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Men i de dager til den syvende engels røst, når han 
skal begynne å lyde, da skal Guds hemmelighet 
være fullendt, slik han har erklært til sine tjenere, 
profetene. ÅPENBARINGEN 10:7

GJØR GUD FREMDELES MEKTIGE 
GJERNINGER SLIK HAN GJORDE I 

BIBELEN? 

HAR DU NOEN GANG SPURT DEG SELV 
HVORFOR DU TRENGER Å BLI DØPT? 

ER DU FRELST BARE FORDI DU ER 
MEDLEM I EN KIRKE? 

HVA SKJEDDE EGENTLIG MELLOM 
SLANGEN OG EVA I EDENS HAGE? 

VISSTE DU AT BIBELEN LOVER AT GUDS 
MYSTERIUM VIL BLI  FULLFØRT I DE SISTE 

DAGER? 

TIDEN ER INNE FOR AT MYSTERIENE BLIR 
ÅPNET OPP OG ÅPENBART FOR VERDEN.  
ER DU VILLIG TIL Å HØRE GUDS 

SANNE ORD?
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DET OVERNATURLIGEDet Overnaturlige

Markus 16,17-18

Og disse tegnene skal følge dem som tror: i mitt navn skal 
de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, 

Og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig 
gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på 
syke, skal de bli friske.

Nå, se venner, tenk på kong George av 
England, da han ble helbredet for multippel 
sklerose, da vi ba for ham. Tenk på 
Florence Nightingale (hennes bestemor, 
grunnleggeren av Røde Kors), veide omkring 
seksti pund, lå døende der borte med kreft 
på tolvfingertarmen, lå der døende. En liten 
due fløy inn i busken der og Guds Ånd kom 
og sa: “SÅ SIER HERREN, hun skal leve.” 
Og hun veier hundre og femti pund og er i 
fullkommen helse.

Tenk på kongressmedlem Upshaw som var 
bundet til stolen og sengen i år etter år, i 
sekstiseks år. Og på kun et øyeblikk reiste han 
seg på sine føtter, løp gjennom bygningen, 
berørte tærne sine, ble på fullkomment vis 
helt normal og frisk.

Bare tenk på de tusener på tusener av 
mennesker som har blitt helbredet. Hvorfor 
sitter vi her til vi dør? La oss gjøre noe med det.

Ha tro dersom du er syk eller er i nød. Bibelen sier at 
Jesus Kristus er den samme i går og i dag og for evig, 
så hvis Han var i stand til å gjøre et mirakel for to tusen 
år siden, da er Han i stand til å gjøre det samme i dag. 
Han lovet oss at vi er helbredet, om vi bare vil tro. 

Vi kan alle bla gjennom Bibelen og se at Gud gjør 
mirakler: Moses skilte Rødehavet, Elias påkalte 
en hungersnød, Jesus gikk på vannet og disiplene 
helbredet de syke. 

Tusenvis av mirakuløse hendelser er nedskrevet 
i Bibelen. Dersom Gud gir Sitt vitnesbyrd med tegn 
og under, hvor er da miraklene Hans i dag? Kan Han 
helbrede kreft slik Han helbredet spedalskhet i Bibelen? 
Hva med AIDS eller malaria? Kan Han fremdeles gjøre 
et mirakel? Ja, Gud gjør fremdeles mirakler og disse 
tegnene følger dem som tror.

Johannes 14,12

Sannelig, sannelig, jeg sier 
dere: den som tror på meg, skal 
også gjøre de gjerningene 
jeg gjør, ja, enda større 
gjerninger, for jeg går til far. 
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Tris 
Griffin dro til legekontoret tidlig i 2013 på grunn av ryggsmerter som hun 
fryktet kunne være en tilbakekomst av hennes kamp mot kreft. En MRI viste 
en “aortadisseksjon” i hjertet hennes, som fikk legene til å ta flere prøver 
og planlegge en nødoperasjon påfølgende dag. Streken gjennom hjertet 
på bildet er en tydelig brist som vil medføre en rask og nesten sikker død 
dersom den sprekker.  

Florence 
Nightingale, 

en fjern slektning 
av den berømte 
sykepleiersken, hadde 
dødelig magekreft. 
Hun sendte dette 
bildet som en siste 
bønn om forbønn før 
kreften ville ta livet av 
henne. Som du kan 
se, var hun døden 
nær før Herren Jesus 
helbredet henne i 
1950. Det neste bildet 
ble tatt etter at hun ble 
helbredet, og sendt 
som et vitnesbyrd 
om at Gud fremdeles 
helbreder syke.

