
 

 

 

 

 

Emne:    Tittel 

1. DANIEL 2      - «Årtusenenes mann» 

2. BIBELSTUDIUM   - «Tilbake til Jerusalem» 

3. JESU GJENKOMST   - «Den kommende kongen» 

4. DET ONDES OPPRINNELSE  - «Den opprørske prinsen» 

5. OMVENDELSE   - «Det høyeste offer» 

6. GUDS LOV    - «Kongens lov» 

7. SABBATEN    - «Mursteiner uten halm» 

8. HIMMELEN   - «Det storslagne kongeriket» 

9. DØDEN    - «Heksen i En-Dor» 

10. HELVETE    - «Byene i asken» 

11. DÅP    - «Livets elv» 

12. 1000 ÅR    - «Landets hvile» 

13. DYRET    - «Falle ned for Babylon» 

14. DYRETS MERKE   - «Kains merke» 

15. HELLIGDOMMEN   - «En himmelsk modell» 

16. 2300 DAGER OG 70 UKER  - «Rensingen av tempelet» 

17. RENE OG URENE KVINNEN  - «Historien om to kvinner» 

18. TIENDE OG GAVER   - «Tiende og gaver» 

19. BABYLON OG USA   - «Datterens dans» 

20. HELSE    - «Ti ganger klokere» 

21. KRISTEN LIVSFØRSEL  - «Stemmen i ørkenen» 

22. SANNE PROFETER / E.G. WHITE - «Test profetene» 

23. DEN HELLIGE ÅND   - «En krukke olje» 

24. OM Å FØLGE JESUS HELE VEIEN - «Hevet over folkemengden» 
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Studiebrev 1 
Spørsmål: 

1. mysterier; siste   

2. ende  

3. A:  frist; tydningen.    B: vennene; åpenbare; 

mysteriet.   

4. Gud; mysterier.   

5. A: statue    B: stein  

6. hodet 

7. annet 

8. bronse 

9. jern 

10. delt; skjørt. 

11. likevel ikke 

12. himmelens Gud 

13. traff; fjell 

14. gud; guder  

 

Studiebrev 2 
Spørsmål: 

1. alt; bok   

2. ham; meg; Jesu Kristi   

3. Ordet; Ordet     

4. hellige   

5. brøt brødet   

6. gjemte; indre; lykt; lys 

7. Ånd; hellige ånd; lært 

8. Be; ber ham; hans vilje 

9. ikke; synde; svare; ufattelige ting; lære; håp; visdom 

10. tolker; egen 

11. visdom; frelse 

12. sannheten; ord 

13. legger fram; forvrenger; fortapelse 

14. gransket; ordet; vitnesbyrdet 

15. Brant; hjertet 

16. vendte; fant  

 

Studiebrev 3 
Spørsmål: 

1. menneskesønn   

2. lyder; basun; brøle; roper; tier   

3. jordskjelv; maken   

4. alle folkeslag; se; hvert øye  

5. alle englene    

6. straffer dem; tilintetgjøre 

7. stå opp 

8. forvandlet; udødelighet 

 

 

 

 

 

9. rykket; skyene 

10. villede mange; falske messiaser; under; tro; ikke 

11. --  

12. gå ikke 

13. ingen; nær 

14. samle 

15. må; forberedt 

16. etter; gjerning 

17. gjemte; fall; skjul; vredesdagen; hvem kan; stående 

18. han frelste 

19. ta dere 

 

Studiebrev 4 
Spørsmål: 

1. morgenstjerne; hjerte; Den høyeste; vakker; prakt

   

2. hel; urett   

3. krig; himmelen; dragen   

4. tredjedel; englene   

5. A:  forfører    B:  fristet    C:  tegn   D:  anklageren; 

anklaget    E: morder; løgner  

6. lysets engel 

7. skrevet 

8. kvinnen; andre 

9. løve; slangen 

10. lydige; Hold, nær 

11. det står skrevet; Guds ord; Guds 

12. grop; hulen 

13. borte; alltid; en gang til 

14. ikke; vende, leve 

15. rystet; jeg; død; ditt 

 

Studiebrev 5 
Spørsmål: 

1. Jesus; lam  

2. alle, døden; blod; våre synder; rettferdige; 

urettferdige   

3. evangelium   

4. elsket; ga   

5. Tro; Guds barn  

6. Angre; bekjenner; renser 

7. født; ny 

8. Ånd 

9. gjør 

10. begynte 

11. sin; vei; Herren 

12. løfte; skal 
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13. A: kjærlighet   B: ny   C: gjør   D: verden; forvandle; 

vilje   E: vitner   F: Be 

14. A: Alt   B: trenger   C: mulig   D: glede   E: overflod   

F: forlater; ikke   G: frykter ikke   H: fred 

 

Studiebrev 6 
Spørsmål: 

1. forgå; ikke; ikke; grunnfestet; sannhet; rettferd; 

forandret   

2. gjør; loven   

3. ikke; begjær   

4. holdt   

5. alle   

6. døden 

7. hold; holder; vasker; bud 

8. i oss; i dere; ham 

9. de ti bud; har; utsette 

10. mine lovbud; hjerte 

11. Slett ikke; stadfester loven 

12. nåde; tro 

13. kjærligheten; hjerte; elske 

14. holder; løgner 

15. nytt menneske 

16. kvinnen; bud 

17. glede; fullkommen; salig; fred 

 

Studiebrev 7 
Spørsmål: 

1. ble til   

2. fullført   

3. Den sjuende dagen; sjuende dagen; sjuende dagen

   

4. hold; velsignet   

5. skapte; Herren; helliger   

6. han pleide 

7. han pleide; hver sabbat 

8. de; sabbat 

9. sabbaten 

10. følger; bud; holder; bud; vasker; gå 

11. alle mennesker 

12. sabbaten; ro; første dagen 

13. legg ikke 

14. kvelden; neste; solen; ned 

15. Herren; min helligdag; sabbaten 

16. hvile; ansikt; min hvile 

 

 

Studiebrev 8 
Spørsmål: 

1. rom; sted   

2. ny; by; jorden; hus   

3. firkant; 12.000; himmelen; tolv; Muren; jaspis; gull

   

4. elv; livets  

5. A: blindes  B: døves  C: springe; juble  D: ondskap  

E: en smågutt  F: blomstre  G: syk  H: døden 

6. kroppen 

7. En ånd; ikke 

8. gjenopprettet 

9. ingen 

10. erkjenne 

11. A: glede  B: fryd  C: leker  D: slitne  E: vingene 

12. noe; menneskehjerte 

13. hos 

14. urent, seirer 

15. tilgir; renser 

16. Guds rike 

 

Studiebrev 9 
Spørsmål: 

1. løgnens ånd; demoniske ånder   

2. vet; ikke; vet ingen ting; kjærlighet; hatet; kunnskap

   

3. Jeg; død; lever   

4. støv; blåste livspust 

5. støvet; ånden   

6. graven; alle; gravene 

7. døde; gravlagt; fór; opp 

8. dø; menneske; herrenes 

9. sovne; basunstøt; stå; døde; stå opp 

10. sovnet; død; sovnet inn; hviler; sovnet inn 

11. tegn 

12. store tegn; føre; utvalgte 

13. folkene bedratt; tilholdssted; ånder 

14. gjenferd; dø; falle fra; mørkets; trolldom; sjøen; ild 

15. oppstandelse 

 

Studiebrev 10 
Spørsmål: 

1. Sodoma; Gomorra   

2. dommens; siste dag; verdens ende 

  

3. i gravene; graven; gravkammeret   

4. døden   

5. fortapt; evig liv   

6. grunne; borte; brenne; opp 

7. jordens; alle 

8. ble kastet 

9. ikke glør 

10. sjel; kropp 

11. djevelen 

12. fremmed verk 

13. brenne opp 



14. evig ild 

15. for alltid 

16. ny jord; heller ikke; smerte 

17. ikke 

18. rettferdig 

 

Studiebrev 11 
Spørsmål: 

1. døperen Johannes; døpt  

2. døpe   

3. en dåp   

4. begravet   

5. opp av  

6. ned; opp; vannet 

7. reist opp 

8. frelst; ikke 

9. kledd dere 

10. døp 

11. -- 

12. overlevering 

13. Forgjeves; menneskebud; forbannet 

14. la; døpe; Den hellige ånds 

15. hørt; døpe 

16. døpt; lagt til; til; kropp; kirken; én 

17. Guds plan 

18. jeg; glede 

 

Studiebrev 12 
Spørsmål: 

1. Herren; stige ned; stå opp; tusen; første 

  

2. forvandles; kroppen; tilintetgjøre; jordskjelv; maken; 

hagl; bandt   

3. onde; dom; første   

4. tom; byer; bandt; tusen år 

5. dere; der; dom; hellige   

6. Oljeberget; Oljeberget; ned; himmelen 

7. døde; løs 

8. forføre, omringe 

9. hvit trone; dømt 

10. hvert kne; bekjenne; Jesus; rettferdige; dommer 

11. ild; fortærte; ildsjøen 

12. skaper; rettferdighet 

13. bo; dem; jorden 

 

Studiebrev 13 
Spørsmål: 

1. tilba; bilde   

2. timen kommet; falt; Babylon; tilber dyret 

  

3. dyrene; konger; rike; kongen   

4. dyr 

5. Vannene; folkemasser  

6. Dragen; kraft; trone 

7. All verden 

8. spotte; håne 

9. 42 

10. såret; leget 

11. tilba 

12. krig; vinne 

13. 666 

 

Studiebrev 14 
Spørsmål: 

1. merket; pannen   

2. loven  

3. laget Herren; alt 

4. tegn; sabbater; tegn 

5. merke; pannen  

6. -- 

7. hjerte; sinn; hender; tegn; minnetegn; hendene; 

planer 

8. hans; holder 

9. kjøpe; selge 

10. tider; lover 

11. rettledning; forskjell; glemte; lov 

12. fremmed 

13. forakter; gjør; forskjell; lukker 

14. Fortell; vil; lyst 

15. hvile; sjel 

 

Studiebrev 15 
Spørsmål: 

1. helligdom; bo   

2. hellighet 

3. modellen, fjellet   

4. A: alteret; brennoffer   B: vaskefat 

5. A: bordet; skuebrød    B: lysestaken    C: alter; 

røkelse   

6. kisten 

7. vitnesbyrdet; bud; kisten 

8. blod; syndene; tilgitt 

9. hånden; soning 

10. skvette; forhenget 

11. påskelam; øversteprest 

12. -- 

13. gjør; vilje 

14. renses; syndene 

15. himmelske; bedre 

 

Studiebrev 16 
Spørsmål: 

1. Media; Persia  

2. Javan; første; fire   



3. Roma  

4. 2300 

5. syk; forsto  

6. Sytti uker 

7. Jerusalem; gjenreises 

8. salvet 

9. salvede; halv 

10. Israels 

11. tatt; folk 

12. Kristus; arvinger; Jøde; indre 

13. helligdommen; rett 

14. Guds hus 

15. A: bøkene    B: gjerning; skjult    C: frihetens lov 

16. Satan; anklaget 

17. -- 

 

Studiebrev 17 
Spørsmål: 

1. kvinne; barn; jernstav 

2. djevelen; Satan; sluke 

3. rykket opp  

4. forfulgte   

5. ødemarken  

6. bud; vitnesbyrdet 

7. holder; bud 

8. A: dom; tilbe    B: falt; Babylon    C: dyret; merket 

9. alle nasjoner 

10. --  

11. finne 

12. én tro 

13. brød; klær; skaffe; navn 

14. la; nye 

15. ark 

16. lede; høre; én; dra bort; folk 

 

Studiebrev 18 
Spørsmål: 

