å bli selve Åpenbaringen om 

Jesus Kristus. Han bruker ordet “Herlighet”. Og vi vet at det er Guds doxa, som 

er hans meninger, verdier og bedømmelser. 

Så legger apostelen Peter til: 

1.Peter 1:8 Selv om dere ikke har sett Ham, elsker dere Ham. Selv om dere nå 

ikke ser Ham, tror dere likevel på Ham. Dere fryder dere med en usigelig glede 

full av herlighet, 

9 og mottar avslutningen for deres tro (avslutningen for deres åpenbaring), 

sjelenes frelse. 

Legg merke til at denne endetidens åpenbaring er for å bringe frelse og utfrielse 

i endetiden. 

Men mens denne Endetidens Åpenbaring reflekterer selve Kristi liv, og fyller oss 

med Hans Doxa. Det bringer oss i en stilling til å få sønnekår, og manifestasjon 

av sønner. På den andre siden, der ser vi at det motsatte skjer med de som ikke 

er ordinert til å bli likedannet med Kristi bilde. Og det er de som er i ferd med å 

gå fortapt. 

Glem aldri nå, at ordet "åpenbaring" betyr: "Manifestasjon av Guddommelig 

Sannhet." Derfor vil de som ikke er fokusert i en manifestasjon av det 

Guddommelige Livet i dem, de vil ikke motta i sin kropp manifestasjonen av 

Guddommelig Sannhet. 

Og siden de ikke er fokusert på Kristi Åpenbaring, men tvert imot er fanget opp 

inn i dette livets bekymringer, da fokuserer de derfor på omstendighetene de ser 

rundt seg, som fører de gjennom disse syv stadiene av endetidens sinnslidelse. 

Og i stedet for å bli fylt med selve manifestasjonen av Livet i det Levende Ordet, 

så blir de i stedet først fylt av angst. Det fører dem deretter inn i tvang, eller 

tvangsmessig atferd. Og siden de ikke er fokusert på Kristus og Kristuslivet, så 



blir de fokusert på angst og tvangsmessig atferd, noe som blir en besettelse for 

dem. 

Og når de ikke ser noen vei ut på grunn av deres besettelse, da blir de fylt med 

fobi. De går så inn i en depresjon, og de stopper å spise. Og deretter, gjennom 

å ikke spise, kutter de seg selv bort fra de andre som spiser, og går da inn i en 

atskillelse. 

Nå, i denne studien, har vi funnet bevis i Skriften for disse seks kjennetegnene 

ved nevrose, som er profetert om for denne endetiden. 

Så langt I vår studie har vi funnet at angst er den viktigste tilstanden, som skal 

bli manifestert i endetiden. Og alle disse andre kjennetegnene stammer fra 

angst. 

Vi fant også at det tales om angst i Skriften, mest med henvisning til 

bekymringene i dette livet. 

Vi fant også ut at satan har benyttet seg av forbannelsen som ble lagt på 

mennesket av Gud allerede i begynnelsen etter fallet i hagen. Dette fallet 

resulterte i at mennesket måtte svette og slite for å leve, fordi jorden var blitt 

forbannet. Og derfor vet ikke alltid mennesket hva som vil skje med det de 

arbeider med. 

Vi viste hvordan angst er et resultat av at vi faktisk har en mangel på tro og tillit 

til Gud. Og derfor prøver vi å ta vårt eget liv i våre egne hender. 

Vi fant i Ordspråkene: 

Ordspråket 16:9 Menneskets hjerte tenker ut sin vei, men Herren styrer 

hans gang. 

Og derfor ligger vårt arbeid, vårt slit og alt annet i Guds hender. 

Derfor leser vi i: 

Romerne 8:31 Hvis Gud er for oss, hvem kan da være imot oss? 

Vi viste også at satans hensikt er å få kontroll over våre sinn. Og han gjør dette 

gjennom å bringe oss inn under sin innflytelse. Han bringer oss inn i trelldom 

under seg selv. 

Johannes 8:34 Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som 

gjør synd er syndens trell. 



2. Peter 2:19 sier at når vi blir overvunnet av en viss innflytelse, da kommer vi 

inn i trelldom under den innflytelsen: 

2.Peter 2:19 Mens de lover dem frihet, er de selv treller under fordervelsen. For 

det en ligger under for, av dette er han også trellbundet under. 

Vel, så langt i studien har vi funnet ut at denne trelldom er et resultat av en 

innflytelse som starter med "angst." 

