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Forrige uke talte vi om dette emnet: Tilbe Gud eller Dyrets System. Denne
formiddagen vi vil fortsette med dette emnet. Og jeg ville gjerne undersøke
litt nærmere hva det egentlig betyr, det å tilbe Gud. Fordi, Jesus sa at du
kan bare tilbe Gud i Ånd og Sannhet.
Vel, vi vet at Gud er Sannheten, og Han er Ordet. Derfor, å tilbe Gud
utenfor Ordet, det vil ikke ta deg så langt. Du må tilbe Ham i Sannhet. Og
dessuten, Jesus sa at vi tilber Ham i Ånd og i Sannhet. Nå, fakta er at hvis
du ikke har Den Hellige Ånd, vil du aldri forstå de ting som er av Gud.
Det er hva apostelen Paulus lærte oss i 1 Korinterbrev 2:10 Men Gud har
åpenbart det for oss ved Sin Ånd. For Ånden ransaker alle ting, ja, også
Guds dybder.
11 For hvilket menneske kjenner det som tilhører et menneske, uten
menneskets ånd som er i ham? Slik er det heller ingen som kjenner det
som er av Gud, uten Guds Ånd.
12 Men vi fikk ikke verdens ånd, men den Ånden, som er fra Gud, for at
vi skal kjenne det som rikelig er blitt gitt til oss av Gud.
Ja vel, så Paulus forteller oss her at grunnen til at vi mottar Guds Ånd, er
for å være i stand til å kjenne, og forstå de tingene som er av Gud. Det er
ikke for å gjøre mirakler, det er ikke grunnen til at du får Guds Ånd.
Dessuten kan vi ikke gjøre noen ting før vi ser Gud selv gjøre det. Det er
det Jesus lærte oss. Han sa: Sønnen kan ikke gjør noen ting av Seg Selv.
Men det som Han ser Faderen gjøre, det gjør Sønnen likeså. Derfor er det
aldri en mann som gjør noe. Men det er Gud som virker i den mannen til å
ville Hans vilje. Og Han virker også i den mannen til å gjøre. Så det er Gud
som vil, og det er Gud som gjør.
Så det kommer ned til denne ene grunnen til vi får Guds Ånd, og det er for
å forstå de tingene som er av Gud. Intet mer, intet mindre.
Apostelen Johannes sa i 1 Johannes 2:20 Og dere har salvelse fra Den
Hellige, og forstår alle ting. Og igjen for å bekrefte hva han nettopp sa i vers
20, så sier han igjen i vers 27 Men den salvelsen som dere har fått fra Ham,

blir i dere, og dere trenger ikke at noen lærer dere. Men slik som den
samme salvelsen lærer dere om alle ting - og det er sannhet, og ikke
løgn -, så skal dere bli i Ham, slik som Han har lært dere.
Så det er tydelig at beviset på at du har den Hellige Ånd, er at du vet og
forstår de tingene som er av Gud. Som broder Branham sa det: Du vil
høre, gjenkjenne (forstå) og deretter handle på Guds Ord. Og han sa
også i Menighetstidsboken:
Menighetstidsboken Kapittel 5 - Pergamum Menighetstid 20 Husk nå,
Johannes døperen var både profeten og budbæreren for sin tid. Han var
fylt av Den Hellige Ånd fra han var i mors liv. Da han døpte i Jordan,
kom Guds Ord (Jesus) til ham. Ordet kommer alltid til den som virkelig
er Åndsfylt. Det er beviset på å være fylt med Den Hellige Ånd. Det er
hva Jesus sa ville være beviset. Han sa: «Og Jeg vil be Faderen, og Han
skal gi dere en annen Talsmann, for at Han skal bli hos dere til evig
tid, sannhetens Ånd, som verden ikke kan få.» Nå vet vi hva Sannhet er.
«Ditt Ord er sannhet», Johannes 17,17b. Videre i Johannes 8,43:
«Hvorfor forstår dere ikke Min tale? Fordi dere ikke er i stand til å høre
Mitt Ord.»
La du merke til at Jesus sa at verden ikke kunne motta Den Hellige Ånd?
Vel, i dette verset som jeg nettopp leste, kunne de heller ikke motta Ordet.
Hvorfor? Fordi Ånden og Ordet er én. Og hvis du har Den Hellige Ånd, slik
profetene hadde, da vil Ordet komme til deg. Du vil ta imot det. I Johannes
14,26: «Men Talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen vil sende i
Mitt navn, Han skal LÆRE dere alle ting og minne dere om alt det Jeg
har sagt dere.» Her ser vi igjen at Ordet kommer på grunn av Guds Ånd.
Videre i Johannes 16,13: «Men når Han, sannhetens Ånd (Ordet),
kommer, skal Han veilede dere til hele sannheten.» («Ditt Ord er
sannhet.») «For Han skal ikke tale ut fra Seg Selv, men det Han hører
(Guds Ord) skal Han tale (Ordet). Og Han skal forkynne dere de ting
som skal komme.»
(Ånden bringer Det Profetiske Ord.) Jeg vil at du nøye skal notere deg at
Jesus ikke sa at beviset på å være døpt med Den Hellige Ånd var å tale i
tunger, tyde, profetere, eller å rope og danse. Han sa at beviset ville være
at du ville være i SANNHETEN. Du ville være i Guds Ord for din tid.
Beviset har å gjøre med å kunne motta det Ordet.
Nå, tilbake til hva Paulus sier i 1 Korinterbrev 2:13 Dette taler vi også om,
ikke i opplæring av menneskelig visdomsord, men i opplæring av Den

Hellige Ånd, for det åndelige bedømmes åndelig. Med andre ord: Dette blir
bedømt kun av de som er fylt av Ånden.
14 Men et naturlig menneske aksepterer ikke det som er fra Guds Ånd,
for det er nemlig dårskap for ham. Han kan heller ikke forstå det, for det
bedømmes åndelig.
Broder Branham sa i talen 64-0614M Fra Avdekking av Gud 105. I Det
gamle testamentet, var Gud skjult da Han var på Sin nådestol; på
nådestolen, av et forheng. I Det Gamle Testamentet var Gud i Sitt tempel.
Men folket kom inn og tilba som dette, men husk, det var et forheng
(amen) som skjulte Gud. De visste at Gud var der. De kunne ikke se
Ham. Ildstøtten kom aldri mer til syne der. La dere merke til det? Det er
ikke én gang i Skriften, fra den gangen Ildstøtten gikk inn bak forhenget, at
Den noen gang viste Seg igjen, før Den kom fra Jesus Kristus. Gud var
tildekket!
106 Da Han stod på jorden, sa Han: “Jeg kommer fra Gud og Jeg går til
Gud.”
107 Deretter Paulus, (etter Hans død, begravelse og oppstandelse), på vei
til Damaskus, der var Ildstøtten igjen. Hva var Den? Ute fra å være bak
forhenget!
Nå, det er veldig tydelig at folk tilber en Gud som de ikke kan se, og dermed
den som de ikke forstår.
Og vi hører Jesus selv si til folket i Samaria: Johannes 4:22 Dere tilber
den dere ikke kjenner. Vi tilber den vi kjenner, for frelsen kommer fra
jødene.
Og så fortalte Jesus dem i vers 23 Men den time kommer, og er nå, da de
sanne tilbedere skal tilbe Faderen i Ånd og sannhet. For Faderen søker
dem som tilber Ham slik.
24 Gud er Ånd, og de som tilber Ham, må tilbe i Ånd og sannhet.
Han sa at må tilbede Ham i Ånd og Sannhet? Hvorfor, fordi utenfor
Sannheten vil din tilbedelse være forgjeves.
Både i Matteus og i Markus hørte vi Jesus forteller oss at det er mulig å ha
en forgjeves tilbedelse av Gud. Og i begge evangeliene forteller Jesus oss
hva som er årsaken til at tilbedelsen er forgjeves.