1. tiende 

2. tiende; Herren   

3. tienden; tienden; tjeneste; lever; forkynner 

4. gi 

5. tiende; burde  

6. prøv; åpne himmelens 

7. lagrene 

8. en; Herren 

9. gaver; offergaven 

10. hjerte 

11. treet; ikke; røre 

12. stjele; stjeler; stjele 

13. forbannelse; stjeler 

14. skatten 

15. vende om 

16. A: selv   B: hele   C: mer; gode   D: saligere; gi   E: 

selv; rik   F: stappet; breddfullt   G: stand    

 H: råd; velsignelsen 

17. Menneskesønnen 

18. ditt hjerte; hjertet 

 

Studiebrev 19 
Spørsmål: 

1. Jesabel; Atalja 

2. falt; Babylon   

3. kvinnen 

4. --   

5. ti; hoder; navn; spott; spott; hoder; horn 

6. forvirre; forvirret 

7. falt; mitt folk 

8. motbydelige 

9. annet dyr 

10. talte; drage 

11. dragen; dyrets; falske profet 

12. kongene; hele 

13. tegn; tegn; forfører 

14. -- 

 

Studiebrev 20 
Spørsmål: 

1. frø; frukt 

2. vokser 

3. helbredet; frisk, godt 

4. det; borte 

5. tempel; kroppen; kroppen; offer 

6. spiser; drikker 

7. sterk drikk 

8. ødelegge; slå; hjel 

9. klover; tygger drøv 

10. finner; skjell 

11. strutsen; uglen 

12. rene; hann; hunn 

13. kommer; svinekjøtt; gå; grunne 

14. nekte 

15. -- 

16. ikke; døden; ikke 

17. fjerne alle; ny 

 

Studiebrev 21 
Spørsmål: 

1. ikke verdig; avta 

2.  røst; profeten 

3. han; se Guds lam 

4. viste; refset; fengsel 

5.  forstand; gullsmykker; ikke ytre; gullkjeder; 

fotringene; øredobbene; armbåndene;  fingerringene 

6.  vin; hellige ånd 



7. urent; kroppen; tempel 

8. venn; fiende; skill; verden; ikke; verden; fornyes 

9. sant; edelt; rent; elske; akte; glede; ros; ikke; øye  

10. ny sang; harpen; lindring 

11. leve; Jesus; verdslige; gudfryktig 

12. kjærligheten; penger, lidelser; arbeide; vil; rik 

13. holder; godt; gjelder 

14. elsker; bud; tunge; lov; indre 

15. utvalgt; hellig; forkynne 

 

Studiebrev 22 
Spørsmål: 

1. profetene 

2. falske; min; sønner; døtre 

3. -- 

4. vitnesbyrdet; Jesus; Ånden; profetordet 

5.  syn; drømmer; Ansikt; Engelen 

6. demoniske; tegn 

7. -- 

8. -- 

9. fruktene 

10. gå; oppfyllelse 

11. ikke; prøv; hold 

12. Guds plan 

 

Studiebrev 23 
Spørsmål: 

1. A: jeg; redskap    B: ånd 

2. hellige ånd; gjør 

3. veilede; gjøre; lære 

4. mot; ikke 

5.  visdom; kunnskap; trosgave; helbrede; under; 

profetisk; bedømme; tungetale; tyde 

6. tunger 

7. tungemål 

8. pinsedagen; språk 

9. hører; tungemål 

10. lovprise 

11. profetisk 

12. tydelig; lære 

13. forvirre; ikke; Babel 

14. bud; sannhetens; lydige 

15. profetisk; bygger; menigheten 

16. kraft; vitner; ord; frimodighet 

17. fruktene 

18. ber 

 

Studiebrev 24 
Spørsmål: 

1. komme; gjør; tjeneste; slaver 

2. Gud 

3. mitt ord; holder; bud 

4. ikke; vise 

5.  ikke følge; fortapelsen; mange; få; frelst 

6. Forgjeves; egen 

7. hates; alle; gudfryktig; forfulgt; krig; andre; drept 

8. hate; elske; mot 

9. mor; mer; kone; liv; vilje; mor 

10. verden; sjel; eier 

11. grunne; vraket; lov; vitende; sannheten 

12. fortapt; elske sannheten; tror; elsket; onde 

13. tro; tjeneste 

14. aldri; vender; bort; velter 

15. fornekte 

16. hører; bryr; nå; dag 

17. fred; fri; renset 

18. kjær 

 



Det mektige Babylonske riket var overdådig og 
prangende, men allikevel så funderte kong Nebukadnesar fra sin 
kongelige seng på rikets fremtid. Hvor lenge ville denne gylne 
æraen vare, og hvordan ville det gå med hans mektige imperium 
når han var borte? Med disse turbulente spørsmålene i tankene falt 
han endelig i søvn. Den natten fremstod en livaktig statue av en 
mann, sammensatt av flere metaller, i et panorama av farger som 

var ulikt alt annet som han hadde erfart. 
Med ett byks var han ute av sengen og 
mens det dekorerte sengeteppet ble slengt til 
side ropte han til livvaktene sine: ”Tilkall 
alle magikere og astrologer umiddelbart. Jeg 
må få vite tydningen av denne drømmen!”

Kongens vise menn ble kommandert 
ut og ført frem for den frustrerte monarken, 
og kongen sa til dem: «Jeg har hatt en 
drøm. Jeg er urolig til sinns og ønsker å 
forstå drømmen.» Dan 2,3. En av de falske 
profetene utbrøt umiddelbart: «Fortell 
tjenerne dine drømmen, så skal vi fortelle 
deg tydningen.» Men som det så ofte skjer 
med drømmer, så hadde detaljene allerede 
blitt ganske tåkelagt i Nebukadnesar’s sinn. 
Disse mennene hadde hevdet at de hadde 
guddommelig innsikt, men kongen var 
begynt å dra i tvil deres evner i så måte. 

Følgende ville være den perfekte test: «Hvis 
dere forteller meg både drømmen og tydningen, skal dere få rike 
gaver og stor ære av meg,» sa kongen til sine rådgivere, «men hvis 
dere ikke forteller meg både drømmen og tydningen, skal dere 
hugges i biter, og husene deres skal legges i grus!»  

Magikerne og astrologene hadde ikke noe annet valg enn å 
innrømme at de var maktesløse i å tyde kongens drøm uten først å 
ha hørt denne. Rasende over disse hyklerne befalte kongen at alle 
Babylons vismenn skulle samles for å henrettes. Imidlertid hadde 
Herren fortsatt en person i Babylon som kunne forklare drømmen 
om den gigantiske årtusenets statue.

1. Årtusenenes mann

Fortellingen . .
Daniel 2,1-49

Studiet
Fyll inn tomrommene etter å ha lest hver bibeltekst.

 1. Hvorfor ga Gud den babylonske kongen denne drømmen?
  Dan 2,28 Men det finnes en Gud i himmelen som åpenbarer 

__________________. Han har kunngjort for kong Nebukadnesar hva 
som skal skje i de ______________ dager 

Merk: I denne drømmen om statuen av forskjellige metaller åpenbarte Gud 
fremtiden gjennom de kommende årtusener, og viste fremvekst og fall av alle 
verdensriker som ville ha direkte påvirkning for hans folk.

 2.  Når kongens rådgivere sviktet i å åpenbare og forklare 
drømmen, hva var da Nebukadnesars befaling?

  Dan 2,12 Kongen ble fraseg av raseri ... og befalte at man skulle gjøre 
___________ på alle vismennene i Babel.

 Merk: Babylons astrologer og magikere hevdet å ha overnaturlige krefter, men når de  
 ikke kunne åpenbare drømmen for kongen, viste de seg som kraftløse hyklere. Hvis  
 kongen hadde husket drømmen, ville de ganske enkelt ha produsert en oppdiktet   
 tydning. I sinne befalte Nebukadnesar at alle vismennene skulle drepes — til og med  
 de som ikke var tilstede. Blant de som ikke var tilstede ved det første møtet med   
 kongen, var en gudfryktig fange med navnet Daniel, som nylig hadde blitt opplært til  
 tjeneste for kongen.

 3.  Når Daniel fikk høre om dødsdekretet, hva ba han da 
kongen om, og hva fortalte han sine venner?

  A. Dan 2,16 Daniel gikk da inn og ba kongen om å gi ham en 
__________, så skulle han fortelle ham _____________________.

  B. Dan 2,17.18 Så gikk Daniel hjem og forklarte saken for 
_________________ sine, Hananja, Misjael og Asarja. De skulle be Gud 
i himmelen om å vise barmhjertighet og _________________________ 
dette ____________________.

 Merk: Daniel ba kongen om litt tid og lovte at han ville åpenbare drømmen og dens  
 tydning. Kongen, som fortsatt var desperat etter å få vite betydningen av sin drøm,  
 imøtekom Daniels bønn. Så henvendte han og vennene hans seg til den eneste kilden  
 som kunne åpenbare kongens drøm. De bad til himmelens Gud.

 4.  Når Herren åpenbarte drømmen for Daniel, til hvem ga 
da Daniel ære og pris?

  Dan 2,23.28 Deg, mine fedres Gud, takker og priser jeg, ... Men det finnes 
en ___________ i himmelen som åpenbarer ______________________ 

 Merk: Tilblivelse og fall av verdensriker kan se ut som menneskers verk, men Daniels  
 bønn og lovprising åpenbarer tydelig en sentral guddommelig inngripen. Ingenting  
 skjer som Gud ikke allerede er klar over, og har tillatt. Noen ganger forstår vi kanskje  
 ikke hva som skjer i verden i dag, eller hvorfor, men det er en trøst at Gud fortsatt  
 styrer. Bare Daniel kunne åpenbare drømmen for kongen, men han gir tydelig æren  
 til Han som har åpenbart drømmen for ham — himmelens Gud.

 5.  Hvilke to objekter var det Daniel sa at kongen hadde 
sett i sin drøm?

  A. Dan 2,31 Konge, i synet så du en kolossal ___________________. 
  B. Dan 2,34 Mens du så på, ble en ________________ revet løs, uten 

at noen hånd rørte ved den.

 Merk: Det første som kongen så var en stor statue laget av følgende materialer:
  1. Hodet var av gull.
  2. Brystet og armene var av sølv.
  3. Magen og lårene var av bronse.
  4. Leggene var av jern.
  5. Føttene var av jern og leire.
 Deretter så kongen en stein som hadde blitt revet løs uten hender. På dette   
 tidspunktet, utenfor enhver tvil, satt kong Nebukadnesar som trollbundet på kanten  
 av sin trone. Daniel hadde gjenfortalt drømmen nøyaktig slik som Gud hadde   
 åpenbart for ham. Nå ventet kongen i spenning på å få høre tydningen. Daniel gikk  
 over til å legge frem tydningen slik som Herren hadde åpenbart det for ham, og vi   
 gjør vel i å motta den slik som Han har åpenbart. Den eneste sikre måten å tolke   
 Bibelen og profetier på, er å la Bibelen forklare seg selv

 6. Hva representerer hodet av gull?
 Dan 2,38 Du er _______________ av gull.

 Merk: Kongen ble ansett som rikets overhode. Dette er grunnen til at Nebukadnesar  
 representerte Babylon, imperiet som profetien begynner med. Neo-Babylon regjerte  
 verden fra 612 – 539 f.Kr. som et av de mektigste riker i oldtiden — ett som tydelig  
 kunne bli beskrevet som hodet av gull. Legg merke til at profetien starter på Daniels  
 tid.

 7. Ville det Babylonske riket være evigvarende? 
  Dan 2,39 Men etter deg skal det oppstå et __________________ 

kongerike, svakere enn ditt. 

 Merk: Babylons regjering ville ikke vare i all tid. Suksessrike kongedømmer underlagt  
 Babylon ville regjere etter hvert. Akkurat slik som sølv er lavere rangert enn gull, slik  
 ville kongedømmene som fulgte etter Babylon være mindre glansfulle. Ledet av   
 Kyros i 539 f.Kr., inntok Medo-Persia Babylon og forvandlet den til ruiner. Mederne  
 og Perserne var verdensherskere fra 539 – 331 f.Kr. I deres regjeringstid måtte all   
 skatt betales i sølv.
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Profetiens 
verden



 8.  Hvilket metall representerer kongeriket som etterfølger 
Medo-Persia? 

  Dan 2,39 og så et tredje rike, av __________________, som skal 
herske over hele jorden.