Djevelen har lagt ut en snare eller felle for alle personer i hele verden. 

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

folkeslagene gripes av angst og rådvillhet (mye forvirring), 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. 

(Herlighet, det er hans Doxa, som er Hans Meninger, Verdier og 

Bedømmelser. Med andre ord: Han kommer ned med et Rop, et Budskap.) 

28 Når alt dette begynner å skje, se da opp og løft deres hoder, for deres 

forløsning nærmer seg. 

Og så begynner han å tale til dem om et annet endetidstegn, når han taler om at 

Israel blir en nasjon, og Han sier: 

29 Så fortalte Han dem en lignelse: Se på fikentreet og alle trærne! 

30 Så snart de begynner å skyte knopper, ser dere og vet dere av dere selv at 

sommeren er nær. 

(Det greske ordet for "sommeren", det er det et ord som betyr "varme". Så vi ser 

at han snakker om global oppvarming, ikke forårsaket av mennesker, men 

forårsaket av Gud. Han gjør jorden klar til å bli brent.) 

31 Slik skal dere også vite at når dere ser disse ting skje, så er Guds kongerike 

nær. 

32 Sannelig sier jeg dere: Denne slekt skal slett ikke forgå før alt dette har 

hendt. 

33 Himmel og jord skal forgå, men Mine ord skal aldri noensinne forgå. 

34 Men ta dere i vare, så ikke deres hjerter blir tynget av rus, drukkenskap og 

bekymringer for dette livet, slik at den dagen skulle komme uventet over dere. 

(Ta dere i vare, som betyr å være på vakt. Og å være nøye med hva vi ser på, 

hold fokuset.) 

35 For den skal komme som en snare (som en felle) over alle dem som bor på 

jorden. 



Hva vil “komme som en felle over hele verden?” Han sa: “Dette livets 

bekymringer”, som er det økonomiske presset. 

36 Våk derfor, og be alltid om at dere må bli holdt verdige til å unnslippe alt 

dette som skal skje, og til å bli stående for Menneskesønnen.» 

("Å bli stående for.." Det er det greske ordet “emprosthen”. Det betyr: "Å stå -- i 

nærværet av, foran, inntil, ved, hos") 

Og den snaren eller fellen er i form av økonomien: "Bekymringene for dette 

livet". Satan vet at mennesker må tjene til livets opphold. Satan har visst dette 

helt siden denne forbannelsen ble lagt på mennesket på grunn av ulydigheten i 

Edens hage. Satan var faktisk ansvarlig for at forbannelsen ble lagt på 

mennesket. Og så ser vi at Satan utnytter situasjonen og manipulerer 

mennesket inn i et galt fokus igjen. 

1.Mosebok 3:17 Og til Adam sa han: Fordi du lød din hustrus røst og åt av treet 

som jeg forbød deg å ete av, skal jorden være forbannet for din skyld. Med 

møye skal du nære deg av den alle dine levedager. 

18 Torner og tistler skal den bære for deg, og du skal ete av markens vekster. 

19 I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for 

av den er du tatt. Støv er du, og til støv skal du vende tilbake. 

Og slik ser vi at mennesket måtte begynne å arbeide for å leve. Og det var her 

satan tok sin beslutning om å bruke forbannelsen imot mennesket, den som 

Gud selv plasserte på mennesket. Satans hensikt var for å bringe mennesket 

inn under sin innflytelse. 

Hitler gjorde det samme. Han lovet folket et bedre liv, to biler i garasjen, og to 

kyllinger i hver gryte. Og da han hadde folket under sin innflytelse, begynte han 

sin forfølgelse av jødene. Og folket bare snudde hodet vekk og ble ikke 

involvert. For tross alt, se hva han gjorde for dem. 

Og slik ser vi påvirkningen som satan har på folket. Han har forblindet dem ved 

materiell velstand. 

I Åpenbaringen 3 ser vi at den dominerende ånden i denne tidsalderen, er at 

mennesket er så overveldet av sine materielle eiendeler, at han er blind for sin 

egen åndelige tilstand. 

Åpenbaringen 3:14 Og skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier 

Han som er Amen, Det Trofaste og Sanne Vitne, Opphavet til Guds skaperverk: 



15 Jeg vet om gjerningene dine, at du verken er kald eller varm. Om du enda 

var kald eller varm! 