Matteus 15:9 Og forgjeves tilber de Meg, når de underviser menneskebud
som om det var den rette lære. Og menneskebud er de skrevne regler og
forskrifter av menn. Med andre ord: De setter regler og vedtekter i kirken
over det som Guds Ord erklærer. Og på den måten blir deres tilbedelse helt
og holdent opphevet. For utenfor Guds Ord, vil ikke Gud akseptere din
tilbedelse.
Igjen leser vi i Markus 7:7 Og forgjeves tilber de Meg, når de underviser
menneskebud som om det var den rette lære. Derfor, hvis din tilbedelse er
forgjeves, er den ansett av Gud for å være virkningsløs og mislykket; eller
meningsløs, og uten reell betydning, reell verdi eller viktighet. Med andre
ord: Fordi den er grunnløs, er den også verdiløs, den har ingen reell verdi.
Nå, dette vil da ta oss til en bedre forståelse av hva dette ordet, tilbedelse,
faktisk betyr. Fordi i henhold til den amerikanske Heritage Dictionary og
Websters Dictionary, så er ordet tilbedelse, tatt ut fra en kombinasjon av de
to ordene, verdi og skap. (worth-ship) Verdi taler om hva noe er verdt, og
skap er det suffikset som blir brukt, og taler om den kvaliteten, stillingen
eller tilstanden som det har. (Dette engelske ordet, worth-ship, gir ingen treff i min
engelsk/norske ordbok. Vi taler om å gi eller sette en verdi på noe. Jeg har valgt å
bruke: Verdsette, eller gi en verdsettelse. Ovs.)

Derfor, utenfor Guds Ord, har verdsettelsen ingen verdi for Gud. Det blir da
bare en handling av et menneske som, slik så mange andre handlinger som
et menneske gjør, det er bare verdiløst fremfor Gud.
Nå, forrige uke begynte vi å lese fra Åpenbaringen 13:2 Dyret jeg så var
som en leopard. Føttene hans var som føttene til en bjørn, og munnen
som munnen på en løve. Dragen gav ham sin kraft, sin trone og stor
makt.
3 Og jeg så et av hodene hans, som om det var blitt dødelig såret, og
hans dødelige sår ble legt. Og hele verden undret seg og fulgte etter
dyret. (Det var da det hedenske Roma døde, og kom tilbake som det
pavelige Roma) Hele verden er nå blitt lukket ned, og blir tvunget til å ta
dette eksperimentelle dødsmedikamentet.
4 Så tilbad de dragen som gav makt til dyret. Og de tilbad dyret (politisk
makt) og sa: «Hvem er som dyret? (hvem er som denne politiske makten)
Hvem er i stand til å føre krig mot ham?»

De kunne ikke sammenligne henne med noen annen politisk makt. Og de
kunne ikke la være å se på hennes rikdom, hennes landeiendommer, og
hennes kontroll over verdens makter. Og ved å gjøre det, plasserte de en
stor verdi på hva hun har gjort, i stedet for å gi henne en Ordtest. Og det
viser seg at hun faktisk samlet seg all denne makt og rikdom ved å ta fordel
av de fattige, og de uten utdannelse. Det kan kanskje være en mektig
institusjon, og det kan kanskje være en mektig organisasjon. Men det er
også anti-Ordet, og dermed anti-Krist.
Og jeg tror at det er mange mennesker som ikke blir lurt av dette. Men
Skriften sier: Hvem kan føre krig mot ham. Med andre ord: Vi vet hvordan
hun skaffet seg sin makt og sin rikdom, men hva kan vi gjøre med det?
Hvem kan føre krig mot henne, når hun blir beskyttet av selve det bildet
som er blitt skapt i hennes likhet, som er USA, med sine sivile og kirkelige
horn.
La oss fortsette med å lese fra vers 5 Og han ble gitt en munn
(pavedømmet) som talte store ord og bespottelser, og han ble gitt makt
til å holde på med det i førtito måneder. (Det er 3½ år med trengsel)
6 Så åpnet han sin munn til bespottelse mot Gud, for å spotte Hans
navn, Hans bolig og dem som bor i himmelen.
7 Det ble gitt ham å føre krig mot de hellige og overvinne dem. Og det
ble gitt ham makt over hver stamme, tungemål og folkeslag.
8 Alle som bor på jorden, skal tilbe ham, de som ikke har navnene sine
skrevet i Livets bok hos Lammet som ble slaktet fra verdens
grunnleggelse.
9 Hvis noen har øre, han høre!
10 Den som fører i fangenskap, skal komme i fangenskap. Den som dreper
med sverdet, skal selv drepes med sverdet. Her er de helliges tålmodighet
og tro.
Så dere ser at hva Johannes så, er identisk med det som Daniel så i sin
nattvisjon i Daniel 7. La oss nå gå videre i Åpenbaringen 13 og lese fra
vers 11.
Åpenbaringen 13:11 Deretter så jeg et annet dyr som kom opp av
jorden, (Legg merke til dette dyret, denne politiske makten, kommer ikke
fra nasjoner, folkeslag og tungemål. Det er USA som kommer ut av jorden.)
og han hadde to horn (både det sivile og det kirkelige. Både FN og Kirkenes

Verdensråd, de ligger begge i New York City.) som et lam og talte som en
drage.
Å se ut som et lam, det forteller oss at hun så ut som en kristen nasjon.
Men hun talte ikke som det, hun talte som djevelen selv, med sine
LGBTQRSTUV, noen sodomittiske ting, og hennes aborter og
narkotikakultur, og alle hennes politiske ledere som prostituerte seg i
hennes hovedstad. Åh, hun så sannelig ut nøyaktig slik som skjøgemoren
selv.
12 Og i det første dyrets nærvær utøver han all den makt det første
dyret hadde, (legg merke til at det er en han, ikke en kvinne, ikke kirken,
men han. Et annet dyr, en annen politisk kraft) og han får jorden og de
som bor på den til å tilbe det første dyret, han som fikk det dødelige
såret sitt legt.
Legg merke til at det er USA som får verden til å tilbe det første dyret,
Roma og Vatikanstaten. Husk dette nå, fordi vi skal undersøke denne
tilbedelsen, og hva den er og hva den betyr.
13 Han (han, ikke en kvinne, ikke en kirke, men et land, en politisk makt
som ser ut til å være kristen, men han taler som djevelen) utfører store
tegn, slik at han til og med får ild til å falle fra himmelen ned på jorden i
menneskers påsyn. (Det er alle deres romprogram som vises på
verdensomspennende TV. Falskt, alt ble forfalsket. Det er hoved-attributtet i
endetiden, alt som kommer fra mennesket, er falskt.
Og hvis Satan kontrollerer alle verdens regjeringer, som Jesus innrømmet
at han gjorde, hvorfor skulle løgnens far fortelle noe sant? Åh Nei, vi er ikke
et lettlurt folk. Jeg tror ikke på noe av det som noen regjering forteller oss.
Husk at bedraget er rettet mot de lettlurte, de godtroende, mot dem som går
fortapt. Det er det som 2 tessalonikerne 2 forteller oss.
Wuest Oversettelsen sier at dette bedraget er rettet mot de godtroende,
mot dem som går fortapt, og at denne godtroenheten er forårsaket av det
faktum at de ikke har en kjærlighet til Sannheten.
2. Tessalonikerne 2:10 Av alle slags onde bedrag som er rettet mot
godtroenheten til de som går fortapt. Denne godtroenheten skyldes at de
ikke aksepterte kjærligheten til Sannheten slik at de kunne bli frelst.