 Merk: Det greske bronseriket inntok herredømmet når Aleksander den store beseiret  
 mederne og perserne i slaget om Arbela i 331 f.Kr., og grekerne beholdt makten til  
 omkring 168 f.Kr. Greske soldater ble kalt ”bronsebelagt” fordi deres rustninger var  
 av bronse. Legg merke til hvordan de etterfølgende metaller i statuen er av redusert  
 verdi, men allikevel av større varighet enn de tidligere.

 9. Hvilket metall representerer det fjerde kongeriket?
 Dan 2,40 Det fjerde riket skal være sterkt som _________________.

 Merk: Det romerske jernriket beseiret grekerne i 168 f.Kr. og hersket over verden   
 inntil romerne ble beseiret av østgoterne i 476 e.Kr. Romerriket er det riket som   
 regjerte når Jesus Kristus ble født. Legg merke til hvordan Daniel forutsa 1.000 år av  
 verdenshistorien med eksakt nøyaktighet. Tilblivelse og fall av de fire verdensrikene  
 — Babylon, Medo-Persia, Grekenland og Rom — er tydelig forutsagt i Bibelen, og  
 bekreftet av historien.

10.  Hva ville skje etter det romerske imperiets fall?
  Dan 2,41.42 Slik skal riket være _____________. ... At tærne dels var 

av jern og dels av leire, betyr at riket delvis skal være sterkt og delvis 
________________.

 Merk: Når det romerske riket begynte å smuldre bort i 476 e.Kr., så ble den ikke   
 overtatt av en annen verdensmakt. Isteden hærtok barbariske makter det romerske   
 riket og delte det — akkurat slik som Daniel hadde forutsagt. 10 av disse stammene  
 utviklet seg til det moderne Europa. Det var østgoterne, visigoterne, frankerne,   
 vandalene, alemannerne, sueverne, anglo-sakserne, herulerne, lombardene og   
 burgunderne. Syv av disse eksisterer fortsatt i Europa. For eksempel ble anglo-  
 sakserne til England, frankerne ble Frankrike, alemannerne ble Tyskland, og   
 lombardene ble Italia.

11. Ville disse rikene noen gang lykkes i å forenes?
  Dan 2,43 Slik jernet du så, var blandet med leire, slik skal mennesker 

blande seg til én slekt. Men de skal ________________ ____________ 
holde sammen, like lite som jern kan blande seg med leire.

Merk: Gjennom giftermål, allianser og traktater har mennesker ikke lykkes med 
å forene det europeiske kontinentet. Gjennom historien har ledere som Karl den 
store, Napoleon, Keiser Wilhelm, Mussolini, og Hitler kjempet for å bygge et 
nytt Europeisk rike; men disse Skriftens ord har stoppet hver eneste som har 
forsøkt å bli verdenshersker. Åpenbaringen kapitel 13 forteller oss at det vil bli 
gjort et nytt forsøk på å etablere en verdensreligion, men Daniels profetier 
presiserer klart at verden vil forbli politisk delt resten av denne jordens historie.

12. Hvem vil opprette det endelige riket?
  Dan 2,44 Men i disse kongenes dager skal _______________ ________ 

opprette et rike som aldri i evighet skal gå til grunne.

 Merk: Det neste store universelle kongedømme vil bli det himmelske riket som er   
 beskrevet i Matt 25,31-34.

13. Hva gjør steinen med de andre verdensrikene?
  Dan 2,34.35 ble en stein revet løs, uten at noen hånd rørte ved den, og den 

_____________ statuen på føttene som var av jern og leire, og knuste dem. 
... Men steinen som hadde truffet statuen, ble til et stort ______________ 
som fylte hele jorden.

13. Merk: Steinen som ble revet løs "uten menneskehender" representerer Guds 
rike. Det vil ikke bli en samling av jordiske riker, men en fullstendig erstatning 
(Åp 21,1). Skriften erklærer at når Jesus Kristus returnerer til jorden, så vil Han 
fullstendig utslette alle jordiske riker og opprette et evigvarende rike (Dan 2,44). 
Hvilke oppløftende nyheter! Jesus Kristus kommer igjen! Hele historien går mot 
dette klimakset, når Guds Sønn skal returnere som majestet for å opprette sitt 
evigvarende rettferdighetsrike. Kong Nebukadnesar kan ha trodd at han beseiret 
den sanne Gud når han inntok Jerusalem og plyndret tempelet (Dan 1,1.2), Men 
han ble hurtig vist at Gud er hersker over alt. Menneskelige begivenheter er 
underlagt Hans kontroll, og til sist vil Han vinne konflikten. Babylon, Medo-
Persia, Grekenland, Rom og de 10 delene av det romerske riket kan ha søkt å 
tilrane seg guddommelig autoritet og utrydde Guds folk, men alle jordiske riker vil 
til slutt bli tilintetgjort ved Jesu komme. Takk Gud, Han vil vinne den store 
konflikten!

14.  Etter å ha hørt Daniels tydning av drømmen, hva sa da 
Nebukadnesar om Herren?

 Dan 2,47 Kongen tok til orde og sa til Daniel: «Sannelig, deres gud er   
 ____________ over alle ________________ og herre over alle konger.  
 Han åpenbarer mysterier.»

Merk: Etter å ha sett at Gud hadde fullstendig kontroll over verdenssituasjonen, 
sannet Nebukadnesar at den Gud som Daniel tjente var over alle de hedenske 
gudene i Babylon. Hvor hurtig endret ikke situasjonen seg! Daniel og vennene 
hans, fordi de var trofaste mot Gud, ble opphøyd til posisjoner som fremstående 
ledere i riket (Dan 2,48.49). Gud ærer alltid de som ærer Ham (1 Sam 2,30).

 Din Respons
I det du ser at Gud har full kontroll på de jordiske begivenhetene, er du da villig 
til å gi Ham full kontroll over livet ditt?

SVAR: _______________ 

Tillegg
Denne delen gir ekstra informasjon for ytterligere studier.
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Gull = Babylon
  Hodet av gull representerer Babylon,  

som var den herskende verdensmakt fra  
612-539 f.Kr.

Sølv = Medo-Persia
  Brystet av sølv representerte  

Medo-Persia, den 
 regjerende verdensmakt fra  
 539-331 f.Kr.

Bronse = Hellas
  Lårene av bronse representerte 
 Grekenland, den dominante  
 verdensmakt fra 331-168 f.Kr.

Jern = Rom
  Leggene av jern representerte Rom,  

som hadde verdensherredømmet  
fra 168 f.Kr.-476 e.Kr.

Jern og leire =  
Det delte riket
  Føttene som var delvis av jern og  

delvis leire representerte et  
rike som ikke ville holde sammen.  
Ingen enkeltmakt har regjert verden  
siden 476 e.Kr., og den vil forbli  
delt inntil Kristi gjenkomst.

Stein= Kristi evige rike,  
hans verden, og hans lov



Profetiens 
verden

Jesu disipler var fullstendig knust. Alle deres håp og 
drømmer var blitt naglet til korset sist fredag. Med følelser som 
svingte mellom sorg og forvirring, vandret Cleopas og hans 
venn med tunge skritt den 11 km lange veien fra Jerusalem til 
deres hjemsted i Emmaus. Ved solnedgang den søndag 
ettermiddagen, mens de sakte tok seg frem langs veien, kom en 
fremmed og slo følge med dem. Lite viste de at den nye 
reisekameraten deres var selveste Herren som hadde oppstått. 

 I det de la lite merke til deres nye 
reisefølge, gjentok de to nedslåtte disiplene 
den siste helgens sjokkerende nyheter, 
mens de følte seg mer og mer motløse for 
hvert skritt. Ettersom Jesus rolig lyttet til 
deres fortelling, ønsket Han desperat å 
åpenbare seg for sine nedtrykte venner. 
Men Herren skjulte med hensikt sin 
sanne identitet, fordi det de trengte nå, 
mer enn noe annet, var å forstå Skriften. 
Hvis Kristus hadde tillatt disse to trofaste 
følgesvennene å få vite hvem Han var, så 
ville de ha blitt alt for oppskjørtet til å 
være i stand til å lytte til de viktige 
sannhetene Han hadde å dele med dem.
 Selv etter å ha lyttet til hans lære og 
undervisning i tre og ett halvt år, forstod 
de fortsatt ikke Hans misjon. Han hadde 

fortalt dem rett ut: "Menneskesønnen skal 
bli forrådt og overgitt i menneskers hender, og de skal slå Ham 
i hjel. Og etter at Han er slått i hjel, skal Han oppstå på den 
tredje dag. Men de forstod ikke dette ordet, og de var redde for 
å spørre Ham." Mark 9,31.32.
 Jesus grep bestemt inn i deres triste samtale, og i løpet 
av de neste timene så ga Han dem nøkkelen til å forstå Skriften 
og profetiene.

 2. Tilbake til Jerusalem

Fortellingen . .
Luk 24,13-35
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Studiet
Fyll inn tomrommene etter å ha lest bibelversene.

 1.  Hvor mye av Skriften er vi bedt om å tro på?
 Luk 24,25 tro _____________ det profetene har sagt!
 2 Tim 3,16 Hver ______________ i Skriften er innblåst av Gud.

Merk: Bibelens bøker, Guds hellige sannhet, er å finne i Det gamle og Det nye 
testamentet. Nøkkelen til å forstå Åpenbaringen finnes hovedsakelig i Det gamle 
testamentets historier. For eksempel er 278 av de 404 versene som finnes i 
Åpenbaringen rene ekko fra andre historier og profetier i Det gamle testamentet.

 2.  Hvem åpenbarte Skriftene og profetene ifølge Jesus?
  Luk 24,27 Og han begynte å utlegge for dem det som står om _________ 

i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene.
  Joh 5,39 Dere gransker skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem 

– men det er de som vitner om __________________! 
   Åp 1,1 Dette er _____________ ___________________ åpenbaring, 

som Gud ga ham for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. 
Han sendte sin engel og gjorde det kjent for sin tjener Johannes.  

Merk: Den sentrale personen i hele Skriften og alle profetiene er Jesus. Disse 
sjarmerende sekvensene vil dekke mange profetiske tema, men husk at det primære 
fokuset i Daniel og Åpenbaringen er Jesus Kristus og Hans rike.

 3.  Hvilket annet navn bruker Bibelen på Jesus?
  Joh 1,1 I begynnelsen var _______________. Ordet var hos Gud, og 

Ordet var Gud.
  Joh 1,14 Og _______________ ble menneske og tok bolig iblant oss.

 4.  Hvilke type mennesker brukte Gud til å skrive Bibelen?
  2 Pet 1,21 drevet av Den _______________ ånd talte mennesker ord fra 

Gud.

 5.  Evig liv kommer ved å kjenne Jesus (Joh 17,3). Hvordan 
ble Jesus gjenkjent av sine disipler?

  Luk 24,35 og hvordan de hadde kjent ham igjen da han ____________ 
_____________________.

Merk: I Bibelen er brød symbolet på Guds Ord. Jesus sier: "Det står skrevet: 
Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds 
munn." Matt 4,4. Etter som vi leser, ransaker og følger Skriften, vil vi finne styrke, 
glede, fred, og evig liv.