William D. 
Upshaw  
tjenestegjorde i åtte 
år i Representantenes 
hus i USA, 
og stilte som 
presidentkandidat i 
1932. En gårdsulykke 
gjorde ham lam som 
barn, og han tilbrakte 
66 år enten på krykker 
eller i en rullestol. 
I 1951 ble han 
fullstendig helbredet 
og gikk perfekt resten 
av sitt liv.
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Dagen etter, etter at troende hadde bedt for henne, gjennomførte legene nok 
en CT-scan for å finne den eksakte plasseringen av bristen før operasjonen. 
Denne gangen viste bildene et fullstendig friskt hjerte. Den forbløffede 
kirurgen fortalte fru Griffin: “Jeg vet ikke hva jeg skal si til deg. Du hadde en 
aortadisseksjon, men nå er alle bevis borte.” Han viste henne bildene før bønn, 
og etter. “Du er fri til å dra, og forresten, det er heller ingen tegn til kreft. Du er 
fullstendig frisk.”

(venstre) Legens pil peker på 
aortaen, som er det mørke, 
sirkelformede området midt på 
bildet. Den diagonale streken som 
går gjennom den er aneurismen, 
eller bristen på aortaen, som krever 
umiddelbar kirurgisk behandling 
og som er dødelig dersom denne 
sprekker. (over) En ny scan ble gjort 
påfølgende dag. Bristen var helt 
borte og kom aldri tilbake.

Referanser
Salme 103,2-3 
Velsign HERREN, min sjel! Glem ikke alt det gode han gjør. 
Han tilgir all din skyld og leger alle dine sykdommer.

Jesaja 53,5
Men han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi 
skulle få fred, rammet ham, og ved hans sår har vi fått legedom.

Markus 16,17
Og disse tegnene skal følge dem som tror; I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye 
tungemål,

Lukas 17,6
Så sa Herren: “Hvis dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette morbærtreet: ‘Rykk deg opp 
med røttene og plant deg i havet!’ Og det skulle lyde dere.

Johannes 14,12
Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerningene jeg gjør; ja, 
enda større gjerninger, for jeg går til Far. 

1. Tessalonikerbrev 1,5
For da vårt evangelium kom til dere, skjedde det ikke bare med ord, men også med kraft, ved Den 
hellige ånd og med full overbevisning. Dere vet selv hva vi gjorde hos dere; vi tenkte bare på dere. 

Hebreerne 2,3-4 
Hvordan skal da vi slippe unna hvis vi ikke bryr oss om en frelse som er så mye større? Den ble først 
forkynt av Herren og siden stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham. 
Også Gud har gitt sitt vitnesbyrd, gjennom tegn og under og mange slags mektige gjerninger og 
ved å dele ut Den hellige ånds gaver etter sin vilje.

Hebreerne 13,8 
Jesus Kristus den samme i går, og i dag, og for evig.

Jakob 5,15
Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han 
få dem tilgitt.

1. Peter 2,24
På sin egen kropp bar han våre synder opp på treet, så vi skulle dø bort fra syndene og leve for 
rettferdigheten. Ved hans sår ble dere helbredet.
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Det er tusenvis av forskjellige trossamfunn i verden i 
dag. Hver eneste religion fordømmer de andre, men 
likevel lover de alle frelse gjennom deres trossamfunn. 
Hvordan vet vi hvem vi skal velge?

Hvis vi velger den katolske kirke, da aksepterer vi 
de helliges forbønn, som ikke er noe annet enn å 
be til avguder. Bibelen sier: “For Gud er én og én 
mellommann er det mellom Gud og mennesker, 
mennesket Kristus Jesus,” (1. Timoteus 2,5). Presten 
blir kalt “Fader”, noe som Jesus forbød i Matteus 
23,9: “Og dere skal ikke kalle noen her på jorden 
far, for én er deres Far, han som er i himmelen.” 
Pinsebevegelsen forteller oss at tungetale er beviset 

DOMMENDommen

på den Hellige Ånd, mens Paulus sier: “Om jeg taler 
med menneskers og englers tunger, men ikke har 
kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en 
klingende bjelle.” (1. Korinterne 13,1)

Nesten alle trossamfunn har ingen problemer 
med å fortelle oss at mange ting i Bibelen er 
feiltolket, gått tapt i oversettelsen eller ikke gjelder 
i dagens samfunn. Men skal vi tro Bibelen eller 
kirkesamfunnenes læresetninger? Hva vil Gud bruke 
som standard i dommen?  

Hvis jeg kunne spørre katolikkene her i kveld: 
“Hva tror dere at Gud vil dømme verden 
ved?” Katolikkene vil si: “Ved den katolske 
kirke.” Ålreit, men hvilken katolsk kirke? Nå 
har de den romerske, den gresk-ortodokse 
og mange av dem. Hvilken katolsk kirke vil 
det være? Lutheranerne sier: “Ved oss”, da 
er dere baptister ute. Og hvis vi sier: “Ved 
baptistene”, da er dere pinsevenner ute. Så 
det ville være en slik forvirring, ingen ville vite 
hva de skulle gjøre; så Han har aldri lovet å 
dømme verden ved kirken.