Og på grunn av dette, sender Gud dem en villedende innflytelse som
resulterer i at de tror på løgnen, for at de alle skal bli dømt, de som ikke
trodde sannheten, men som gledet seg over ondskap. Og hva var
«Løgnen». Det var den løgnen som slangen fortalte til Eva. Du vil sannelig
ikke dø.
Og er ikke det den same løgnen som blir fortalt til verden i dag? Ta denne
eksperimentelle vaksinen (som for øvrig egentlig ikke er en vaksine, men
det er en genterapi,) og da vil du ikke dø. Og ga ikke slangen en genterapi
til Eva? Og hva skjedde da med henne. Den dagen du spiser av det, den
dagen skal du sannelig dø. Så hun tok ordet fra Dr. Slangen, og mistet
livet. Og hun fikk sykdom, plager og død til å komme inn i verden. Hvorfor?
Fordi genene ble forandret. Fra et menneske til et transmenneske, delvis
menneske og delvis dyr.
Så hvis villfarelsen er rettet mot deres godtroenhet, det betyr at villfarelsen
ble laget for å passe den godtroende. Og menneskene i verden er i den
mest lettlurte tilstanden som jeg noensinne har sett dem, i mine 68 år på
jorden. Mennesker, høyt utdannede, men fullstendig godtroende, og de er
ikke i stand til å tenke rett.
Og Dr. Wuest sin ordlyd her, er perfekt, de som går fortapt, er rettet inn
mot deres egen godtroenhet, som, hvis du forstår hva et tannhjul er, det
er laget på en slik måte at det tilpasser seg til villfarelsen til den godtroende.
Og Paulus sa i Romerne 9:22 Men om Gud ønsket å vise Sin vrede og
gjøre Sin kraft kjent, har Han likevel i stor langmodighet holdt ut med de
vredens kar som var gjort fullt ferdige til ødeleggelse,
Åpenbaringen 13:14 Og han forfører dem som bor på jorden ved de
tegn som han ble gitt å gjøre foran dyret, og sier til dem som bor på
jorden at de skal lage et bilde for det dyret som ble såret med sverdet
(Guds Ord) og overlevde.
15 Han ble gitt makt til å gi ånde til dyrets bilde, slik at dyrets bilde
skulle snakke, og gjøre det slik at alle de som ikke ville tilbe dyrets
bilde, ble drept.
16 Han gjør slik at alle, både små og store, rike og fattige, frie og
treller, blir gitt et merke (et tegn) på sin høyre hånd eller på sin panne,

17 og gjør slik at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket
(tegnet) eller dyrets navn eller tallet for hans navn.
18 Her er visdommen. La den som har forstand, regne ut dyrets tall, for
det er et menneskes tall. Hans tall er 666.
Det er interessant å merke seg at i Skriften blir Dyrets Merke først vist frem
i det 13. kapittel av Johannes Åpenbaring, slik vi så i vers 7-10 og 16-17.
Åpenbaringen 13:7 Det ble gitt ham å føre krig mot de hellige og
overvinne dem. Og det ble gitt ham makt over hver stamme, tungemål
og folkeslag.
8 Alle som bor på jorden, skal tilbe ham, de som ikke har navnene sine
skrevet i Livets bok hos Lammet som ble slaktet fra verdens
grunnleggelse.
9 Hvis noen har øre, han høre!
Åpenbaringen 13:16 Han gjør slik at alle, både små og store, rike og
fattige, frie og treller, blir gitt et merke på sin høyre hånd eller på sin
panne,
17 og gjør slik at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket
eller dyrets navn eller tallet for hans navn.
Og det er ingen tilfeldighet at dyrets merke, eller dyrets tegn, blir drevet
frem av USA. Dyret, som stiger opp fra jorden, som ser ut som et lam, men
taler som en drage, som djevelen. Og han er identifisert i Åpenbaringen
13. Vi ser hvordan Dyret, oppsteget fra jorden, USA, gir makt til Dyret, som
er Roma.
La meg først slå dette fast som et fakta.
57-0901E Hebreerne Kapittel 4, 103. Har dere lagt merke til at De forente
stater er nummer tretten i alt det de gjør? Visste dere at det ble grunnlagt
på tretten kolonier? Visste dere at flagget hadde tretten stjerner i seg, i
begynnelsen?
(Jeg vil også gjerne få sagt at det er tretten striper i flagget vårt. Og hvis du
ser på en amerikansk dollar: Tretten piler i ørnens klør, tretten stjerner,
tretten olivengrener, tretten streker i skjoldet) Alt er 13. Og hun kommer
frem i Åpenbaringen 13.

Vet dere at alt det som De forente stater gjør, er i nummer tretten?
Visste dere at det kommer frem i Bibelen i Åpenbaringen 13? Ja visst gjør
det det. Dette lille dyret, lammet som kom opp av vannet, ikke vrimler og
mengder av folk, … ikke opp av vannet, men opp av jorden, hvor det ikke
var noen. Det hadde to små horn: borgerlig og kirkelig makt. Og han var
et lam: religionsfrihet. Og etter en stund forente de seg, og han talte
som dragen og utøvde all makt som Rom gjorde før ham. Det kommer
til nasjonen vår. Merk dere det. Følg med på at Kirkeforbundet og
katolikkene forener seg sammen og følg med på hva som skjer.
104 Mennesker som følger Ildstøtten vil sannelig få en tøff tid, men de
er klare for forvandlingen på det tidspunktet, det er riktig, helt klare til å
reise. “For Lammet seiret over dem”, sier Bibelen, “og de som fulgte
Ham, fordi de var kalt de utvalgte og trofaste, Guds Utvalgte.”
Nå, dette kapittelet taler om et dyr som kommer frem fra jorden. Og det gir
makt til Dyret, som kommer ut av vannet. Og vi vet at det er Roma, slik
Johannes så tydelig fortalte oss i Åpenbaringen 17.
Johannes taler også om de menneskene som har dyrets merke, eller dyrets
tegn, og som tilber ham og hans bilde.
9 Så fulgte en tredje engel etter dem og sa med høy røst: «Hvis noen tilber
dyret og hans bilde, og tar imot hans merke på pannen eller på
hånden,
10 da skal også han selv drikke av Guds vredes vin, som blir utøst
ublandet i Hans vredes beger. Han skal pines med ild og svovel foran de
hellige englene og foran Lammet.
Og igjen ser vi dette i Åpenbaringen 16:2 Så gikk den første engelen og
tømte sin skål ut over jorden, og et ondt og grusomt sår slo ut på de
menneskene som hadde dyrets merke, og på dem som tilbad hans
bilde.
Og vi ser disse menneskene som har dette merket, det er et tegn på at
dyret har forført dem.
Åpenbaringen 19:20 Da ble dyret fanget, og sammen med ham den falske
profeten som gjorde tegn framfor ham. Med disse tegnene hadde han
forført dem som hadde tatt imot dyrets merke, og dem som tilbad
hans bilde. Disse to ble kastet levende ned i ildsjøen som brenner med
svovel.