 6. Hvor viktig bør bibelstudier være for den kristne?
  Job 23,12 ordene fra hans munn ___________________ jeg i mitt 

__________________.
  Sal 119,105 Ditt ord er en __________for min fot og et 

____________ for min sti.

Merk: Djevelen hater Bibelen, og vil gjøre nær sagt hva som helst for å hindre 
mennesker i å lese den. Han vet at profetiene avslører hans planer om å forføre 
den menneskelige rasen. Så bli ikke forbauset hvis Satan prøver å distrahere deg 
fra å følge med i denne serien, eller prøver å gjøre deg opptatt med andre ting. 
Gud vil rydde vei for de som søker å finne sannheten.

 7.  Hvem hjelper oss med å forstå Bibelen?
  Joh 16,13 Men når sannhetens ___________, kommer, skal han veilede 

dere til hele sannheten.
  Joh 14,26 Men Talsmannen, Den _________________ __________, 

... skal lære dere alt.
  1 Kor 2,13 Om dette taler vi med ord som Ånden har _____________ 

oss, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss.

 8.  Hva må jeg gjøre for å være sikker på at Den hellige 
ånd leder bibelstudiet mitt?

  Luk 11,9 Jeg sier dere: ____________, så skal dere få. Let, så skal dere 
finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere.  

  Luk 11,13 Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, 
hvor mye mer skal ikke da Far i himmelen gi Den hellige ånd til dem som 
_____________ _____________!

  Joh 7,17 Den som vil gjøre _____________ _________________, skal 
skjønne om læren er av Gud, eller om jeg taler ut fra meg selv.

Merk: En del av arbeidet til Den Hellige Ånd er å hjelpe oss til å forstå 
sannheten i Skriften. Dette er grunnen til at vi alltid skal be Den Hellige Ånd 
om å lede oss før vi starter studiet av Guds hellige bok. Jeg kan være sikker på at 
Den Hellige Ånd leder mitt bibelstudie hvis (1) jeg ber Ham lede meg, og (2) 
jeg er villig til å følge sannheten ettersom Han åpenbarer den for meg.

 9.  Hvordan vil studier av Ordet under bønn hjelpe oss? 
  Sal 119,11 Jeg gjemmer ditt ord i hjertet så jeg _____________ skal 

________________ mot deg.
  Jer 33,3 Rop på meg, så vil jeg _______________ deg og fortelle deg 

store, ___________________ ___________________ som du ikke 
kjenner til.

  Rom 15,4 Og alt som før er skrevet, er skrevet for at vi skal 
_____________ av det: Vi skal ha _____________ gjennom den 
tålmodighet og trøst som skriftene gir.

 Jak 1,5 Om noen blant dere mangler ________________, skal han be  
 til Gud, ... og han skal få.
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10. Hvilken metode for bibelstudier anbefaler Skriften?
  Luk24,27 Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i 

_______________ skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene. 

  1 Kor 2,13 Om dette taler vi med ord som Ånden har lært oss, ... Det 
åndelige ________________ vi med ord som hører Ånden til.

  2 Pet 1,20 Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe 
profetord i Skriften på ________________ hånd.

Merk: Vi må legge til side våre egne ideer og studere Bibelen ved å lese alt i 
Skriften vedrørende et gitt tema, og deretter sammenligne alle versene for dette. 
Vi må la Bibelen tale for seg selv. Når dette blir gjort, så kommer alltid 
sannheten tydelig frem. Det var måten Jesus brukte da Han overbeviste de to 
disiplene på veien til Emmaus om at Han virkelig var Messias (Luk 24,27).

11.  Hva vil studier av Skriften gjøre for oss?
  2 Tim 3,15 Helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene, 

de som kan gi deg ________________ til _________________ ved 
troen på Kristus Jesus.

Merk: Skriften hjelper oss å forstå Guds store frelsesplan — den viktigste 
informasjon som noen gang er gitt til dødelige.

12.  Hvor finner vi sannheten om hvordan vi følger Jesus?
  Joh 14,6 Jesus sier: "Jeg er veien, _________________________ og 

livet.
 Joh 17,17 Ditt ________________er sannhet.

Merk: Vi finner sannheten i Guds Ord — Bibelen. Sannheten er en sjelden vare 
i dagens verden, og hele menneskeheten lider som et resultat av dette. 
Sannheten om alle ting som er av betydning finnes i Skriften. Å studere den og 
følge dens råd setter mennesker fri (Joh 8,32) og gir dem et lykkelig, 
overveldende liv (Joh 15,11).

13.  Hvilke advarsler vedrørende bibelstudier er gitt i 
Skriften?

  2 Tim 2,15 Sett alt inn på å stå din prøve overfor Gud! ... som 
_______________ _____________ sannhetens ord på rett måte.

  2 Pet 3,16 i alle de brevene ... Det er noe der som er vanskelig å forstå, 
og de ukyndige og svake ______________ dette, slik de også gjør med de 
andre skriftene, og det fører til _____________________ for dem selv.

Merk: "Legger fram sannhetens ord på rett måte" betyr å forklare den korrekt 
og sannferdig. Det finnes en stor fare i muligheten til å forvrenge Skriften for å 
tilpasse den til våre egne meninger. Hva jeg mener om Bibelen betyr lite. Det 
som virkelig teller er hva Bibelen sier om seg selv.

14. Hvordan skal vi teste all religiøs lære og doktriner?

 Apg 17,11 de tok imot Ordet med all velvilje og ___________________  
 skriftene daglig for å se om alt stemte.
  Jes 8,20 Til _______________ og til ___________________! - 

Dersom de ikke taler i samsvar med dette ord, så er det ingen morgenrøde 
for dem. NB 1988.

Merk: All religiøs lære må sjekkes opp mot Bibelen. Hvis en lære ikke tydelig 
samsvarer med Skriften, så er den falsk og skal avvises. 

15.  Hva hendte når Jesus forklarte Skriften for de to 
bedrøvede disiplene på veien til Emmaus?

  Luk 24,32 De sa til hverandre: "_____________________ ikke 
_________________ i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene 
for oss?"

16.  Etter at disse to disiplene fikk forklart profetiene, og 
forsto at Jesus var i live, hva gjorde de da?

  Luk 24,33 Og de brøt opp med en gang og __________________ tilbake 
til Jerusalem. Der _______________ de alle de elleve og vennene deres 
samlet.

Merk: En av de første reaksjonene som disiplene hadde etter at de hadde hørt Jesus 
forklare Skriften var et brennende ønske om å dele disse gode nyhetene med andre. Vi 
håper også at det er ditt ønske å invitere venner til å studere disse bibelstudiene 
sammen med deg.

Din Respons
Ønsker du fullt ut å forstå og følge Skriften?
SVAR: _______________

Tillegg
Følgende er en liste med nøkkelord som ofte har symbolsk betydning i bibelske 
profetier. Hvert symbol er trykt med fet skrift og etterfølges av dens bokstavelige 
betydning.

Engel = Budbærer
 Dan8,16; 9,21; Luk 1,19.26; Hebr1,14
Babylon = Religiøs utroskap/forvirring
 1 Mos 10,8-10; 11,6-9; Åp 18,2.3; 17,1-5
Dyr = Kongedømme/regjering/politisk makt
 Dan 7,17.23
Brød = Guds Ord
 Joh 6,35.51.52.63

Dag = Bokstavelig år
 Esek4,6; 4 Mos 14,34
Drage = Satan eller hans demoner
  Jes 27,1; 30,6; Sal 74,13.14; Åp 12,7-9; Esek 29,3; Jer 51,34
Pannen = Hjernen
 Rom 7,25; Esek 3,8.9
Hånd = Arbeid
 Fork 9,10
Sjøge = Frafallen kirke/religion
 Jes 1,21-27; Jer 3,1-3.6-9
Hode = Overordnet myndighet/herskere/regjeringer
 Åp 17,3.9.10
Horn = Konge eller kongedømme
 Dan7,24; 8,5.21.22; Sak 1,18.19; Åp 17,12
Lam = Jesus/offer
 Joh 1,29; 1 Kor 5,7
Lampe = Guds Ord
 Sal 119,105
Løve = Jesus Kristus
 Åp 5,4-9
Merke = Tegn eller segl på godkjenning eller avslag
 Esek 9,4; Rom 4,11; Åp 13,17; 14,9-11; 7,2.3
Fjell = Politisk eller religiøs-politisk makt
  Jes 2,2.3; Jer 17,3; 31,23; 51,24.25; Esek 17,22.23; Dan 2,35.44.45
Olje = Den Hellige Ånd
 Sak 4,2-6; Åp 4,5
Rød = Synd/korrupsjon
 Jes 1,18; Nah 2,3; Åp 17,1-4
Klippe = Jesus/sannhet
 1 Kor 10,4; Jes 8,13.14; Rom 9,33; Matt 7,24
Segl = Tegn eller merke på godkjenning eller avslag
 Rom 4,11; Åp 7,2.3
Slange = Satan
 Åp 12,9; 20,2
Stjerner = Engler/budbærere
 Åp 1,16.20; 12,4.7-9; Job 38,7
Sol = Jesus/evangeliet
 Sal 84,12; Mal 4,2; Matt 17,2; Joh 8,12; 9,5
Sverd = Guds Ord
 Ef 6,17; Hebr 4,12
Tyv = Jesu uventede komme
 1 Tess 5,2-4; 2 Pet 3,10
Tid = Bokstavelig år
 Dan 4,16.23.25.32; 7,25; Dan 11,13 margen
Vann = Bebodd område/folk, nasjoner
 Åp 17,15
Hvit kledning = Seier/rettferdighet
 Åp 19,8; 3,5; 7,14
Vind = Konflikt/opprør/“krigsvinder”
 Jer 25,31-33; 49,36.37; 4,11-13; Sak 7,14
Kvinne, ren = Sann menighet
 Jer 6,2; 2 Kor 11,2; Ef 5,23-27
Kvinne, skjøge = Frafallen menighet
 Esek 16,15-58; 23,2-21; Hos 2,5; 3,1; Åp 14,



Profetiens 
verden

Atalja, den brutale dronningen av Juda, var enda mer 
ugudelig enn sin mor Jesabel. Når hennes sønn Akasja døde, så 
tok hun hurtig kontroll over kongeriket ved å henrette alle sine 
sønnesønner som kunne regjert i hennes sted. "Men Ahasjas 
søster Josjeba, ... tok ... Ahasjas sønn Joasj bort fra de 
kongssønnene som skulle drepes. Hun førte ham og fostermoren 
hans inn på en sovesal. Der gjemte de ham for Atalja, så han ikke 
ble drept. I seks år var han skjult hos henne i Herrens tempel 
mens Atalja regjerte i landet." 2 Kong 11,2.3.

 I seks år så var det bare en håndfull 
betrodde mennesker som viste at det 
kongelige barnet bodde og gjemte seg i 
Herrens tempel. Jojada, ypperstepresten, 
elsket Joasj og lærte ham opp som sin egen 
sønn. I seks år ba og planla Jojada for den 
beste anledningen til å introdusere denne 
rettmessige arvingen for folket. Til slutt 
samlet den gamle presten i all hemmelighet 
noen pålitelige offiserer i hæren og viste 
dem at Akasjas yngste sønn fortsatt var i 
live. De besluttet å vente til fredag kveld, 
når alle de trofaste folkene ville komme til 
tempelet for sabbatstilbedelse, med å 
presentere den unge kongen for dem. Med 
hundrevis av bevæpnede soldater på hver 
side, brakte Jojada landets tronarving 
fremfor mengden hvor han ble introdusert. 
Først ble folket overrasket, men når de så 
den kongelige kronen som var plassert på 

Hans hode, gjorde de ham til konge og salvet ham, og de klappet 
i hendene og sa: "Leve kongen!" 2 Kong 11,12.

 Når den ugudelige Atalja hørte lyden av trompeter, og 
at hele folket frydet seg, kom hun springende inn i tempelet bare 
for å oppdage at hennes terrorregime var over. Den dagen ble hun 
og hennes medsammensvorne henrettet og kongedømmet ble gitt 
til Joasj.