Han lovet å dømme verden ved Kristus, og 
Kristus er Ordet. Og Bibelen er hva som vil 
dømme verden, som er Jesus Kristus, den 
samme i går, i dag og for evig.

Salme 96,13 

For HERRENS ansikt. For 
han kommer, han kommer 
for å dømme jorden. Han 
skal dømme verden med 
rettferd og folkene med 
troskap.
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Referanser
Johannes 1,1
I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Johannes 1,14 
Og Ordet ble menneske, og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den 
enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet. 

Johannes 5,22
Og Far dømmer ingen, men har overlatt hele dommen til Sønnen,

Johannes 12,48
Den som avviser meg og ikke tar imot mine ord, har likevel en dommer: Det ordet jeg har talt, skal 
dømme ham på den siste dag. 

Efeserne 1,5-7
Og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus 
Kristus, 
til lov og pris for hans herlighet og nåde, som han overøste oss med i ham som han elsker så høyt. 
I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene. Så rik er Hans nåde, 

Efeserne 2,5-8
Gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde 
er dere frelst. 
I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. 
Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er 
mot oss i Kristus Jesus. 
For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. 

1. Johannes 1,7
Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet 
fra Jesus Kristus, hans Sønn, renser oss for all synd. 

Åpenbaringen 22,18-19
For jeg vitner for hver den som hører de profetiske ordene i denne boken: Hvis noen legger noe til alt 
dette, skal Gud legge på ham de plagene som det er skrevet om i denne boken. 
Og hvis noen tar bort noe fra ordene i denne profetiske boken, da skal Gud ta hans del bort fra Livets 
Bok; fra den hellige Staden og fra det som det er skrevet om i denne boken.
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Apg. 2,38

Peter svarte dem: “vend om og la dere døpe i Jesu Kristi 
navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for 
syndene, og dere skal få den hellige ånds gave.” 

Dåpen er uten tvil veldig viktig, men spiller det noen 
rolle hvordan vi blir døpt? Finnes det en korrekt dåp, 
eller vil hva som helst fungere? Hvis du tror Bibelen er 
svaret JA: Det finnes en korrekt dåp.

De fleste menigheter døper i Navnet til Faderen, 
Sønnen og den Hellige Ånd, men dette er ikke korrekt 
i følge Bibelen. 

I Apostlenes gjerninger kapittel 19, var det bestemte 
mennesker som allerede trodde på Jesus Kristus, 
men som ikke ennå hadde mottatt den Hellige Ånd i 
sine hjerter. Apostelen Paulus visste hva som var den 
korrekte måten å motta den Hellige Ånd, så han spurte 
dem: “Hva slags dåp er dere døpt med da?” Og de 
sa: “Johannes-dåpen” (Apostlenes gjerninger 19,3) Paulus 
så at de ikke hadde blitt døpt i følge Peters befaling i 
Apostlenes gjerninger 2,38, så han instruerte dem å 
bli gjendøpt i Herren Jesu Navn. Da mottok de den 
Hellige Ånd, som det var lovet.

NAVNETNavnet

Markus 16,16

Den som tror og blir døpt, 
skal bli frelst. Men den som 
ikke tror, skal bli fordømt.
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Så hvorfor døpte disiplene i Jesu 
Navn, da Jesus selv sa at de skulle 
døpe i Navnet (ikke “navnene”) til 
Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd? 
(Matteus 28,19) Gjorde de en feil? Nei! 
De gjorde nøyaktig som de hadde blitt 
befalt.

Som du leser denne artikkelen, tenk 
på ditt eget navn. Er du en sønn? Er 
navnet ditt, “Sønn”? Er du en mor? Er 
navnet ditt, “Mor”? Selvfølgelig ikke, 
dette er bare titler. Du er et virkelig 
navn, og det har Gud også. 

Her er svaret:

Og det står ingen ting i Bibelen 
om at noen noen sinne ble døpt i 
Faderens, Sønnens og den Hellige 

Ånds navn; for det finnes ikke noe slikt. Faderen 
er ikke et navn; og Sønnen er ikke et navn; 
og Hellig Ånd er ikke et navn; men Navnet til 
Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd er Herren 
Jesus Kristus.

Jesus Kristus er Gud! Han er Faderen, Sønnen og den 
Hellige Ånd. 

Hvis du søker den Hellige Ånd og lurer på hvorfor 
Herren ikke har gitt den til deg ennå, da burde du 
kanskje stille deg selv det samme spørsmålet som 
Paulus stilte: “Hva slags dåp er dere døpt med da?”

Referanser
Matteus 28,19
Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds 
navn   [Hva er Faderens Navn? Sønnens Navn? Den Hellige Ånds Navn?]

Markus 16,16
Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt. 