Og hvordan forførte han dem? Vi har allerede lest det i Åpenbaringen
18:23 For dine kjøpmenn var de store menn på jorden, og ved din trolldom
(ved dine legemidler. Trolldom er oversatt fra det greske ordet
Pharmakeia = bruk av farmasi, medisiner og legemidler.) ble alle
folkeslag forført.
Mennesket tar altså imot menneskers råd, og denne såkalte
eksperimentelle medisinen, i stedet for Guds Ord. Og ved å gjøre det,
fornekter de at Gud er den som helbreder oss for alle våre sykdommer.
Tenk på det. Her er en sykdom som dreper bare 1 av tusen mennesker. Det
vil si: 999 av disse menneskene kommer til å bli bra. Og likevel har verden
blitt overbevist om å ta en eksperimentell vaksine, som faktisk er en
genterapi. Og de kjenner til alle de bivirkningene som dette har på
mennesker, endog døden. Og de sier at det er verdt det, for å kunne gå
tilbake til et normalt liv.
Nå, hva slags av galninger ville tro noe slikt? Åh, ca. 50% av menneskene
tror det. Og dermed har den trenden nå snudd, og det er nå flere sinnssyke
mennesker i den verden enn hva som pleide å bli betraktet som normalt.
Endetidens galskap er nå inne for fult. Og broder Branham kalte den verden
som var i hans dager, for et pesthus. Kan dere forestille dere forskjellen på
de dager og våre dager, hvor mye verre tilstanden er nå, det som vi ser i
denne tiden?
Alt jeg kan si er at de menneskene må ha et ønske om å dø. Og broder
Branham fortalte meg at tiden for den oppstandelsen, det ville være som en
atmosfære av selvmord. Og jeg ser den atmosfæren over alt. Folk gjør
merkelige og dødelige ting. Og driver på som en flokk med ville dyr. De
brenner ned sine egne nabolag, og hvorfor gjør de det?
Alt jeg kan si er at det er en galskap i endetiden. Du kan lese en hel liste
over forferdelige bivirkninger av denne vaksinen. Og folk tror fremdeles at
de trenger den for å redde dem fra et utfall som mennesker har diktet opp.
De sier at vi ønsker å komme tilbake til det normale. Hvordan er dette å
være villig til å dø, ensbetydende med å komme tilbake til det normale? Er
det normalt å ta en eksperimentell genterapi? Ser dere hvor villedet folket
er blitt? De er fullstendig fulle av vrangforestillinger. Og den store
villfarelsen som Paulus taler om i 2 Tessalonikerbrev 2, det er vi vitne til
akkurat nå. Og hvorfor er folket blitt ført vill? Fordi de har avvist sannheten.

Websters Ordbok definerer vrangforestillinger som falske eller
urealistiske oppfatninger eller meninger. Og i psykiatrien: Å
opprettholde faste falske trosretninger selv når de blir konfrontert
med fakta, vanligvis som et resultat av en psykisk sykdom:
Vi er ser dette hver dag. Og jeg er fortsatt forundret over hvordan Gud
styrer vår tankegang. Først viser Han oss «Galskapen i endetiden». Og
deretter forkynnelsen om endetidens plager, bakteriologisk krigføring og
den etterfølgende depresjonen, alt sammen før disse tingene begynte å
skje.
Men de rettferdiges fotspor er forordnet av Herren. Og jeg synes det
er interessant at endetiden ble innledet av at rettferdighetens Sønn går
opp med legedom under sine vinger. Mens deres utgang var en
bakteriologisk krigføring og at menneskene ble fullstendig blindet, og
aksepterte løgner til å være sannhet.
Og Malaki 4 begynner med Gud som kommer ned med en stor
helbredelseskampanje for å få vår oppmerksomhet. Og deretter et Rop,
som er et Budskap, for å gjøre oss klar for Oppstandelsens Røst. Og
tidsalderen renner ut med at mennesket ikke lenger ser til Gud for en
helbredelse. De har i stedet tatt menneskets patenterte WO2020 060606teknologi. Det er det faktiske patent nummer for denne genterapien som
menneskene tar. Og de ønsker ikke å kalle det for dyrets. Men er ikke det
nøyaktig hva Kain gjorde? Han avviste Guds tilveiebrakte vei, og valgte sin
egen vei. Og når han gjorde det, da var han den aller første som mottok
dyrets merke.
Vi talte tidligere om hva broder Branham sa da han forkynte om Dyrets
merke og Guds segl. Han sa: Nå, jeg måtte ta begge emnene og sette
dem sammen, fordi de løper parallelt med hverandre. Så dyrets merke
løper parallelt med Guds Tegn. Fordi, det Tegnet bringer Guds liv inn i
den troende. Og dyrets merke bringer dyrets liv inn i den vantro, gjennom
hans genterapi.
Men jeg ønsker ikke å gå inn på det igjen i dag, fordi denne talen handler
om hva denne tilbedelsen er, det at folket tilber dyret og hans bilde. Det
er for meg en identifiserbar egenskap av folket ved endetiden, de som tar
dette dyrets merke.

Så la oss lese Åpenbaringen 20:4 Og jeg så troner, og noen satte seg på
dem, og det ble overgitt til dem å holde dom. Deretter så jeg sjelene til
dem som var blitt halshogd for Jesu vitnesbyrds skyld og for Guds
ords skyld, de som ikke hadde tilbedt dyret eller hans bilde, og som
ikke hadde tatt imot hans merke på pannen eller hånden. Og de levde og
regjerte med Kristus i tusen år.
Nå ønsker vi å se på dette ordet tilbedelse, fordi forskjellen mellom de som
tok merket, og de som ikke tok det, kommer ned til hvem som enten tilber
eller ikke tilber dyret, (den katolske kirke) eller hans bilde (USA). Det
greske ordet for tilbedelse er proskuneo som betyr å slikke på hånden som
en hund. Akkurat som de menneskene som er villige til å ta den sprøyten
for å få en gratis hamburger, eller å ha sitt navn i et lotteri. Pavlov lært oss
en hel masse om å bruke stimulans for å få hunder til å gjøre visse ting. Og
våre regjeringer har lært å bruke stimulans for å få folk til å gjøre dent
samme tingen. Bare gi dem sjekker for stimulans, så kan du kontrollere
deres vrede over det som skjer. Fungerer hver gang, for en skam.
Vi ser at alle de som har tatt dyrets merke, de tilber dyret og hans bilde. Og
de som er blitt gitt Liv, de gjør det ikke.
Så for å forstå dette ordet Tilbedelse, la oss slå opp og lese i:
Matteus 13:45 Himlenes rike er også likt en kjøpmann som søker etter
vakre perler.
46 Og da han hadde funnet én meget kostbar perle, gikk han bort og solgte
alt han eide og kjøpte den.
Nå, i denne lignelsen ser vi en mann som hadde en veldig høy aktelse for
denne skatten, eller han anså den for å ha slik en stor verdi, at han
verdsatte den høyere enn alle de tingene som han hadde samlet opp
gjennom hele sitt liv frem til det punktet. Jesus forteller oss at han solgte
alt han hadde, for å skaffe seg den skatten. Derfor ser vi på ordene verdi
og aktelse. Og denne tanken om denne største skatten, er at den er evig
Liv. Og Jesus sa: Der hvor skatten vår er, der vil vårt hjerte være.
Broder Branham sa i talen 65-0829 Satans Eden 22. Denne verdens gud i
dag, den personen i denne verden i dag som blir tilbedt, er Satan. Og
folket er uvitende om at de tilber Satan. Men det er Satan som utgir seg
for å være en kirke. Ser ut som en kirke. De tilber Satan, og de tenker