16 Derfor, fordi du er lunken og verken kald eller varm, vil Jeg spy deg ut av Min 

munn. 

17 Fordi du sier: «Jeg er rik, har fått overflod og har ikke behov for noe,» og ikke 

vet at du er elendig, ynkelig, fattig, blind og naken, 

Og det er derfor ikke rart at vi ser i Lukas 21:31-35, at det vil være 

bekymringene i dette livet som vil være den snaren som fullstendig vil fange 

inn hele verden. Og de vil ikke være i stand til å bli stående i Menneskesønnens 

nærvær når Han er her i Sitt Parusia. 

Vi har så langt i studien vår funnet at satan brukte økonomien og livsstilen som 

en felle. Ikke bare for å fange deg når du ikke var oppmerksom på det, men han 

bruker den for å gi deg et nytt fokus, et galt fokus, akkurat slik som han gjorde 

med Eva der tilbake i hagen. Dette vil da føre deg inn under hans innflytelse, 

fordi det er hans hensikt å gjøre det slik som han gjorde det med Eva. Og er du 

først kommet inn under hans innflytelse, da vil han steg for steg bringe deg inn 

under sin fulle kontroll. 

Han gjorde det med Eva, han fikk henne til å stige ut fra beskyttelsen i Ordet. 

Og da han gjorde det, implanterte han sitt eget liv inn i henne, og brakte frem sitt 

eget liv ut gjennom henne. 

Og slik har vi sett hvordan denne innflytelsen av bekymringene i dette livet, 

begynner å dreie oss bort fra et Kristus-sentrert fokus. Den bringer oss til en 

stilling hvor vi kommer under en feil innflytelse. Det var alt sammen på grunn av 

vår engstelse for de tingene som KAN skje, angående bekymringene i dette 

livet. 

Som jeg har sagt gjennom denne miniserien: Hele den kristne verden er 

kommet ut av fokus i kveld. De snakker om den neste økonomiske 

depresjonen, om at nasjonen går økonomisk falitt, og den nye verdensordenen. 

Og de går fullstendig glipp av at Herren har kommet ned fra himmelen med et 

rop. 

Som broder Branham sa: "Herren som ga løftene, er her for å stadfeste 

dem." Og allikevel så er flertallet av de Budskapstroende fokusert på hva de 

selv kan gjøre, i stedet for hva Herren er her for å gjøre. 



Og slik ser vi tilstanden til menigheten. De ser på: "Hva om", og de går glipp av 

sin befrielse fra disse tingene. 

De er fokusert på selve fellen og villfarelsen, i stedet for veien ut av den. 

Noen ganger vil satan gjøre livets bekymringer mer virkelige for deg enn hva 

Guds løfter ser ut til å være. 

Men Jesus befalte oss: 

Matteus 6:33 Søk først Guds Kongerike og Hans rettferdighet! Så skal 

ALLE disse tingene bli gitt dere i tillegg. 

Vel, i stedet for å se på fellen, skulle vi se etter en vei til å unngå fellen på. Og 

slik fant vi ut at ved å ha et galt fokus fra begynnelsen, det vil bare føre oss 

lenger inn i en feil retning. 

Når vi har et feil fokus, da finner vi ut at vi blir engstelige for ting vi ikke burde 

være. Og når vi fokuserer all vår energi på disse fremtidige bekymringene, da 

blir vi opptatt av å finne vår egen vei ut av denne vanskeligheten. 

På dette tidspunktet har vi sett på hvordan dette fører en inn i tvang, som er en 

ufornuftig oppførsel. Vi blir deretter oppslukt av dem. Og dette blir en 

besettelse, en djevelbesettelse. 

I det vi avslutter, vil jeg at du skal huske: 

2.Peter 2:19 For det en ligger under for, av dette er han også trellbundet 

under. 

Og Webster kalte det en besettelse, en djevelbesettelse, for det er hva det er. 

Når denne besettelsen først tar over vårt liv, går vi inn i det fjerde kjennetegn 

ved nevrose. Det er fobier eller frykt. Her fant vi at frykt har med seg en straff i 

henhold til: 

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

kjærligheten driver frykten ut, for frykten regner med straff. Men den som 

frykter, er ikke gjort fullkommen i kjærligheten. 

I Hebreerne 2:15 ser vi at "gjennom frykt blir vi utsatt for trelldom." 

Hebreerne 2:15 og for å befri dem som av frykt for døden hadde vært underlagt 

trelldom hele sitt liv. 