 Bibelen forteller oss at en annen av Davids 
etterkommere snart vil komme ut av det himmelske tempelet, 
omgitt av blåsende trompeter, for å motta sitt rettmessige 
kongerike og utrydde de ugudelige.

3. Den kommende kongen

Fortellingen . .
2 Kong 11,1-21
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Studiet
Fyll inn tomrommene etter å ha lest bibelversene.
 1.  Hvem er kongen som snart vil komme ut av den 

himmelske helligdommen?
  Åp 14,14 Og jeg så, og se! - en hvit sky, og på skyen satt en som var lik en 

________________________. Han hadde en krans av gull på hodet og 
en skarp sigd i hånden.

 2.  Vil Jesus komme stille når Han kommer tilbake?
  1 Tess 4,16 For når befalingen _________________, når erkeengelen 

roper og Guds _______________ høres, da skal Herren selv stige ned fra 
himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først.

  Jer 25,30 Herren skal _______________ fra det høye, la røsten runge fra 
sin hellige bolig. Han brøler over sin beitemark, ______________ lik folk 
som tråkker druer, til alle som bor på jorden.

  Sal 50,3 Vår Gud kommer, han _____________ ikke. Foran ham går en 
fortærende ild, omkring ham stormer det sterkt.

Merk:  Jesu annet komme vil helt klart bli langt mer høylydt enn menneskelig 
språk kan beskrive. Det vil ikke være noe hemmelighetsfullt over det.

 3.  Hvilke andre fysiske bevis vil ledsage Jesu annet 
komme?

  Åp 16,18 og et kraftig __________________som det ikke har vært 
________________ til så lenge det har levd mennesker på jorden.

 4.  Hvem vil se Jesus når Han kommer tilbake?
  Matt 24,30 Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, da skal 

___________ __________________ på jorden bryte ut i klagerop, og de 
skal ________ Menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt 
og herlighet.

  Åp 1,7 Se, han kommer med skyene! ________________ ___________ 
skal se ham!

Merk: Dette er for tydelig til å misforstås. Hver levende person, ugudelig eller 
rettferdig, vil se Jesus når Han returnerer til jorden. En hemmelig oppsamling, 
eller "henrykkelse" av Guds folk er ikke beskrevet i Bibelen.

 5.  Hvem vil være med Jesus når Han kommer i skyene?
  Matt 25,31 Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og 

____________ ___________________ med ham, da skal han sitte på 
sin trone i herlighet.

Merk: Glansen av Herrens gjenkomst vil til sammenligning gjøre glansen av en 
hydrogenbombe svak og ubetydelig. Ved Jesu grav så var glansen fra en engel nok 
til at alle vaktene falt til jorden som døde (Matt 28, 2-4). Glansen fra alle 
himmelens engler vil gjøre Jesu annet kommet alt for tydelig til at noen vil gå 
glipp av det. I tillegg til dette kommer den fantastiske herligheten til Jesus og 

Hans Far (Luk 9,26). Jesu annet komme vil bli som lynet som flerrer fra 
himmelbryn til himmelbryn (Matt 24,27).

 6.  Hva vil glansen fra Jesu komme gjøre med de levende 
ugudelige?

  2 Tess 1,7.8 Slik blir det når Herren Jesus åpenbarer seg fra himmelen 
sammen med sine mektige engler i flammende ild og _______________ 
___________ som ikke kjenner Gud. 

  2 Tess 2,8 Da skal den lovløse åpenbare seg, han som Herren Jesus skal 
utrydde med pusten fra sin munn og _____________________ den 
dagen han kommer i herlighet.

 7. Hva vil skje med de rettferdige som er døde ved Jesu   
 komme?
  1 Tess 4,16 Og de døde i Kristus skal _______________ __________ 

først.

 8.  Hva skjer på dette tidspunktet med de levende og 
oppståtte hellige?

  1 Kor 15,52.53 De døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli 
_______________. For det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, 
og det dødelige må bli kledd i _________________.

Merk: Ingen foruten Gud eier udødelighet (1 Tim 6,15.16). Men det vil bli gitt 
som en fri gave til de rettferdige ved Jesu annet komme. Deres legemer vil også 
bli forvandlet til himmelske, uforgjengelige legemer, likt det Jesus har (Fil 
3,20.21). 

 9.  Hva skjer med de rettferdige etter å ha blitt forvandlet?
  1 Tess 4,17 Deretter skal vi som er igjen og ennå lever, bli __________ 

bort sammen med dem i _______________ for å møte Herren i luften. 
Og så skal vi være sammen med Herren for alltid.

Merk: Guds hellige vil møte Herren i luften. Jesus berører ikke jorden ved sitt annet 
komme. Han fremstår derfor ikke på jorden slik som mange tror. Hans annet 
komme vil bli en tilsynekomst på himmelen, ikke en tilstedeværelse på jorden.

10.  Hvilken alvorlig advarsel kommer Jesus med i 
forbindelse med sitt annet komme?

  Matt 24,5 For mange skal komme i mitt navn og si: `Jeg er Messias!` Og 
de skal _________________ _______________.

  Matt 24,24.26 For _______________ ___________________ og 
falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og _______________, for 
om mulig å føre selv de utvalgte vill. Om de altså sier til dere: `Se, han er 
ute i ødemarken`, så gå ikke dit ut, eller: `Se, han er i et rom der inne`, 
så _________ det ________________.

Merk: Satan vil etterligne Kristi annet komme ved å fremstå på jorden som et 
strålende vesen, og han vil forføre milliarder. Jesus har advart oss om at Han 
ikke vil berøre jorden i det hele tatt ved sitt annet komme, men derimot forbli i 
luften. De blendende forførelsene til Satan vil bli så overbevisende at de fleste 
mennesker vil bli forført.
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11.  Hva vil beskytte de rettferdige fra å bli forført?
  Jes 8,20 Til ordet og til vitnesbyrdet! – Dersom de ikke taler i samsvar 

med dette ord, så er det ingen morgenrøde for dem (NB 1988).

Merk: Guds folk vil ikke bli forført, fordi de vil vite ut fra studier av Guds Ord 
hvordan Jesus vil komme igjen (Apg 17,11). Enhver tilsynekomst som ikke 
samsvarer med Skriften er en forfalskning og må avvises. Jesus har advart oss.
Matt 24,25 Se, Jeg har sagt dere det på forhånd.

12.  Vil det være trygt å gå å se en falsk kristus?
  Matt 24,26 Om de altså sier til dere: `Se, han er ute i ødemarken`, så 

_______ _______________ dit ut. 

13.  Hva vet vi om tiden for Jesu gjenkomst?
  Matt 24,36 Men den dagen og timen kjenner _____________, ikke 

englene i himmelen og heller ikke Sønnen, bare Faderen.

  Matt 24,33 Slik skal også dere vite, når dere ser alt dette, at han er 
____________ og står for døren!

Merk: Bare Gud vet den nøyaktige tiden for Jesus annet komme. Enhver form 
for datosetting er uforenlig med Bibelen. Men Jesus gjør det klart at når vi ser 
tegnene på Hans komme bli oppfylt (Matt 24, 4-51; Luk 21, 8-33; og 2 Tim 3, 
1-8), da kan vi vite at Hans komme er veldig nær — ja rett for døren.

14.  Hva vil englene gjøre ved Jesu annet komme?
  Matt 24,31. Sende ut sine engler, og de skal ___________ hans utvalgte 

fra de fire verdenshjørner, fra den ene enden av himmelen til den andre.

Merk: Din skytsengel (Matt 18,10) vil antageligvis være den første til å gratulere 
deg ved Jesu gjenkomst. For en velsignet tanke! Det er ikke noe å undres over at 
Bibelen kaller det annet komme for det "velsignede håp" (Tit 2,13)!

15.  Siden vi lever rett før Jesu annet komme, hvordan bør vi 
da forholde oss til denne store og strålende hendelsen?

  Matt 24,44 Derfor _______________ også dere være 
___________________! For Menneskesønnen kommer i den time dere 
ikke venter det.

16.  Hvordan vil folk bli belønnet ved Jesu annet komme?
  Åp 22,12 Se, jeg kommer snart, og lønnen jeg vil gi, har jeg med meg. 

Jeg skal gjengjelde hver og en __________ hans _________________.

Merk: Folk vil bli frelst av nåde ved tro, men det er vårt liv, og ikke våre ord, 
som viser om vår tro er ekte (Matt 7,21-23).

17.  Hva vil de ugudelige si når Jesus kommer tilbake?
  Åp 6,15-17 Jordens konger, stormenn og hærførere, de rike og de 

mektige, hver slave og hver fri, alle ________________ de seg i huler og 
mellom berghamrer. Og de sa til fjellene og berghamrene: "___________ 
over oss og ______________ oss for ansiktet til ham som sitter på 
tronen, og for vreden fra Lammet. For den store __________________ 

er kommet, og ___________________ ____________da bli 
________________?»

Merk: Under dette endelige jordskjelvet, vil de ugudelige — skrekkslagne av frykt 
— foretrekke at klippene og fjellene faller over dem fremfor å stå uforberedt 
ansikt til ansikt foran Kong Jesus.

18.  Hva vil de rettferdige si når Jesus kommer til syne?
  Jes 25,9 Den dagen skal de si: "Se, dette er vår Gud! Vi håpet på ham, og 

_____________ ____________________ oss. ... La oss juble og glede 
oss over hans frelse!"

19.  Hva er hovedgrunnen for Jesu annet komme?
  Joh 14,3 Vil jeg komme tilbake og _________ ______________ til 

meg, så dere skal være der jeg er.

Merk: Den mest oppløftende grunnen til Jesu annet komme er for å hente sine 
barn tilbake til det strålende hjemmet som Han har forberedt for dem. Ingen flere 
tårer, hjertesorg eller sykdommer vil noen gang mer oppstå. Derimot vil glede og 
fred over all forstand råde.

Din Respons
Jesus kommer i skyene snart. Planlegger du å være klar til å ta imot Ham?

SVAR: _______________

Tillegg
Denne delen gir ekstra informasjon for ytterligere studier.

Den hemmelige opprykkelsesteorien 
Den hemmelige opprykkelsesteorien er basert på åtte premisser som mange 
aksepterer som fakta uten at de stopper opp og undersøker påstanden. 
Imidlertid er vår eneste sikkerhet i at vi daglig studerer Skriften for å fastslå 
om tingene forholder seg slik (Apg 17,11). De åtte punktene vedrørende 
den hemmelige henrykkelsesteorien er følgende:
1. Henrykkelsen er hemmelig.
2. Henrykkelsen er usynlig.
3. Henrykkelsen etterlater de ugudelige i live.
4. Gud fjerner de rettferdige for å beskytte dem mot plagene.
5. Jesu annet komme vil være i to trinn: (1) den hemmelige    
 henrykkelsen, og (2) den virkelige gjenkomsten som vil bli storslått.
6. Disse to begivenhetene vedrørende det annet komme skjer med 7 års  
 mellomrom.
7. Henrykkelsen vil finne sted før åpenbaringen av antikrist, som da vil  
 forårsake plagene.
8. De ugudelige vil nå få en ny sjanse til å omvende seg til Kristus.