at de tilber Gud gjennom kirken, men det er på den måten Satan har
gjort det.
"Åh", sier du, "men vent litt; vi forkynner Ordet.”
23 Se tilbake her på min tekst, i kveld. Satan var den første som forkynte
Ordet, for Eva: “Gud har sagt”, ser dere.
24 Det er denne feiltolkningen av den delen av Skriften som gjelder for
denne tiden.
Og husk, broder Branham fortalte oss at fordi de ikke kunne presse inn det
merket gjennom religion, da vil de bruke politikken.
Og fra talen 61-0319 Jesabel Religion 102 Så en dag, etter at synden
hadde krevd sitt offer, og Gud hadde brakt Sitt folk ned på sine knær …
Jesabel tok alt, hun utryddet alt sammen, og hun vil gjøre det igjen!
Det er SÅ SIER GUDS HELLIGE BIBEL: “Hun vil gjøre det igjen!” Hun er
der på tronen nå, bak nikkedukken; vrir det akkurat til det hun vil, ingen kan
stoppe henne. Sannelig, ingen vil stoppe henne nå, for det de ikke klarte
å oppnå i de religiøse sirklene, det tok—det tok de inn i politikken, og
der fikk de det til.
Så hvor gjorde de det? Han sa at de vil gjøre det i politikken. Selv om den
katolske kirken er en religiøs organisasjon, vil hun bringe sin makt inn i
politikken, og da vil det synlige bli veldig tydelig.
Så fortsetter broder Branham og sier: Hm-hmh, det er nøyaktig det de
gjorde. Og i det politiske vil det bli en boikott (Og hva er en boikott? Det
er en elimineringskultur) som fører det nøyaktig tilbake til dyrets merke,
like så sikkert som jeg står her, ser dere. Og Bibelen sier det.
Se nå, hva er en boikott? Det er ikke noe annet enn en elimineringskultur.
Og verden er full av elimineringskultur i dag, som ikke er noe annet enn
den boikotten som er omtalt i Skriften, og som skal følge sammen med
dyrets merke. Du kan ikke reise, du kan ikke gå til teater, du kan ikke gå til
kirken, du kan ikke gå ut og spise, du kan ikke beholde en jobb, du kan ikke
ta fly eller ta et tog, du kan ikke ha dine foreldre til å se etter dine barn. Alt
dette blir kalt en boikott, mine brødre og søstre. og de har bare ikke ennå
trappet det opp til det punkt at de tar ditt liv, til å fullstendig eliminere deg ut.
Og de vil gjøre det en dag, men vi vil være borte når det skjer. Men det
kommer veldig snart, så la oss bare sørge for at vi er klar i vår sjel for den
neste fasen av Guds parousia, som er tiden for oppstandelsen.

Derfor, når vi ser på denne tilbedelsen, da må vi forstå det som Jesus sa:
Der hvor skatten din er, der vil også ditt hjerte være. Der hvor den tingen er,
som du holder for å være mest verdifull, det er der ditt hjerte også vil være.
Vel, i Websters ordbok finner vi at ordet verdi, er En mengde, som av
varer, tjenester eller penger, som blir ansett å være en rettferdig og en
egnet tilsvarende verdi for noe annet. Og derfor: Mannen var villig til å
selge alt han hadde for å kjøpe åkeren, for å skaffe seg den skjulte
skatten.
På samme måte vil folk også vurdere det slik at det å ta denne genterapien
er en egnet verdi som veier opp for, som lar meg få lov til å kunne komme
tilbake til det normale. Det er bare det at hvordan kan du gå tilbake til det
normale, når du er blitt merket med denne genterapien. Livet ditt vil aldri bli
det samme igjen.
I denne lignelsen var mannen villig til å selge alt han hadde, for å få en
perle som hadde en høy verdi. Husk nå, Jesus forteller oss at Himlenes
Rike er å ligne med en mann som er villig til å selge alt, for å vinne Riket.
Så vi ser på hva den mannen verdsetter. Det blir sammenlignet med når
Han gjør Seg klar til å etablere Sitt Rike. Riket er veldig tydelig i begge
disse lignelsene. Og Jesus forteller oss at verdien av Himlenes Rike, den er
verdt mer enn alt det som vi har i dette livet.
Nå, la oss se på dette ordet verdi et lite øyeblikk. Vi vet at ordet verdi taler
om en sammenligning mellom to ting. Den ene tingen er gjenstanden eller
tingen, og den andre tingen er hvilken pris vi er villig til å betale, for å få
den. Så jeg vil at dere skal holde denne tanken om verdi i deres sinn, fordi
det er noe spesielt med dette ordet som bringer oss et skritt nærmere Riket.
Og dette ordet, Verdi, det er faktisk rot-ordet for tilbedelse.
Når vi taler om verdi, da taler vi om kvaliteten på en ting, som gir en
pekepinn på om noe er ønskelig, nyttig eller verdifullt.
Derfor, når vi taler om tilbedelse, da taler vi om den verdien som vi
plasserer på et objekt for tilbedelse. Og derfor: Den kvaliteten,
stillingen eller tilstanden til det objektet som vi ønsker å plassere vår
verdi på.