Johannes 5,43
Jeg er kommet i min Fars navn, og dere tar ikke imot meg. Men om en annen kommer i sitt eget 
navn, så tar dere imot ham. [Hvis Han kommer i Sin Fars Navn, hva er da Hans Navn?]

Johannes 10,30
Jeg og Far er ett.

Johannes 12,45
Og den som ser meg, ser ham som har sendt meg. 

Johannes 14,8-9
Da sier Filip: “Herre, vis oss Faderen, det er nok for oss.”  
Jesus svarer: “Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett 
meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si: ‘Vis oss Faderen’? 

Johannes 20,27-28
Så sier han til Tomas: “Kom med fingeren din, se her er hendene mine. Kom med hånden og stikk 
den i siden min. Og vær ikke vantro, men troende!”
“Min Herre og min Gud!” sa Tomas.

Apostlenes Gjerninger 2,38-39
Peter svarte dem: “Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få 
tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave.
For løftet gjelder dere og barna deres og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud 
kaller på.”

Apostlenes Gjerninger 4,12
Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn 
som vi kan bli frelst ved.

Apostlenes Gjerninger 8,12
Men da de fikk tiltro til Filip, som forkynte evangeliet om Guds rike og Jesu Kristi navn, lot de seg 
døpe, både menn og kvinner.

Apostlenes Gjerninger 19,3-6
“Hva slags dåp er dere døpt med da?” spurte han. “Johannes-dåpen”, svarte de.
Da sa Paulus: “Johannes døpte med en dåp til omvendelse. Han sa til folket at de skulle tro på ham 
som kom etter ham, det er Jesus.”
Etter å ha hørt dette lot de seg døpe til Herren Jesu navn.
Og da Paulus la hendene på dem, kom Den hellige ånd over dem. De talte i tunger, og de talte profetisk. 

Efeserne 4,5
Én Herre, én tro, én dåp,

Kolosserne 3,17
Og la alt dere sier og gjør, skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud, vår Far, ved ham.

1. Johannes 5,7
For det er tre som vitner i himmelen: Faderen, Ordet og den Hellige Ånd. Og disse tre er Én.
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Det kommer en dag da hver og en av oss, om vi er 
kristne eller ikke, vil oppdage hva som faktisk finnes 
bak tidens forheng. Bibelen lover Evig Liv til noen, og 
til andre, lover den fordømmelse. Gjennom historien 

har hvert menneske uten tvil spurt seg selv: 
“Hva vil skje med meg når jeg dør?” 

Lenge før det fantes en Bibel å lese 
i, betraktet profeten Job naturen. 

Han snakket om håpet som et tre 
har, hvordan det ville bli hugd 
ned og dø, og likevel, gjennom 
kontakt med vann, vender det 
tilbake til livet og skyter ut 
friske knopper. Job visste at 
et menneske, slik som treet, 
igjen ville stå opp til livet: 

Kunne en mann som døde, få liv igjen? Da 
skulle jeg holde ut i striden helt til det kom 
avløsning for meg.

Da kunne du rope, og jeg ville svare, for du 
lengtet etter dine henders verk.

Da ville du telle mine skritt uten å vokte på min 
synd. (Job 14,14-16)

Job hadde kanskje ikke en Bibel å lese i, men han visste 
at Gud en dag ville reise ham opp fra graven igjen, når 
menneskeslektens Gjenløser stod frem.

Om bare mine ord ble skrevet ned, om de ble 
ført inn i en bokrull!

formet med griffel av jern og med bly, risset i 
stein for alltid.

Jeg vet at min gjenløser lever. Som den siste 
skal han stå fram i støvet.

Når huden er revet av meg og kjøttet er borte, skal 
jeg se Gud. (Job 19,23-26)

Profeten talte om Herren Jesus og oppstandelsen 
av Hans folk. Ved åpenbaring visste Job at selv om 
kroppene våre skulle råtne helt bort, ville Jesus 
gjenoppbygge våre kropper. Og med våre egne øyne 
vil vi se Hans Komme. Hele Guds folk lengter etter å 
se den herlige dagen. 

LIVET ETTER DØDENLivet etter døden

Johannes 5,28-29

Undre dere ikke over dette, 
for den tiden kommer da alle 
de som er i gravene, skal høre 
hans røst.
De skal komme fram, og de 
som har gjort det gode, skal 
stå opp til livet, men de som 
har gjort det onde, skal stå 
opp til dom.
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Men like så sikkert som at Gud finnes, er det også 
en djevel; og like så sikkert som at det er en Himmel, 
er det også et helvete. Det står mer på spill enn vi 
kan forestille oss. Apostelen Paulus sa at: “Det intet 
øye så og intet øre hørte, det som ikke kom opp i 
noe menneskehjerte, det som Gud har gjort ferdig 
for dem som elsker ham.” (1. Korinterbrev 2,9)

Våre sinn kan ikke fatte hvor fantastisk Himmelen 
vil være, og heller kan vi ikke fatte hvor fryktelig 
helvete vil være. Jesus fortalte oss at helvete er så 
forferdelig at det ville være bedre om vi skar av et 
lem av kroppen vår enn å risikere å komme til det 
fryktelige stedet.