Å undersøke disse punktene fullstendig, kan vi ikke gjøre i dette begrensede 
tillegget, men vi skal kort kommentere hvert punkt. Punkt 1 og 2 ble dekket av 
studiedelen, men er tatt med på listen så den er komplett. Vær forberedt på noen 
overraskelser!
 1. Henrykkelsen er ikke stille, men derimot svært høylydt. Skriften sier: "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." 1 Tess 4,16. David 
sier: "Vår Gud kommer, og Han skal ikke tie. … en veldig storm omgir Ham." 
Sal 50,3. og Jeremia sier: "Herren skal brøle fra det høye, ... Han skal brøle 
mektig ... Han skal sette i et rop. … Den mektige røsten når ut til jordens ende." 
Jer 25,30.31. Ingenting ved dette er stille! Kristus vil komme med en røst som 
høres over hele verden. Merk deg dette. Hvis du lever når Jesus kommer tilbake, 
så vil du høre Ham. 
 2. Henrykkelsen er ikke usynlig; den vil bli sett av alle. Alle englene vil 
komme sammen med Jesus (Matt 25,31). En enslig engel kom til syne ved Jesu 
oppstandelse, og glansen fra ham var så overveldende at hele den romerske 
vaktstyrken falt til jorden som døde menn (Matt 28, 2-4). Tenk på den 
sjokkerende glansen fra alle himmelens engler! I tillegg kommer skinnet fra Jesus 
(Matt 25,31) og Hans Far (Matt 16,27). Stråleglansen vil bli langt over 
menneskers fatteevne. Jesus legger til: "For som lynet kommer fra øst og blinker 
til vest, slik skal også Menneskesønnens komme være." Matt 24,27. Hemmelig? 
På ingen måte. Faktisk så slår Bibelen dette fast ved å si: "Se, Han kommer med 
skyene, og hvert øye skal se Ham." Åp 1,7. Vær trygg på at om du lever ved Jesu 
annet komme, så vil du se Ham når Han kommer!
 3. Henrykkelsen etterlater ikke de ugudelige i live. De blir drept ved Herrens 
gjenkomst (Jes 11,4; Mal 4,1; 2 Tess 2,8).
 4. Gud fjerner ikke de rettferdige fra plagene, men derimot beskytter sitt folk 
gjennom dem (Sal 91, 5-12).
 5. Kristi annet komme vil ikke bli i to trinn — et hemmelig og ett som blir 
sett av alle. Det finnes bare ett annet komme, og det vil bli sett av hver levende 
person på kloden. Det finnes ikke ett eneste skriftsted som støtter teorien om et 
todelt annet komme.
 6. Den hemmelige henrykkelsen lærer at det er en 7-års periode mellom Jesu 
annet komme første gang og Jesu annet komme andre gang. Dette er ikke i 
henhold til Skriften.
 7. Antikrist kommer ikke til syne 3½ år etter Jesu annet komme. Han har 
vært aktiv i mange århundrer (1 Joh 4,3) og gjør fortsatt sitt ondskapsfulle 
arbeid.
 8. De ugudelige vil ikke få en ny anledning til å bli frelst etter Jesu annet 
komme. Alle syndere vil bli tilintetgjort ved Jesu annet komme. Det finnes ikke 
noen ny mulighet for noen etter at Jesus har kommet tilbake.



Profetiens 
verden

Absalom var den flotteste og den mest utspekulerte 
og ambisiøse sønnen som David hadde. Bibelen sier: ”I hele 
Israel var det ingen som ble hyllet så mye som Absalom, som 
også var en vakker mann. Fra isse til fotsåle fantes det ikke noe 
lyte på ham.” 2 Sam 14,25. 

 Men denne bestemte unge prinsen ønsket mer en 
bare folkets beundring for sitt flotte utseende. Han ønsket makt 
og farens trone. Han ønsket å bli Israels konge—uansett pris. 

Først drepte Absalom sin eldre bror 
Amnon, etter at Amnon hadde forgrepet 
seg på sin halvsøster Tamar. Amnon var 
Davids førstefødte sønn og arving til 
tronen. Så, etter at Absalom hadde 
vunnet tilbake farens tillit, begynte han å 
så tvil i hele riket om farens lederskap, 
dømmekraft, og rettferdighet. ”Slik stjal 
Absalom hjertene til Israels menn.” 2 
Sam 15,6. 

 Tilslutt slo hans onde plan ut i fullt 
opprør, da Absalom forsøkte å myrde 
sin egen far og kuppe kongeriket. David 
og hans trofaste menn ble tvunget til å 
flykte fra Jerusalem. Men etter en hard 
kamp noen dager etter sikret David seg 
tronen på nytt, og den forfengelige 
prinsen Absalom ble drept.

 En trist historie, men dette var ikke 
den første kongelige familiefeiden. For lenge siden, i et annet 
stort kongerike, ledet en lignende hendelse til det mest tragiske 
opprøret gjennom alle tider. Kongeriket var himmelen!

4. Den opprørske prinsen

Fortellingen . .
2 Sam 13,1-18.33
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Studiet
Fyll inn tomrommene etter å ha lest bibeltekstene.

 1.  Hva var navnet til den opprørske prinsen i himmelen, 
og hva gjorde han opprør mot?

  Jes 14,12 Du har falt fra himmelen, du _______________________, 
morgenrødens sønn! 

  Jes 14,13.14 Det var du som sa i ditt __________________: « ... Jeg vil 
... gjøre meg lik _________ ___________________.»

  Esek 28,17 Ditt hjerte ble hovmodig fordi du var _____________, du 
ødela din visdom og din _________________. Da kastet jeg deg til 
jorden.

Merk: Lucifer var den mektigste og vakreste av Guds skapninger. Han var den 
øverste av alle englene, og ledet etter all sannsynlighet det himmelske kor. Men 
han tillot at hans skjønnhet fylte ham med stolthet. (Se tillegget "Satan 
symbolisert ved kongene i Tyrus og Babylon.")

 2.  Skapte Gud en djevel da Han skapte Lucifer?
 Esek 28,15 Du var ____________ i din ferd fra den dagen du ble skapt,  
 til det ble funnet _______________ hos deg.

Merk: Gud skapte en perfekt engel, som ved egen frie vilje valgte å bli en djevel. 
Det kan være vanskelig å forstå, men hvis vi hadde kjent Lucifer før hans fall ville 
vi ha elsket ham. Vi vet ikke nøyaktig hvor lenge, men Lucifer kan ha tjent Gud i 
lang tid før han begynte å dyrke stoltheten og bitterheten. Herren kunne ha skapt 
alle sine skapninger som roboter, men en robot kan ikke elske. Sann kjærlighet må 
være villig til å ta en risiko. Det er derfor foreldre velger å få barn, vel vitende om 
at noen ganger kan de velge å være ulydige. Gud tillot Satan å gjennomføre sitt 
opprør av forskjellige grunner. For det første, for alltid å slå fast at Gud skapte sine 
skapninger med frihet til å velge. For det andre, hvis Gud hadde tilintetgjort 
Lucifer umiddelbart etter at han begynte å spre tvil om Guds kjærlighet og 
styresett, så ville alle de andre intelligente skapningene for alltid sittet igjen med 
ubesvarte spørsmål. De kunne ha tenkt: "kanskje Lucifer hadde rett?" Derfor ble 
Lucifer gitt adgang til å demonstrere de forferdelige resultatene av synden. Og til 
slutt, Gud ønsker ikke at Hans skapninger skal adlyde Ham kun fordi de ellers ville 
bli straffet. Han ønsker at vi skal adlyde ut fra kjærlighetens prinsipper, fremfor å 
adlyde av frykt.

 3.  Hva hendte til slutt?
  Åp 12,7 Da brøt det ut en ____________ i _____________________: 

Mikael og englene hans gikk til krig mot dragen. __________________ 
kjempet sammen med englene sine.

Merk: Omsider ble Lucifer og de englene som fulgte ham kastet ut av 
himmelen.

 4.  Hvilke mektige vesen arbeider under Satans kommando?
  Åp 12,4 Halen rev ned en ___________________ av stjernene på 

himmelen og kastet dem ned på jorden. 

  Åp 12,9 Han ble kastet ned på jorden, og ___________________ 
hans ble kastet ned sammen med ham.

Merk: Satan er så utspekulert at han var i stand til å forføre en tredjedel av 
himmelens engler i opprøret mot Gud. Under navnene "djevler" og "demoner" 
utfører nå disse falne englene Satans plan. I historien om Absalom, så ser vi at 
også han gjorde svært lite av sitt eget skitne arbeid. Absalom beordret sine 
tjenere til å utføre sin vilje.
2 Sam 13,28 Absalom hadde befalt tjenerne sine og sagt: "Følg med når Amnon 
blir lystig til sinns av vinen. ..., skal dere drepe ham. Frykt ikke! Har jeg ikke befalt 
dere?
2 Sam 14,30 Da sa han til tjenerne sine: «Se, åkeren til Joab er like ved siden av 
min. ... Gå og sett fyr på den!»

 5.  Hvilke metoder bruker Satan i sitt arbeid?
 A.  Åp 12,9 Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som 

kalles djevelen og Satan, og som __________________ hele verden. 

 B.  Mark 1,13 Og der var han i førti dager og ble ________________ 
av Satan. 

 C.  Åp 16,14 Dette er demoniske ånder som gjør underfulle _________.

 D.  Åp 12,10 For ______________________ er styrtet, han som dag 
og natt _______________________ våre søsken for vår Guds 
ansikt.

 E. Joh 8,44 Han har vært en _________________ fra begynnelsen av  
 ..., for han er en __________________ og løgnens far.

Merk: På et område har Satan en fordel fremfor Gud i kampen mellom det 
gode og det onde. Gud bruker bare sannhet, mens Satan bruker både sannhet 
og løgn i varierende kombinasjoner, for å kunne fremstille sin sak på beste 
måte. (Se tillegget "Forvent det uventede".)

 6.  Når er djevelen farligst?
  2 Kor 11,14 Det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg 

om til en ___________________ ____________________. 

Merk: Akkurat som djevelen lot Absalom som om han elsket folket og bare 
ville deres beste, for så å kunne forføre dem.
2 Sam 15,5.6 Slik skjedde det at hver gang det var noen som nærmet seg og falt på 
kne for ham, så pleide han å rekke ut hånden, gripe tak i ham og kysse ham. På 
denne måten oppførte Absalom seg overfor hele Israel som kom til kongen for å få 
dom. Slik stjal Absalom hjertene til Israels menn.
Satan er farligst når han fremstår som en åndelig person som jobber innenfor 
menigheten. (Se tillegget ”en intelligent engel”.)

 7.  Kjenner Satan Bibelen?
  Matt 4,5.6 Da tok djevelen ... og sa: "Er du Guds Sønn, så kast deg ned 

herfra! For det står ____________________: Han skal gi englene sine 
befaling om deg."
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Merk: Djevelen er en ekspert på å sitere og forvrenge Bibelen med den 
hensikt å forføre folk. Derfor er det av største betydning at Guds folk kjenner 
Skriften og derved kan unngå å bli forført.

 8.  Hvem på jorden er det djevelen hater mest?
  Åp 12,17 Dragen ble rasende på __________________ og dro av sted 

for å føre krig mot de _________________ i hennes ætt, mot dem som 
følger Guds bud og holder fast på vitnesbyrdet om Jesus.

 9.  Hvilke to livsfarlige dyr bruker Bibelen for å illustrere 
Satan?

  1 Pet 5,8 Vær edru og våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som 
en brølende _____________________ for å finne noen å sluke.

  Åp 12,9 Den store dragen ble kastet ned, den gamle ______________, 
han som kalles djevelen og Satan, og som forfører hele verden. Han ble 
kastet ned på jorden, og englene hans ble kastet ned sammen med ham. 

Merk: Både løver og slanger bruker list og avledning for å fange byttet sitt. 
Akkurat som djevelen kaster de seg plutselig over byttet på en brutal og 
likegyldig måte, uten å ense de lidelsene som de da blir ansvarlige for.

10. Hva er den eneste måten å seire over Satan på?
  Jak 4,7.8 Så vær da _____________ mot Gud! Men stå djevelen imot, 

så skal han flykte fra dere. _______________ dere ______________ 
til Gud, så skal han holde seg nær til dere.

Merk: Den beste måten å komme nærmere Gud på er gjennom bønn og 
bibelstudium.

11.  Hvordan bekjempet Jesus djevelens angrep?
  Matt 4,10 Da sa Jesus til ham: "Bort fra meg, Satan! For __________ 

_____________ ___________________:"

  Ef 6,17 Ta imot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er _____________ 
_________________.