Dermed, når vi hører at Jesus taler om Himlenes Rike (et evig Liv), til å
være av en slik stor verdi at vi bruker alt vi har, for å få det, da ser vi i
hovedsak på noe som uttrykker å bli gitt en ekte verdsettelse. Med andre
ord så ser vi på kvaliteten til å være av en slik art, at vi verdsetter den
ekstremt høyt, og faktisk høyere enn alt annet som vi har hatt i vår
besittelse i livet.
Tilstanden til dette himmelske riket er av en slik verdi at vi er mer enn
villige til å legge alt annet til side for å oppnå det. Og denne tilstanden er
slik at vi blir enkelt fokusert. Og vi har vurdert kostnadene, og vi har funnet
kostnaden å være en rett vurdering av dens virkelige verdi. Dermed finner
vi at det Himmelske Riket (det evige Livet) er den mest verdifulle tingen vi
kan oppnå. Og det er da faktisk et sted for, eller i en stilling for, en
tilbedelse eller en verdsettelse.
Dette er faktisk hva en tilbedelse handler om. Mange mennesker har en
feil oppfatning av hva en tilbedelse er. De tenker bare på at det er å bøye
seg ned foran et objekt eller en guddom, eller å synge lovsanger til dette
objektet eller denne guddommen. Men den rette definisjonen av ordet
passer ganske godt med det som Jesus lærer oss her i disse lignelsene.
Himlenes Rike er et sted hvor vi kjenner til den sanne verdien, og
hvordan vi kan anvende den.
Himlenes Rike er derfor et sted for verdsettelse. Det er et sted hvor vi vil
ha en sann forståelse av verdien av Guds Ord. Verdsettelse: Stilingen,
kvaliteten eller tilstanden på det som vi setter en verdivurdering på.
Derfor taler vi faktisk om en verdsettelse. Den verdien som vi setter på
noe. Nå, for å kunne vite verdien, må du ha kjennskap til den tingen som
skal bli verdivurdert.
Hvis du ikke vet noe om den tingen som du skal gi en verdivurdering av,
hvordan kan du da ærlig plassere den rette verdien på det. Det er
problemet som Jesus forklarte for det folket i Samaria. Han sa: Dere tilber,
verdsetter, det som dere ikke kjenner. Dere plasserer deres verdier på
feil ting.
Men Guds rike (det evig Liv) er en tilstand hvor folk har blitt opplært i Ånd
og Sannhet. Og de er ikke bare blitt opplært riktig, men de har forstått det
som de er blitt lært.

Jesus sa i Johannes 6:45 Det står skrevet i profetene: Og de skal alle
være lært av Gud. Så enhver som har hørt og lært av Faderen, kommer
til Meg.
Åh, jeg skulle bare ønske at folk forsto mer noen av disse ordene, slik som
Guds doxa. Fordi Guds doxa er blitt oversatt som herlighet, og det er det.
Men dens faktiske betydning er: Guds meninger, verdier og
bedømmelser. Og når vi verdsetter Hans tanker mer enn våre egne, og vi
mottar disse tankene, og vi verdsetter disse tankene. Og når vi gjør det, da
har vi foretatt hva som blir kalt en verdivurdering, en verdsettelse.
Derfor har vår verdsettelse også en rang, og den rangen er resultatet av
den rekkefølgen vi plasserer Gud i. Han skal ha den mest fremstående
plassen i våre hjerter, i vårt sinn og våre sjeler. Da vil alle andre være nødt
til å ha en mindre rang enn Han. For, hvis Han er suveren, da er Han øverst
på rangstigen, Han har den øverste posisjonen og er klassifisert på topp.
Det er derfor jeg ikke klarer å finne ut, uansett hvor mye jeg prøver, hvorfor
mennesker kan være så dumme, når det gjelder dette at de ikke plasserer
Gud først i sitt liv.
Ser dere, Jesus sa den sanne tilbederen tilber, verdsetter, Gud i Ånd og
Sannhet. Og du kan ikke verdsette Ham i Sannhet, hvis du ikke vet hva
Guds Sannhet er.
For apostelen Paulus lærte oss i 1. Korinter 2 at ingen kan forstå det
som er av Gud, uten at Guds Ånd er i ham. Og Hans Sannhet er Hans
doxa, som er Hans meninger, verdier og bedømmelser. Det er sann
verdsettelse.
I Matteus, da Jesus ble spurt om hva det største budet er, da svarte Han:
Matteus 22:36 Jesus sa til ham: «Du skal elske Herren din Gud med hele
ditt hjerte, og hele din sjel, og all din forstand.
Men i Markus 12:30-33 legger Han til enda en ingrediens, og det er styrke.
Og vi finner at Gud selv taler om det i 5. Mosebok 6: 4-18.
Så når Gud taler i Sitt Ord, om å elske Ham med hele vårt hjerte, da taler
Han om å elske Ham med all vår forståelse. Og når Han taler om å elske
ham med hele vår sjel, da taler Han om å elske Ham med alt hva vi er,
som en person. Fordi vår sjel er den vi er, den er vårt liv, vår pust og vårt
vesen. Og til slutt ber Han oss om å elske Ham med all vår makt, eller

styrke. Det vil si: Med all vår energi. Fordi, vi kan si at vi elsker Ham, og vi
kan kanskje gjøre det med vår forståelse, og i vårt vesen har vi en
kjærlighet til Ham som overgår vår kjærlighet til noe annet. Men det vil
likevel ikke være tilstrekkelig overfor Gud. Han vil at vi skal plassere all vår
energi i denne kjærligheten. Han sa: Lær dem flittig til dine barn! Det
krever en innsats, og det viser din kjærlighet til Gud.
For hvilken kvinne ville elske en mann, og aldri vise det. Hun kan si: Jeg
elsker deg. Men hvis det ikke er noen ytre manifestasjoner av den
kjærligheten, da betyr det egentlig ingenting. For kjærlighet i seg selv, er
selvoppofrende i sin natur. Paulus forteller oss at Kjærligheten er
tålmodig, og den er vennlig. Kjærligheten er ikke misunnelig.
Kjærligheten skryter ikke, blir ikke hovmodig. Den oppfører seg ikke
usømmelig, søker ikke sitt eget, lar seg ikke opphisse, tenker ikke ut
noe ondt. Den gleder seg ikke over urettferdigheten, men gleder seg i
sannheten. Den tåler alt, tror alt, håper alt, utholder alt. Kjærligheten
faller aldri bort.
Hva sier Han nå? At kjærlighet er noe som er veldig vanskelig å ha, fordi du
ikke kan ha det ved å holde det for deg selv. Du må gi den bort, for å eie
den. Og det var det disse mennene gjorde i denne lignelsen som vi leste i
kveld. De ga alt de hadde for å skaffe seg den skjulte skatten og den
kostbare perlen.
Du må bruke all den energien som du har, i din prosess med å vise frem
denne Kjærligheten. Og du må ha en tilbedelse, eller en verdsettelse som
blir gjort på en rett måte. Denne rette fremvisningen av din kjærlighet og
hengivenhet skal du gi til den mest verdifulle personen i ditt liv. Og det er
Din Gud.
1 Krønikerne 16:29 Gi Herren den ære som vi skylder til hans navn! Bær
fram gaver og kom for hans åsyn! Tilbe Herren i hellig skrud!
Salme 96:8 Gi Herren den ære som vi skylder til hans navn, bær fram
gaver og kom til hans forgårder!
9 Tilbe Herren i hellig skrud! Frykt foran ham, all jorden!
Og det å gi Gud den ære som vi skylder Ham, det viser at vi gir Ham den
nøyaktige prisen som Han ønsker. Og det er å gi Ham en verdsettelse.