Om hånden din lokker deg til fall, så hugg den av! 
Det er bedre for deg å gå lemlestet inn til livet enn å 
ha begge hender og komme til helvete, til ilden som 
aldri slukner, (Markus 9,43)

Så hvem vil komme til Himmelen? Og hvem vil 
komme til helvete? Det er en trist tanke, men Jesus 
sa at de fleste mennesker ikke vil motta belønningen 
som Han er villig til å gi: Gå inn gjennom den trange 
porten! For vid er porten og bred er veien som fører 
til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom 
den. Men trang er den porten og smal er den veien 
som fører til livet, og få er de som finner den. 
(Matteus 7,13-14)

Jesus sa også: “Ikke enhver som sier til meg: 
‘Herre, Herre!’ skal komme inn i himmelriket, 
men den som gjør min himmelske Fars vilje. 

Mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! 
Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut 
onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige 
gjerninger ved ditt navn?’ Da skal jeg si dem rett 
ut: ‘Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere 
som gjør urett!’” (Matteus 7,21-23)

Bare fordi en person bekjenner seg til 
kristendommen betyr ikke at han er frelst. Så, 
dette er det åpenlyse spørsmålet i våre sinn: 
Hvordan får jeg Evig Liv? Jesus gav oss et veldig 
enkelt svar: Sannelig, sannelig, jeg sier dere: 
Den som hører mitt ord og tror på ham som 
har sendt meg, har evig liv og kommer ikke 
for dommen, men er gått over fra døden til livet. 
(Johannes 5,24)

Dessverre er det så få mennesker i verden i dag som 
er villige til å sette av tid fra sin travle hverdag til å 
høre Guds Ord. Og det er enda færre som vil tro Ordet 
når de først hører det.

Menighetene sier at vi skal være gode mennesker, 
tenke positivt, ikke lyve, bedra eller stjele, og så vil 
vi komme til Himmelen. De forstår ikke at helvete vil 
være fullt av mennesker som syntes å leve gode liv. 
Virkeligheten er at vi ikke vil komme til Himmelen på 
grunn av våre rettferdige gjerninger eller fordi vi er 
medlem i en bestemt menighet. Det er bare en vei til 
Evig Liv, og det er gjennom Jesus Kristus. Han befalte 
oss om at vi må TRO Hans Ord, som er Bibelen. 
Hvordan kan vi ellers bli frelst?
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Når dommens dag kommer til deg, vil du høre: “Kom 
hit, dere som er velsignet av min Far, og ta i arv 
det riket som er gjort i stand for dere fra verdens 
grunnvoll ble lagt.” (Matteus 25,34) Eller vil du høre: 
“Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den 
evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene 
hans”? (Matteus 25,41)

Når du leser disse ordene har du et valg å ta: Vil du 
velge å tro Guds Ord? 

Hvor vil du tilbringe evigheten?

Referanser
Job 14,12-16
Slik ligger mannen og reiser seg ikke. Han våkner ikke om så himmelen forgår, han står ikke opp fra 
søvnen.
Om du ville gjemme meg i dødsriket, skjule meg til din vrede er over, sette en frist og så igjen huske på meg!
Kunne en mann som døde, få liv igjen, da skulle jeg holde ut i striden helt til det kom avløsning for meg.
Da kunne du rope, og jeg ville svare, for du lengtet etter dine henders verk.
Da ville du telle mine skritt uten å vokte på min synd?

Job 19,23-26
Om bare mine ord ble skrevet ned, om de ble ført inn i en bokrull,
formet med griffel av jern og med bly, risset i stein for alltid!
Jeg vet at min gjenløser lever. Som den siste skal han stå fram i støvet.
Når huden er revet av meg og kjøttet er borte, skal jeg se Gud.

Matteus 7,21-23
Ikke enhver som sier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min 
himmelske Fars vilje.
Mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut 
onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?’
Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!’ 

Matteus 22,14
For mange er kalt, men få er utvalgt.

Johannes 3,16-17
For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, 
ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. 

Johannes 5,24
Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig 
liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet.  

1. Korinterbrev 2,9
Men som det står skrevet: Det intet øye så og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe 
menneskehjerte, det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham, 

1. Tessalonikerbrev 4,13-18
Vi vil at dere skal vite, brødre, hva som skjer med dem som er sovnet inn. Dere skal jo ikke sørge som 
de andre, de som er uten håp.
For om Jesus døde og sto opp, og det tror vi, så skal Gud også ved Jesus føre dem som er sovnet inn, 
sammen med ham.
Dette sier vi dere med et ord fra Herren: Vi som fremdeles lever og blir igjen her helt til Herren 
kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn.
For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds trompet høres, da skal Herren selv stige ned 
fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først.
Deretter skal vi som er igjen og ennå lever, bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte 
Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid.
Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene!
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1. Mosebok 3,6-7

Nå fikk kvinnen se at treet var godt å spise av og en lyst for 
øyet – et forlokkende tre, siden det kunne gi innsikt. Så tok 
hun av frukten og spiste. Hun ga også til mannen sin, som 
var sammen med henne, og han spiste.