  Hebr 4,12 For _____________ ord er levende og virkekraftig og 
skarpere enn noe tveegget sverd.

Merk: Vår eneste sikkerhet mot Satans listige forførelser er å gjøre seg godt 
kjent med Guds Ord slik at det hindrer oss i å synde. Den samme metoden 
som Jesus brukte for å nedkjempe djevelen er også tilgjengelig for oss i dag.

  Sal 119,11 Jeg gjemmer ditt ord i hjertet så jeg ikke skal synde mot deg.
 Ef 6,11 Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep.

12.  Hvordan vil Satans undergang ligne på Absaloms fall?
  2 Sam 18,17 De tok Absalom og kastet ham i en dyp _______________ 

i skogen.

  Jes 14,15 Men til dødsriket er du støtt ned, lengst ned i den dypeste 
____________________.

13.  Vil Satan noengang gjenoppstå for å friste Guds folk?
  Esek 28,19 Alle som kjente deg blant folkene, gyser. Et skremsel er du blitt, 

du er ______________ for ________________.

  Nah 1,9 Nøden skal ikke komme __________ _______________ 
_________.

14.  Hvordan føles det for Gud å tilintetgjøre de ugudelige?
  Esek 33,11 Si til dem: Så sant jeg lever, sier Herren Gud, jeg vil 

__________ at den urettferdige skal dø, men at han skal ____________ 
om fra sin vei og _______________. Vend om, vend om fra deres onde 
vei! Hvorfor vil dere dø, Israels hus?

15.  Hvordan reagerte David da han fikk vite at hans 
opprørske sønn Absalom hadde blitt drept?

  2 Sam 18,33 Da ble kongen dypt ________________. Han gikk opp i 
rommet over porten og gråt. Mens han gikk, ropte han: "Absalom, min 
sønn! Absalom, min sønn, min sønn! Å, om __________ var __________ 
i _____________ sted! Absalom, min sønn, min sønn!"

 Din Respons
Dette rørende eksempelet åpenbarer hvordan vår himmelske Far føler 
vedrørende sine fortapte barn. Ikke bare var Han villig til å dø i vårt sted; Han 
gikk ett skritt lenger—Han ga oss sitt største offer, sin Sønn! Gud ønsker ikke at 
noen skal gå fortapt. Han søker desperat å frelse deg. Derfor døde Jesus i ditt 
sted. Mesteparten av verden har forent seg med Satan i opprøret mot himmelens 
Gud. Ønsker du å velge å elske og tjene Ham?

SVAR: _______________

 Tillegg
Denne delen gir ekstra informasjon for ytterligere studier.

Satan symbolisert ved kongene i Tyrus og Babylon 

 I Jes 14,14-15 bruker Bibelen kongen i Babylon som symbol på 
Satan, og i esek 28,11-19 symboliserer Satan kongen av Tyrus. I begge  

       disse tilfeller vet vi at symbolikken går lenger enn til noen jordisk konge,        
       fordi Guds beskrivelse av personen ikke samsvarer med noe dødelig menneske.  
       Legg merke til måten Lucifer (nå kalt Satan) er beskrevet i de følgende   
       skriftsteder:
	 	 	 •	falt	fra	himmelen	(Jes	14,12)
	 	 	 •	var	full	av	visdom	og	perfekt	i	skjønnhet	(Esek	28,12)
	 	 	 •	hadde	vært	i	Eden	(vers	13)
	 	 	 •	kostelige	steiner	dekket	ham	(vers	13)
	 	 	 •	en	salvet	kjerub	med	dekkende	vinger	(vers	14)
	 	 	 •	var	på	Guds	hellige	berg	(vers	14)
	 	 	 •	var	fullkommen	i	sin	ferd	(vers	15)	
           Siden kongene av Babylon og Tyrus fremviste den samme politikken og led  
       den samme destruktive skjebnen som Satans rike vil gjøre, så brukte Gud dem  
       til å symbolisere Satan. I realiteten er alle bibelske autoriteter enige i denne  
       symbolikken. Dessuten har Bibelen mange andre referanser til Lucifer (se Luk  
       4,5.6; 10,18; Joh 8,44; 2 Pet 2,4; 1 Joh 3,8; Judas 6; Åp 12,7-9), men uten  
       esek 28 og Jes 14, så ville vi ikke hatt det komplette bildet.

      Forvent det uventede
   Mange forventer at Satan åpent skal fremstå som Guds fiende i endetiden,  
       men dette er ikke riktig. Satan er virkelig Guds bitreste fiende, men hans   
       strategi er å late som om han er rettferdig (Matt 24,24). Han kan fremstå som  
       en strålende engel (2 kor 11,13-15) og søke menneskers tilbedelse (Åp 13,12).  
       Skriften er klar på at hans guddommelige utseende vil være så overbevisende at  
       "hele verden" undrer seg og følger etter dyret (Åp 13,3). Snakk om tragedie!  
       Satan vil etterligne kristus så godt at nær sagt hele verden følger ham, mens de  
       tror at de følger kristus. Vil du bli forført? Ikke hvis du gir akt på Bibelens  
       advarsler.

      En intelligent engel
   Satan er tilfreds med at mennesker beskriver ham som et stygt rødt vesen  
       med flaggermusvinger, delvis menneske og delvis dyr, med splittede hover og  
       lang hale, bærende på en høygaffel mens han fyrer i helvete. Ingenting er   
       lenger borte fra sannheten en dette. en slik beskrivelse kommer fra gresk   
       mytologi. Det finnes ikke antydning til slikt nonsens i Skriften. Bibelen   
       beskriver Satan som en intelligent og meget attraktiv engel med en   
       overnaturlig evne til å kommunisere. Han er også meget godt kjent med   
       Skriften (Matt 4, 5-6). Djevelen er en selvutnevnt fiende av Gud, og hans mål  
       er å sverte Guds karakter og tilrane seg Hans trone. Satan hater også deg og  
       dine kjære, og har planer om å ødelegge deg. Denne serien vil hjelpe deg til å  
       forstå planene hans og forhindre dem. Bare legg livet ditt trygt i Guds hender  
       og be oppriktig om veiledning.



Profetiens 
verden

Himmelen var fremdeles mørk når den gamle 
patriarken tydelig hørte Guds stemme: "Abraham!" Han svarte: 
"Her er jeg." Da sa Han: "Ta nå din sønn, din enbårne sønn Isak, 
som du elsker, og dra til Moria-landet. Der skal du bære ham 
fram som brennoffer på et av fjellene Jeg skal si deg." 1 Mos 
22,1.2.

 Abraham begynte å skjelve når han tenkte over de 
sjokkerende konsekvensene av denne befalingen. Gud hadde lovet 
ham at gjennom Isak skulle han bli stamfar til en mektig nasjon. 

Alle Abrahams håp og drømmer var 
rettet mot denne mirakelsønnen som de 
hadde fått i sin alderdom. Han forstod 
ikke hvorfor Gud ba ham gjøre en så 
fremmed handling, men han hadde lært å 
adlyde og stole på sin himmelske Far — 
selv om han ikke skjønte det.

 Dermed vekket Abraham unge Isak 
og to pålitelige tjenere, og det lille følget 
begynte på den tre dager lange reisen til 
Moria. Da de nærmet seg offerfjellet, ba 
Abraham sine tjenere om å vente der på 
at han og Isak skulle komme tilbake. Så 
plasserte han veden på sønnens rygg, og 
sammen begynte de på oppstigningen til 
fjellet.

 Da Isak følte at noe var galt spurte 
han, "Min far!" Han svarte: "Her er jeg, 
min sønn." Så sa han: "Se, ilden og veden, 
men hvor er lammet til brennofferet?" 

Abraham sa: "Min sønn, Gud vil utse for 
Seg Selv lammet til brennofferet." Så gikk de to sammen. 1 Mos 
22,7.8.

 Når de nådde toppen av fjellet, forklarte Abraham 
gråtende grunnen til reisen. Villig aksepterte Isak Guds befaling. 
Etter den siste omfavnelsen bandt faren kjærlig sin sønn og la 
ham på steinalteret. Abraham løftet kniven, da ble han brått 
stoppet av en engel, og ble isteden befalt å ofre en vill bukk som 
hadde satt fast hornene sine i en tornebusk.

 Denne følelsesladede historien var ikke den eneste 
gangen en far var nødt til å ta den smertefulle avgjørelsen om å 
ofre sin kjære sønn. 

5. Det høyeste offer

Fortellingen  
1 Mos 22,1-19
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 Studiet
Fyll inn tomrommene etter å ha lest bibeltekstene.

 1.  Hvem representerte dyret som ble ofret i steden for Isak?
  Joh 1,29 Dagen etter ser han _________________ komme gående mot 

seg, og han sier: «Se, Guds _______________, som bærer bort verdens 
synd!

 2. Hvorfor var det nødvendig at Jesus døde?
 Rom 3,23 For ______________ har syndet.
 Rom 6,23 Syndens lønn er ____________________.
  Hebr 9,22 Uten at _____________ blir utøst, er det ingen som får 

tilgivelse.
  1 Kor 15,3 Kristus døde for ____________ ______________. 
  1 Pet 3,18 For Kristus selv led for synder, én gang for alle, den 

____________________ for _____________________.

Merk: Bibelen er uvurderlig siden den forteller om hvordan synden kom inn i 
verden og hvordan den vil bli fjernet. Gud kan ikke tolerere den stygge og 
ondskapsfulle synden. Straffen for synd er døden. Og enda verre, da Adam og Eva 
syndet arvet hele den menneskelige rasen denne dødssykdommen. Guds lov og 
straffen for å bryte den kunne ikke endres, og dermed ble alle mennesker fordømt. 
Men Gud kunne ikke holde ut å bli adskilt fra sine skapninger. Så, ved en utrolig 
kjærlighetshandling, valgte Han å sende sin egen Sønn inn i verden for å dø for din 
og min skyld. Vår synd og vår dødsstraff ble lagt på Ham, og vi ble satt fri.

 3.  Hva kalles den store frelsesplanen?
 Åp 14,6 Han hadde et evig ____________________ å forkynne for dem  
 som bor på jorden.

Merk: Guds frelsesplan er kalt "evangeliet" som betyr "gode nyheter". Og det er 
virkelig de mest fantastiske nyheter som noen gang er levert til mennesker. Vår 
dødsstraff ble sonet av Jesus og vår skyld ble fjernet.

 4. Hvorfor ga Gud oss et slikt fantastisk offer?
 Joh 3,16 For så høyt har Gud _________________ verden at han   
 ___________ sin Sønn, den enbårne.

Merk: De sterkeste jordiske båndene er foreldrenes kjærlighet til sine barn. Når 
Gud Faderen var villig til å la sin Sønn lide og dø i vårt sted, så demonstrerte Han 
på det aller sterkeste hvor høyt Han elsker hver og en av oss.

 5.  Hva må jeg gjøre for å ha nytte av Jesu offerdød?
  Apg 16,31 "______________ på Herren Jesus, så skal du og alle i ditt 

hus bli frelst."

  Joh 1,12 Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli 
____________ _______________, de som tror på hans navn.

Merk: Jesu frelsesoffer er en fri gave (Rom 6,23). Min oppgave er å tro at det er 
sant og ta imot den frie gaven i tro.

 6.  Hvordan blir jeg da tilgitt og renset?
  Apg 3,19 ________________ derfor og vend om, så syndene deres blir 

strøket ut.
  1 Joh 1,9 Men dersom vi __________________ våre synder, er han 

trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og ________________ oss 
for all urett.

Merk: Å bekjenne er den verbale siden ved omvendelsen. Sann omvendelse 
inkluderer en anger for — og flukt fra — synd (Ords 28,13).