Legg merke til at Skriften erklærer at vår tilbedelse skal vise frem den
verdien vi plasserer på Herren.
Salme 29:2 Gi Herren den ære som vi skylder til hans navn (eller det som
er en passende verdi), tilbe (verdsett) Herren i hellig skrud. Han er en
hellig Gud. Så gi Ham et hellig offer.
Romerne 12:1 Jeg formaner dere derfor, brødre, ved Guds barmhjertighet,
at dere framstiller deres legemer som et levende offer, hellig og
velbehagelig for Gud. Dette er deres åndelige tilbedelse.
2 Og bli ikke likedannet med denne verden, men bli forvandlet som en
fornyelse av deres sinn. Da (Når tid? Etter at deres tanker er blitt fornyet,
da) kan dere bedømme hva som er den gode og velbehagelige og
fullkomne Guds vilje.
Matteus 15:7 Hyklere! (og vi vet at hyklere er noen som vet å gjøre noe, og
de vil ikke gjøre det, eller de vet ikke å gjøre det, og de gjør det likevel.)
Jesaja profeterte rett om dere da han sa:
8 "Dette folket kommer nær Meg med sin munns tale og ærer Meg med
sine lepper, men deres hjerte er langt borte fra Meg. (Og: Der hvor
skatten din er der, der vil hjertet ditt også være. Men her forteller han
oss at disse menneskenes hjerter er langt borte fra Ham. Det burde
fortelle dere rett der at Han er ikke skatten i deres hjerter. Og derfor er
deres verdsettelse av ham bare en falsk, uekte, tilgjort handling. Akkurat
slik som så mange såkalte kristne tilber, verdsetter Ham i dag. Jesus
fortsatte med å si at deres tilbedelse, deres verdsettelse er forgjeves. Det
betyr at det er meningsløst, fordi det ikke representerer den sanne verdien
av Gud.)
9 Og forgjeves tilber de Meg, når de underviser menneskebud som om
det var den rette lære.» Og fordi deres tilbedelse, deres verdsettelse, ikke
kommer opp til den sanne verdien, da blir den avvist som meningsløs.
Akkurat som en mann som tilbyr en pris langt under verdi for et produkt han
vil ha. Og hans urimelig lave bud blir avvist.
Igjen leser vi fra Markus 7:6. Han svarte med å si til dem: «Rett profeterte
Jesaja om dere hyklere, som det står skrevet: Dette folket ærer Meg med
sine lepper, men deres hjerte er langt borte fra Meg.
7 Og forgjeves tilber de Meg, når de underviser menneskebud som om
det var den rette lære.

8 For dere setter Guds bud til side og holder fast på menneskers
forskrifter - slik som vasking av øser og beger, og mange andre slike ting
gjør dere.»
9 Han sa til dem: «Altfor lettvint forkaster dere Guds bud, for at dere kan
holde fast på deres egne forskrifter.
Legg merke til her at Jesus sier at deres tilbedelse, deres verdsettelse av
Gud er forgjeves, fordi de har løftet sine egne tanker over Guds tanker. Han
sier de legger til side Guds Ord til fordel for sine egne tradisjoner. De
underviser sine egne tradisjoner, sine egne menneskebud, som om det var
den rette lære. Og de legger til side den læren som skulle blitt undervist,
som er Guds bud. Og det er Ordet som gir evig Liv. Men de har verdsatt
høyere det som bare er midlertidig, og som er av mye mindre verdi.
Johannes 4:22 Dere tilber (verdsetter) den dere ikke kjenner. Vi tilber
(verdsetter) den vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene.
(Vel, hvis du ikke kjenner til det som du skal gi en verdsettelse på, og du
ikke er klar over dets sanne verdi, da har den tingen en veldig liten
betydning for deg. Akkurat som den gutten som fant et frimerke, og han
solgte det for å kjøpe en iskrem. Og mannen han solgte det til, solgte det
videre for millioner av dollar, fordi han kjente til verdien. Hvordan kan du da
gi en rett verdsettelse, hvis du ikke har noen anelse om verdien av den du
skal gi en verdsettelse på? Hvis du ikke vet hvilken verdi du skal plassere
på Gud, hvordan kan du da gi en rett verdi i din verdsettelse?)
23 Men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere (verdsettere)
skal tilbe (verdsette) Faderen i Ånd og i Sannhet. For Faderen søker
dem som tilber (verdsetter) Ham slik.
24 Gud er Ånd, og de som tilber (verdsetter) Ham, må tilbe (verdsette) i
Ånd og i Sannhet.
Hvordan viser vi så en rett verdsettelse til Gud? Vi ser på Guds Sønn som
vårt eksempel. Han sa: Sønnen ikke kan tale noe annet enn det som
Faderen befaler Ham å tale. Og: Sønnen kan ikke gjøre noe annet enn
det som Faderen viser ham først. Og Han sa: Min lære er ikke min, men
Faderens, som sendte meg. Og Han sa: Jeg kom ikke for å gjøre Min
Egen vilje, men Hans vilje som sendte Meg. Derfor stiller vi spørsmålet:
Hvordan kan vi vite hva som er en rett verdsettelse av Gud, som er vår
Far? Vel, vi sier hva Gud sier. Vi tenker hva Gud tenker. Vi gjør det som
Gud sier vi skal gjøre. Vi holder for Hans lære kun det som Gud har gitt

til oss å holde. Og viktigst av alt: Vi gir slipp på vår egen vilje, og tar imot
Faderens vilje.
Det er slik vi viser den rette verdsettelsen Av Gud. Det er slik vi viser at vi
plasserer Guds Ord, og Hans tanker, over våre egne tanker og ord. Og det
finnes ingen måte der vi virkelig kan verdsette Gud, utenom i Ånd og
Sannhet. Og legg merke til at Jesus forteller oss at det kommer en tid når
vi vil verdsette Gud som vår Far. Hvordan viser vi så en ordentlig
verdsettelse til en Far? Ved å gi Ham full lydighet, slik som Guds Sønn
gjorde.
Romerne 12:1 Jeg formaner dere derfor, brødre, ved Guds barmhjertighet,
at dere framstiller deres legemer som et levende offer, hellig og
velbehagelig for Gud. Dette er deres åndelige tilbedelse.
2 Og bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet som en fornyelse
av deres sinn. Da (Når da? Etter at dine tanker har blitt fornyet, da) kan
dere kan bedømme hva som er den gode og velbehagelige og fullkomne
Guds vilje.
Ved den første utvandringen under Ildstøtten, ble den stadfestede profeten,
Moses, befalt av Gud å fortelle til folket: Exodus 20:12 Hedre din far og din
mor, så dine dager må bli mange i det landet Herren din Gud gir deg.
Ved den andre utvandringen under Ildstøtten, sa den stadfestede
apostelen, Paulus: Efeserne 6:2 Hedre din far og din mor, dette er det
første budet med et løfte.
Efeserne 6:2 Hedre din far og din mor, dette er det første budet med et
løfte.
Og hva var løftet? Et Langt Liv. Så ved å ære Gud, Den Evige Far, på rett
måte, det har også et løfte. Og vi fant ut i går kveld at det løftet er Evig Liv.
Johannes 6:45 Det står skrevet i profetene: Og de skal alle være lært av
Gud. Så enhver som har hørt og har lært av Faderen, kommer til Meg.
46 Ikke slik at noen har sett Faderen, uten Han som er fra Gud. Han har
sett Faderen.
47 Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som tror, i Meg, har evig liv.
Derfor, når du tror på det som du har sett angående Faderen, da mottar du
Evig Liv. Hvorfor? Fordi alle som er ordinert til evig liv, tror, Appg 13:48