Da ble øynene deres åpnet, og de skjønte at de var nakne. De 
flettet sammen fikenblader og bandt dem om livet.

1. Mosebok 3,14-15

Da sa HERREN gud til slangen:  “forbannet er du, utstøtt 
fra alt fe og alle ville dyr fordi du gjorde dette. På buken 
skal du krype, og støv skal du spise alle dine levedager.

Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din 
ætt og hennes ætt. Den skal ramme ditt hode, men du skal 
ramme dens hæl.”

DEN FØRSTE SYNDDen første synd

1. Mosebok 3,1

Slangen var listigere enn 
alle ville dyr som HERREN 
gud hadde laget. Den sa til 
kvinnen: “har gud virkelig 
sagt at dere ikke skal spise av 
noe tre i hagen?”

Dette er den første synden som blir omtalt i Bibelen. 
Slangen, det mest listigste dyret av alle, “narret” Eva 
til å spise av den forbudte frukten. Hun spiste den og 
gav den deretter til sin mann, noe som fikk dem til å 
innse at de var nakne. 

De store spørsmålene er: Hvordan kan en slange 
snakke? Hva har et eple med å være naken å 
gjøre? Og hvor passer slangens sæd inn i 
alt dette?

Bibelen sier at slangen var det mest 
“listige” av alle dyrene. Han var så 
likt et menneske at han kunne 
gå, snakke og til og med føre 
en intelligent samtale. Etter 
at han narret Adams kone, 
forbannet Gud ham til å bli en 
slange, men ikke før skaden 
var gjort og sæden hadde blitt 
plantet.

Bibelen sier i 1. Mosebok 3,15 
at slangen hadde en ætt, og 
Gud satte fiendskap mellom de 
to ættene. Det er helt innlysende 
at slangens sæd blandet seg med 
Evas naturlige ætt før atskillelsen. 
Hvordan kunne alt dette være et 
resultat av å spise et eple? Så, noen 
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få vers senere: “Og Adam kalte sin kone Eva, for hun 
ble mor til alle som lever.” Legg merke til at det ikke 
står noe om at Adam var far til alle som lever. 

Det er forskjellige “frukter” i Bibelen. Du har selvsagt 
den bokstavelige frukten, som eplet, som vokser og 
blir spist som mat. Det er også en frukt som henviser 
til vårt arbeid, enten det er naturlig arbeid slik som 
jordbruk og forretninger, eller åndelig arbeid slik 
som å gjøre mirakler og forkynne Evangeliet. Så har 
vi morslivets frukt, som henviser til unnfangelse og 
barnefødsel.

Ville det å spise en bokstavelig frukt få Adam og Eva 
til å innse at de var nakne? Eller måtte det en fysisk 
relasjon mellom en mann og en kvinne til for at de 
skulle forstå hvorfor de måtte dekke til visse deler av 
kroppen sin? 

Hva var det som egentlig hendte den dagen i Hagen 
som fikk hele menneskeheten til å falle?

Slik kvinnens Ætt bokstavelig talt var Gud som 
reproduserte Seg Selv i en menneskekropp, var 
slangens sæd den faktiske måten som satan 
fant så han ble i stand til å åpne døren selv, til 
menneskeheten. Det var umulig for satan (for 
han er bare et SKAPT åndevesen) å reprodusere 
seg selv slik Gud reproduserte Seg Selv, så 
beretningen i 1. Mosebok beskriver hvordan 
han produserte sin sæd og introduserte eller 
sprøytet seg selv inn i menneskeheten. Husk 
også at satan blir kalt “slangen”. Det er hans 

sæd eller innsprøyting i menneskeheten vi 
snakker om. 

Før Adam hadde kroppslig samvær med Eva, 
hadde slangen hatt det samværet før ham. 
Og den som ble født ut av det var Kain. Kain 
var av (født av, unnfanget av) den “onde”, 1. 
Johannes 3,12.

…Sannheten er at Eva hadde TO sønner i 
sitt morsliv (tvillinger) fra FORSKJELLIGE 
befruktninger. Hun bar på tvillinger, hvor Kain 
ble unnfanget på ett tidspunkt før Abel ble det.
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Referanser
1. Mosebok 3,6-7
Nå fikk kvinnen se at treet var godt å spise av og en lyst for øyet – et forlokkende tre, siden det kunne 
gi innsikt. Så tok hun av frukten og spiste. Hun ga også til mannen sin, som var sammen med henne, 
og han spiste.
Da ble øynene deres åpnet, og de skjønte at de var nakne. De flettet sammen fikenblader og bandt 
dem om livet.
[Hvordan kunne de vite at de var nakne ved å spise av en frukt?]