Vi fant ut at denne frykten og trelldommen har den effekten at den stopper opp 

enhver bevegelse fremover i tingene som har med Gud å gjøre. Josef stoppet 



opp med det han hadde til hensikt å gjøre, angående Maria. Han fryktet å ta 

Maria til å bli sin kone. Og derfor måtte Gud sende Sin Budbærer for å få Josef 

til å bli kvitt den frykten. Så fant vi ut at fobi fører deg inn i depresjon, noe som 

manifesterer seg i det faktum at du ikke lenger ønsker å spise. Og slik begynner 

du å stenge av for den Åndelige Maten til den rette tiden. Du slutter å spise fra 

Guds Ord, og fra Hans Budskap. Og når dette skjer, blir du svak og sykelig. 

Dette fører oss så til det siste kjennetegnet på nevrose, som er Adskillelse. Og 

vi fant ut at dette betyr at du begynner å kutte ut fellesskapet med de troende. 

Først kuttet du ut å spise fra Livets tre, og deretter kuttet du ut all forbindelse 

med det. Og dette betyr med de som selv spiser av det. 

Og da er det ikke bare et spørsmål om du vet at det er sant. Det er et spørsmål 

om det er blitt virkelig for deg. For det å bare vite om at det er sant, det å kunne 

plassere det i et historisk perspektiv, det er slik det er for en nominelle kristen. 

Men å kjenne at det er en virkelighet, det er da det begynner å leve seg ut i ditt 

liv. Når du leser dette Ordet, kan du faktisk se det manifestere seg selv rundt 

deg. For når alt kommer til alt, så sa Guds Profet: "Gud tolker Sitt Ord ved å få 

det til å skje." 

Når du da leser Hans Ord, og du ser at det skjer, da lever du faktisk ut den 

delen av Guds Ord. 

Vi viste dere så forskjellige eksempler på Ordet som skjedde, og at du var en 

del av det Levende Ordet. Et levende Dynamisk Ord som kontinuerlig beveger 

seg fremover. Og så siterte vi De Salvede i Endetiden, der broder Branham sa:  

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

engang ble opplyst, og ikke beveget seg videre med Ordet mens Det gikk i 

oppfyllelse, de er døde, borte... 

Og derfor må vi fortsette å bevege oss videre med Guds Ord der det fortsetter å 

oppfylle seg selv, ellers er vi døde, døde, døde. 

Nå, vi kunne fortsette videre og videre med dette. Men det jeg prøver å bringe 

over til dere, er at å vandre i dette lyset, det er det som gir fellesskap. Det er en 

vandring som gjør det, fordi vandringen er å erfare og leve ut dette Ordet. Og 

når vi erfarer det i sammen, da deler vi denne livserfaringen i sammen. Da er 

det ikke så mye at vi taler om et Ord som er den eneste Sannheten, men om å 

få en enda større forståelse av Ordet. Vi tale om et Ord som ikke bare er Sant, 

men som er levende. Og det har blitt en realitet for deg, fordi du ser det faktisk i 

manifestasjon. Så du erfarer det Levende Ordet. Og når andre erfarer det 



samme Levende Ordet, da er fellesskapet like så naturlig som livet selv. For 

tross alt så kommer vårt fellesskap ved å dele erfaringer med hverandre. 

Vi kan ikke la være å samtale med hverandre, fordi vi aktivt deltar i det samme 

Levende Ordet. Men nevrose gir akkurat motsatt effekt. Et galt fokus bringer 

gale handlinger, som fremkaller feil kommunikasjon, som bringer inn trelldom og 

død i stedet for utfrielse og Liv.  

Slik vi nettopp leste i 1. Peter 1:3-9, så skal det være en Endetidsåpenbaring 

som skal bringe en frelse og utfrielse i endetiden. Selve Livet som var i Kristus, 

er blitt dannet inni deg, og er blitt manifestert ut gjennom deg. 

Nå, vi har ikke fullført studien vår om endetidens sinnslidelse ennå. Det finnes 

enda et stadie i denne galskapen i endetiden, og vi vil bringe det ut neste uke. 

Det er den siste og mest alvorlige fasen av endetidens sinnslidelse, og jeg ber 

om din forbønn om at Gud vil hjelpe meg til å gjøre det så tydelig for deg, at du 

aldri vil glemme denne serien så lenge du lever. 

La oss be... 

 