Apostlenes Gjerninger17:22 Da stod Paulus fram midt på Areopagos og
sa: «Atenske menn, jeg ser at dere i alle ting er meget religiøse.
23 For da jeg gikk omkring og så på helligdommene deres, fant jeg også et
alter med denne innskriften: Til en ukjent Gud. Den som dere altså tilber
uten å kjenne, Ham forkynner jeg dere. (Legg merke til at deres tilbedelse
skjer i uvitenhet, og den kan derfor ikke bringe frem sanne fordeler. For,
hvis vi ikke tilber Gud i Ånd og i Sannhet, da er vår tilbedelse forgjeves.)
24 Gud, som gjorde verden og alt som er i den, bor ikke i templer gjort med
hender, siden Han er Herre over himmel og jord.
25 Han kan heller ikke tjenes av menneskehender, som om Han
trengte noe, siden Han selv gir alle liv, pust og alle ting.
Paulus forteller oss her at Gud er suveren, og vår tilbedelse, vår
verdsettelse av Gud tilfører ingenting til Gud i det hele tatt.
1 Timoteus 6:15 Det skal skje i den rette tid, at Han, som er Den
velsignede, og Den alene mektige, kongenes Konge, og herrenes Herre,
skal vise seg fram.
16 Han alene har udødelighet, og bor i et lys som er utilgjengelig, Han, som
ikke noe menneske har sett, og heller ikke kan se, Ham være ære og evig
makt. Amen.
Så, Gud, vår Far, er Konge. Og Han er den ALENE MEKTIGE, og Han er
den Eneste som er suveren. Og uten å forstå Guds suverenitet, vil vi aldri
forstå Hans Guddom eller Hans Natur. Og derfor vil vi aldri forstå Gud,
hvem Han er og hvorfor Han gjør det Han gjør. Vår oppfatning av Gud blir
da bare en som er oppfunnet i menneskers tanker. Guden i vår egen
fantasi.
Hvor forskjellig er ikke Bibelens Gud fra den moderne såkalte kristne
kirkens Gud! Den oppfatningen som hersker i kirkene i dag, av hva Gud er
og hvem Han er, der er det bare en elendig forvrengning, en parodi og en
hån mot sannheten. Og det gjelder endog blant dem som bekjenner seg til
å tro dette Budskapet.
Så hva er det da vi tilber. For å virkelig kunne verdsette Gud, må vi kjenne
Ham i Hans kraft og oppstandelse. Og vi må forstå at Han er suveren, og at
Han er den øverste, over alt hva vi kan tenke, gjøre eller si. Han må være

denne meste verdifulle skatten, ellers er ikke vår tilbedelse noen
verdsettelse i det hele tatt.
Hvis Gud ikke har fått den mest fremtredende posisjonen i vårt liv, da
verdsetter vi Ham ikke. Vi kunne lovprise Ham, men lovprisning kan bli gitt
på mange forskjellige måter, og til mange forskjellige steder, personer eller
ting.
Men vi taler om å være verdt noe. Vi taler om en verdi, vi taler om en riktig
verdivurdering av den verdien, vi taler om en verdsettelse. Og Gud kan
virkelig ikke bli gitt en verdsettelse hvis vi ikke plasserer Ham øverst på vår
liste i alle ting. Det finnes ingen som er suveren, utenom Gud. Det finnes
ingen som fortjener vårt alt, utenom Gud. Det finnes ingen hellig slik som
Herren. Og hvorfor ville du heller verdsette jobben din, og hvorfor ville du
heller verdsette bilen din, hvorfor ville du heller verdsette huset ditt, eller
hvorfor ville du heller verdsette noe annet objekt som bare er midlertidig.
Gud, og Gud alene, krever vår totale adskillelse fra vantro, vår totale
hengivenhet og innvielse til Ham. Jesus sa: Det største budet er: Å elske
Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av hele ditt sinn og
av all din makt.
Vel, det å tilbe Gud eller å verdsette Gud, det viser at vi plasserer en viss
verdi eller setter en vurdering på Ham. En veldig Høy vurdering eller
verdi, for å være helt nøyaktig. Men hva med disse i Johannes Åpenbaring,
som tilber dyret eller hans bilde? De plasserer sin høyeste og største verdi,
eller vurdering på dyret, eller hans bildet. Det er USAs regjering og dens
institusjoner, slik som CDC og FDA, som er blitt fullstendig korrupt. Dette er
hvor folket har plassert sitt absolutt for helse og velferd. De holder seg ikke
til Guds Doxa, som er Guds verdier, meninger, vurderinger og
bedømmelser. Guds dom skulle være deres absolutt. Men de har I stedet
akseptert menneskers regler og bestemmelser. Og de har løftet opp de
såkalte offisielle medisinske eksperter innsatt av regjeringens politikere, til å
fortelle dem hva de skal gjøre og si og tenke.
I stedet for å ta Gud på Ordet, som den Gud som helbreder alle dine
sykdommer, så tar de heller menneskers ord. Og hva er dyrets nummer?
Et menneskes nummer. Og det å tilbe dyret eller dets bilde, det er å legge
en høyere vurdering eller verdi inn der. Det er å sette deres meninger og
bedømmelser høyere enn Guds doxa. Så ved å gi tilbake til Gud Hans

Egen Doxa, det viser at vi har en rett respekt for Hans verdier. Men det å
følge menneskers meninger, verdier og bedømmelser, det viser en
tilbedelse, en verdsettelse av dyret, fremfor en tilbedelse av Gud.
Nå, hvis vi har en feil verdi eller vurdering, da vil vår verdsettelse være
en feil verdsettelse, og dermed en falsk verdsettelse. Og det var det de
gjorde i Johannes Åpenbaring. Det er derfor de verdsatte dyret (Dyrets
system i Den katolske kirken) og dets bilde, som er USA. Vi finner mange
eksempler i Det Gamle Testamente på at det var en frykt forbundet med det
å tilbe Gud. Hver gang Herren viste seg for mennesket, ble mennesket fylt
med frykt, og av en veldig god grunn. Gud er opphavsmann og fullender av
Liv. Og i Sin kraft har Han nøklene til Liv og død.
Men vi taler om å ha en verdi, vi taler om å gi en verdi, vi taler om en
verdivurdering, vi taler om en verdsettelse. Og Gud kan i virkeligheten
ikke bli Verdsatt utenfor Hans Ord. For Jesus lærte oss at den sanne
tilbederen, den sanne verdsetteren, vil verdsette Gud i Ånd og i
Sannhet.
Og bare en Åndsfylt troende kan forstå de ting som er av Gud, og dermed
kunne verdsette Gud rett. Og de som heller vil tilbe, eller verdsette dyret,
de gir en høyere verdi til hans medisinske elite. Og de gir ingen ting til Gud,
Han som helbreder deg for alle dine sykdommer.
Jeg håper dere kan se dette kjennetegnet til dem som tar imot dyrets
merket. Bare se på hva de tilber, hva de verdsetter. Og da dere vil vite
hvem som vil ta dyrets merke og hvem som vil ta Guds merke.
La oss be.