1. Mosebok 3,13-15
HERREN Gud spurte kvinnen: “Hva er det du har gjort?” Kvinnen svarte: “Slangen narret meg, 
og jeg spiste.”
Da sa HERREN Gud til slangen: “Forbannet er du, utstøtt fra alt fe og alle ville dyr fordi du gjorde 
dette. På buken skal du krype, og støv skal du spise alle dine levedager.
Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Den skal ramme 
ditt hode, men du skal ramme dens hæl.”
[Slangen hadde en ætt. Dette henviser selvsagt ikke til en vanlig slange.]

1. Mosebok 3,20 
Adam kalte sin kone Eva, for hun ble mor til alle som lever.
[Hvorfor ble ikke Adam kalt far til alle som lever?]

1. Mosebok 4,1-2
Adam levde med sin kone Eva, og hun ble med barn og fødte Kain og sa: “Jeg har fått en mann fra 
HERREN.”
Så fødte hun igjen, og fikk hans bror Abel. Abel ble sauegjeter, men Kain ble jordbruker.
[Alt liv kommer fra Gud, uansett om det blir født i eller utenfor ekteskapet. Satan kan ikke skape 
liv.]

Lukas 3,38
Sønn av Enosj, sønn av Set, sønn av Adam, sønn av Gud. 
[Hvor er Kain, den førstefødte, i Adams ættetavle?]

1. Johannes 3,12
Vi må ikke ligne Kain: Han var av den onde og drepte sin bror. Og hvorfor drepte han broren? Fordi 
hans egne gjerninger var onde, mens brorens var rettferdige.
[Gud skapte Adam i Sitt eget bilde. Hvor kom Kains ondskap fra, og hvor kom Abels rettferdighet 
fra? De arvet sine egenskaper fra sine fedre.]

Judas 1,14
Det var også om dem Enok, Adams etterkommer i sjuende ledd, profeterte da han sa: “Se, Herren 
kommer med ti tusener av sine hellige.
[Ikke noe sted i Bibelen er Kain i slektslinjen til Adam.]
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HERRENS FORFERDELIGE DAGHerrens forferdelige dag

Malaki 4,1

Se, dagen kommer, den 
brenner som en ovn…

Malaki 4,5-6

Se, jeg sender profeten elia til dere før HERRENS dag 
kommer, den store og skremmende.
Han skal vende fedrenes hjerter til barna og barnas 
hjerter til fedrene, så jeg ikke skal komme og slå landet 
med bann.

Den siste Boken i det Gamle Testamentet forutsier 
verdens ødeleggelse. Men før slutten, er det forutsagt 
at profeten Elia skal vende tilbake og introdusere 
Messias. Noen sier at Johannes døperen oppfylte 
denne profetien. 

For to tusen år siden, ventet jødene på at Messias 
skulle komme. De visste at Malaki hadde profetert at 
en mann med Elias ånd ville introdusere Messias til 
dem. Men da Johannes døperen kom, var han ikke det 
de hadde forventet at Elia skulle være. Da de spurte 
Jesus om hvorfor Elia ikke hadde kommet først, fortalte 
Han dem klart og tydelig at Johannes var oppfyllelsen 
av den profetien: “Og om dere vil ta imot det: Han 
er den Elia som skulle komme.” (Elia er den greske 
versjonen av det hebraiske navnet Elijah.)
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Det var bare en liten gruppe mennesker som tok imot 
denne åpenbaringen. For de fleste religiøse ledere var 
Johannes ikke noe annet enn en overivrig kritiker av 
deres organisasjoner. De gjenkjente ikke Elias ånd, 
men det som var enda verre var at de også gikk glipp 
av Kristi Komme.

Så, oppfylte Johannes døperen Malakis 
profeti? Ikke fullstendig.

For det første har ikke verden “brent som en ovn” 
ennå, så vi vet at den delen av Malaki 4 gjenstår. 
En annen del av Skriften som ikke ble oppfylt av 
Johannes var å “vende barnas hjerter til fedrene”. Og 
Jesus Selv profeterte at Elia skal (fremtid) komme og 
gjenopprette alle ting. (Matteus 17,11)

Derfor burde vi se etter Elia før Kristi Andre 
Komme!

Tiden er inne, i denne moderne tid, for Herren Jesu 
Andre Komme. Vi har igjen blitt lovet at Elias ånd 
vil introdusere Ham til oss, i følge Malaki 4. Men 
hvilken gruppe mennesker vil gjenkjenne Elia når han 
kommer? Kun de som ser etter ham.

Disse ordene fra vår Herre og Frelser kommer for oss 
når vi tenker på Malakis profeti for disse avsluttende 
timene i verdenshistorien:  

Ja, jeg sier dere: Elia er allerede kommet, 
og de ville ikke vite av ham...

Matteus 17,12
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Hva om vi går glipp av dette Elias komme? 
Vil vi da gå glipp av Kristi Andre Komme, slik 
fariseerne og de skriftlærde gikk glipp av 
Hans Første Komme fordi de ikke gjenkjente 
Johannes døperen?

Referanser
2. Kongebok 2,15
Profetdisiplene fra Jeriko som sto midt imot ham, så dette og sa: “Elias ånd hviler over Elisja.” Og 
de kom imot ham og kastet seg til jorden for ham.

Jesaja 40,3-4
En røst roper: Rydd Herrens vei i ørkenen, jevn ut en vei i ødemarken for vår Gud!
Hver dal skal heves, hvert fjell og hver haug skal senkes. Bakket land skal bli til slette og kollene til 
flat mark. [Johannes døperen]

Malaki 3,1
Se, jeg sender min budbærer [Johannes døperen], han skal rydde vei for meg. Brått kommer han til 
sitt tempel, Herren som dere søker, og paktens budbærer, han som dere lengter etter, se, han kommer, 
sier Herren over hærskarene.

Malaki 4,1-6
Se, dagen kommer, den brenner som en ovn [har ikke skjedd ennå]. Alle frekke og alle som 
gjør urett, skal da være som halm, dagen som kommer, skal brenne dem opp, sier HERREN over 
hærskarene. Verken rot eller grein blir igjen.
Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferds sol gå opp med legedom under sine vinger. Dere 
skal slippe ut og hoppe som kalver.
Da skal dere tråkke de urettferdige ned, de skal være støv under føttene deres den dagen jeg griper 
inn, sier HERREN over hærskarene.
Husk loven jeg ga Moses, min tjener, på Horeb for hele Israel, med forskrifter og bud.
Se, jeg sender profeten Elia til dere før HERRENS dag kommer, den store og skremmende.
Han skal vende fedrenes hjerter til barna [Johannes døperen], og barnas hjerter til fedrene 
[Denne tids Elia], så jeg ikke skal komme og slå landet med bann.

Matteus 11,10
Det er om ham det står skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 
[Malaki 3,1, Johannes døperen]

Matteus 11,14
Og om dere vil ta imot det: Han er den Elia som skulle komme. [Johannes døperen]

Matteus 17,11-12
Jesus svarte og sa til dem: “Sannelig Elia kommer først og han skal gjenopprette alle ting. [Denne 
tids Elia]
Men jeg sier dere at Elia er allerede kommet, og de kjente ham ikke, men gjorde med ham som de 
ville. Slik skal også Menneskesønnen komme til å lide ved deres hender.” [Johannes døperen]

Lukas 1,17
Han skal gå i forveien for Herren med samme ånd og kraft som Elia, for å vende fedrenes hjerter til 
barna og gi ulydige det sinn som rettferdige har, for å gjøre i stand for Herren et vel forberedt folk.” 
[Johannes døperen]
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ORDETOrdet

Hebreerne 4,12

For guds ord er levende og 
virkekraftig og skarpere 
enn noe tveegget sverd. Det 
trenger igjennom til det 
kløver sjel og ånd, marg og 
bein, og dømmer hjertets 
tanker og planer.

Med så mange læresetninger, trossamfunn og kulter 
i denne moderne verden, hvor passer den sanne 
troende inn? Hvis Peter, Jakob og Johannes var her 
på jorden i dag, hvilken trossamfunn ville de ha meldt 
seg inn i? Ville mirakler fremdeles følge deres tjeneste, 
eller ville de si at tiden for slikt for lengst er forbi? Ville 
de gå på kompromiss med dåpen? Ville de følge sin 
menighets læresetninger selv om de er litt på utsiden 
av Ordet? Ville de trodd Bibelen, eller ville de trodd 
dagens fariseere og saddukeere?

Still deg selv dette spørsmålet: Hvis Jesus Kristus var 
her i dag, ville du ha forsaket alt for å følge Ham? Ville 
du trodd Hans Ord? 

Han har gitt deg den samme anledningen som Han 
gav Sine disipler. Han la denne traktaten i din hånd for 
å vise deg veien tilbake til Hans Ord, Bibelen. Vil du 
gå på kompromiss?

Menn og kvinner, venner, innser dere at 
Himmelens Gud som reiste opp Kristus 
Jesus fra de døde, Han er ikke død men 
Han lever. Og om Han holdt Sitt Ord til 
David, om Han holdt det ovenfor Elia, om 
Han holdt det ovenfor Moses, om Han 
holdt det ovenfor hebreerbarna, om Han 
holdt det ovenfor--ovenfor Daniel, så vil 
Han holde det ovenfor deg og meg.
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