 7.  Hva er den vidunderlige omvendelseserfaringen kalt?  
  Joh 3,7 Dere må bli ____________ på ______________.

Merk: Denne erfaringen er referert til som den nye fødsel, fordi fra det 
øyeblikket er fortiden lagt bak. Isteden begynner vi et nytt liv, på lik linje med 
en nyfødt baby. Det er en fantastisk erfaring å starte et nytt liv uten en eneste 
flekk av skyld på rullebladet vårt.

 8.  Hvem tar bolig i hjertet hos hver gjenfødt kristen?
  Joh 14,17 Sannhetens _____________, ... dere kjenner ham, for han 

blir hos dere og skal være i dere.

Merk: Faktisk så bor Jesus selv i den kristne gjennom sin Hellige Ånd.

 9.  Når Jesus bor i hjertet mitt ved Den hellige ånd, hva vil 
jeg da gjøre?

  Fil 2,13 Så dere både vil og ______________ det som er etter Guds 
gode vilje.

Merk: Jeg vil ønske å gjøre Hans vilje, og Han gir meg kraften til å virkeliggjøre 
det.

10.  På hvilket grunnlag kan jeg være sikker på at min nye 
fødsel vil bli en suksess?

  Fil 1,6 Og jeg er trygg på at han som __________________ sin gode 
gjerning i dere, skal fullføre den - helt til Jesu Kristi dag.

Merk: Jeg er trygg fordi Jesus lovte å fullføre den for meg ved sin store kraft. 
Frelsen hviler på Hans makt, ikke min.
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11. Hvorfor feiler mennesker i sin kristne erfaring?
  Jes 53,6 Vi gikk oss alle vill som sauer, hver tok ___________ egen 

______________. 
  2 Pet 3,2 Det de hellige profetene har sagt, og om det budet deres egne 

apostler har fra _________________ og Frelseren.

Merk: Mennesker feiler ofte i å leve som en kristen fordi de aksepterer Jesus som 
en Frelser, men ikke som en Herre eller "Hersker" i deres liv. De fleste av oss 
ønsker å leve våre liv på vår egen måte. Når vi aksepterer Jesus som Herre, så 
overgir vi våre liv til Ham. Vi ber Ham overta styringen av våre liv, og ber Ham 
om å veilede oss. (Se tillegget "Engang frelst alltid frelst?")

12.  Hvordan kan jeg vite at Jesus aksepterer meg, og at jeg 
er Hans barn?

 Tit 1,2 Gud, som ikke kan lyve, gitt _____________ om fra evighet av.
  Matt 7,7 Be, så ____________ dere få.

Merk: Vi vet at Jesus tar imot oss når vi spør Ham, fordi Han ikke kan lyve. 
Han har lovt å ta imot oss, og Han tar imot oss — ikke fordi vi føler noe 
annerledes, men fordi Han har lovt det.

13.  Hvordan vil sann omvendelse endre et liv?

 A.  Joh 13,35 Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere 
har ___________________ til hverandre."

 B. 2 Kor 5,17 Nei, den som er i Kristus, er en __________ skapning.

 C.  1 Joh 3,22 For vi holder hans bud og ______________ det som er 
godt i hans øyne.

 D.  Rom 12,2 Innrett dere ikke etter den nåværende ______________, 
men la dere ________________ ved at sinnet fornyes, så dere kan 
dømme om hva som er Guds _____________: det gode, det som er 
til glede for Gud, det fullkomne.

 E.  Apg 1,8 Dere skal være mine ________________.
 F.  Ef 6,18 _________ alltid i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de 

hellige. 

14.  Hvilke vidunderlige løfter følger det kristne livet?

 A.  Fil 4,13 __________ makter jeg i ham som gjør meg sterk.

 B.  Fil 4,19 Så skal min Gud, ... gi dere alt dere ________________.

 C. Mark 10,27 "Alt er _________________ for Gud."

 D. Joh 15,11 Og deres ______________ kan bli fullkommen.

 E.  Joh 10,10 For at dere skal ha liv og ____________________.

 F.  Hebr 13,5 Jeg svikter deg ikke og __________________ deg 
______________.

 G.  Hebr 13,6 Herren er min hjelper, jeg ___________________ 
____________. Hva kan mennesker gjøre meg?

 H.  Joh 14,27 Min _____________ gir jeg dere.

Merk: Gud gir sitt folk følgende åtte dyrebare løfter:
	 •	Vi	kan	utføre	alt	gjennom	Jesus
	 •	Alle	våre	behov	vil	bli	tilfredsstilt.
	 •	Ingenting	vil	være	umulig	for	oss.
	 •	Vår	glede	vil	bli	fullkommen.
	 •	Vi	vil	ha	et	rikere	liv.
	 •	Gud	vil	aldri	forlate	eller	svikte	oss.
	 •	Vi	behøver	aldri	å	frykte	for	hva	mennesker	kan	gjøre	mot	oss.
	 •	Herren	vil	gi	oss	sin	fullkomne	fred.
 Pris Herren! Hvordan kan noe bli bedre en dette?

Din Respons
Vil du bestemme deg for å ta imot Jesu plan for å frelse deg, eller til å fornye 
denne beslutningen?

SVAR: _______________

Tillegg
Denne delen gir ekstra informasjon for ytterligere studier.

Engang frelst, alltid frelst?
 Kan en person gå fortapt etter at han har tatt imot Kristus som sin 
Frelser? Bare i Guds Ord kan vi finne et svar på dette spørsmålet. Bibelen 
taler for seg selv: "La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, 
for han som ga løftet, er trofast. 24 La oss ha omtanke for hverandre, så 
vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Fortsetter vi å 
synde med vitende og vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da 
finnes det ikke lenger noe offer for synder." Hebr 10,23.24.26.
 Ingen plass lærer Bibelen at vårt ansvar opphører når vi blir en 
kristen. Guds Ord er tydelig: "For når noen er kommet fri fra det urene i 
verden og har lært vår Herre og frelser Jesus Kristus å kjenne, og de så 
igjen blir fanget av det urene og ligger under for det, da står det verre til 
med dem enn før. Det ville vært bedre for dem om de aldri hadde lært å 
kjenne rettferdighetens vei, enn at de først kjenner den og så vender seg 
bort fra det hellige bud som ble overgitt dem. Da er det gått med dem 
som det så treffende heter i ordtaket: Hunden vender tilbake til sitt eget 
spy og: Ikke før er grisen vasket, så velter den seg i søla." 2 Pet 2,20-22.
 Kristenheten hviler på mer enn en enkelt avgjørelse. Jesus sa at vår 
frelse er basert på den forutsetningen at vi fortsetter å adlyde i Ham. (Joh 
15,4). Og apostelen Paulus sier, "Jeg dør hver dag." 1 Kor 15,31. Dette 
betyr at han på en daglig basis velger å fornekte seg selv og følge Jesus. 

Herren selv sier: "Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og 
hver dag ta sitt kors opp og følge meg." Luk 9,23. 
 Bibelen lærer ikke at vi kan snu ryggen til sannheten og fremdeles bli 
frelst. Esek 18,24 sier: "Men når en rettferdig vender seg bort fra sin rette ferd 
og gjør urett, alt avskyelig som den urettferdige gjør, skulle han da få leve? 
Alle de rettferdige gjerninger han har gjort, skal være glemt. For sin troløshet 
og for sin synd skal han dø." Paulus minner oss også om: "Derfor må den 
som tror han står, passe seg så han ikke faller!" 1 Kor 10,12. 
 Noen mennesker tror at de kan prate uten å handle. Men Jesus sier: "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!" Matt 7,21-
23. 
 Paulus beskriver den konstante kampen til den sanne kristne når han sier: 
"Vet dere ikke at på stadion deltar alle i løpet, men bare én får seiersprisen? 
Løp da slik at dere vinner den! Alle som deltar i kamplekene, må nekte seg 
alt. ... Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, for at 
ikke jeg som har forkynt for andre, selv skal komme til kort." 1 Kor 
9,24.25.27.
 Å tro at så snart vi er frelst så kan vi ikke gå fortapt, er det samme som å 
tro at Gud tar fra oss vår største frihet — friheten til å velge. På den annen 
side ønsker Gud at vi skal ha visshet for at Han vil fullføre det arbeidet som 
Han har påbegynt i våre liv. "Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode 
gjerning i dere, skal fullføre den - helt til Jesu Kristi dag." Fil 1,6. 
 Vi kan være trygge på at hvis vi fortsetter å følge Ham, så vil Han 
fortsette å lede oss, og Han vil aldri slippe en hånd som av fri vilje er plassert i 
Hans. "Men den som holder ut til enden, skal bli frelst." Matt 24,13. 
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Profetiens 
verden

Etter at Darius, kongen av Medo-Persia hadde 
inntatt Babylon, henrettet han alle de babylonske 
regjeringsmedlemmene unntatt en. Den heldige var Daniel, en 
sann Guds tjener. Sytti år tidligere hadde han blitt ført fra Judea 
til Babylon som fange, og ble der pålagt å tjene som rådgiver 
for de babylonske kongene. Daniel ble kjent over hele riket som 
en som innehadde ”en enestående ånd”. Dan 5,12; 6,4. 

Ikke bare sparte kong Darius Daniel, men han ”planla å 
sette ham over hele kongeriket.” Dan 6,4. 
Når de Medo-Persiske embetsmennene 
forstod at kongen planla å forfremme en 
gammel hebraisk fange til å styre over 
dem, ble de sjalu og rasende. Dermed 
planla de å lure Darius til å signere en 
lov som proklamerte at enhver som de 
neste 30 dagene tilba noen gud eller 
mennesker annet enn kongen, ville bli 
kastet i løvehulen (Dan 6,8). 
Tilsynelatende visste disse mennene at 
Daniel var trofast i sitt bønneliv og fast 
bestemt på å adlyde Guds lov, som 
forbyr tilbedelse av andre guder. (2 Mos 
20,3-5).

Akkurat som de hadde forventet, tok 
disse embetsmennene Daniel i å be til sin 
Gud gjennom det åpne vinduet. Når 
kong Darius oppdaget at han var blitt 

lurt, og at hans gamle venn var på vei til 
løvehulen, prøvde han på alle mulige måter å forhindre at 
Daniel ble dømt av den tragiske loven som han hadde signert. 
Men loven kunne ikke endres. Daniel ble kastet i løvehulen, og 
Gud belønnet hans trofasthet med å sende en engel som lukket 
løvens gap (Dan 6,23).

Profetiene forteller oss at i de siste dager så vil Guds folk 
bli tvunget til å ta en lignende beslutning vedrørende hvilken 
konge og hvilken lov de vil adlyde.

6. Kongens lov

Fortellingen . .
Daniel 6,1-28

Studiet
Fyll inn tomrommene etter å ha lest bibeltekstene.

 1. Kan Guds lov bli opphevet eller annulert?

 Luk 16,17 Før skal himmel og jord __________________, før en eneste  
 prikk i loven faller bort.
  Sal 89,35 Jeg vil ______________ vanhellige min pakt, ____________ 

endre ordene fra min munn.
  Sal 111,7.8 Alle hans bud, de er __________________ for evige tider, 

de skal holdes i ________________ og ______________________.
  Mal 3,6 Jeg, Herren, har ikke __________________ meg.

Merk: Under ingen omstendigheter kan Guds ti-budslov noen gang bli endret eller 
opphevet. Den er like varig som Gud selv. Tre ganger i Bibelen ser vi at jordiske 
konger (Herodes, Ahasverus og Darius) laget lover som de senere ønsket å endre, 
men ikke kunne. Hvis lovene til svake, ubesluttsomme konger var uforanderlige, 
hvordan kan da noen tro at Guds evige lov — skrevet i stein av Hans egen finger 
— kunne bli endret? Se på disse sammenligningene mellom Gud og Hans lov.

GUD ER: LOVEN ER:

Luk 18,19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . GOD. . . . . . . . . . . . . . . . Rom 7,12
Jes 5,16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HELLIG . . . . . . . . . . . . . . Rom 7,12
5 Mos 32,4 . . . . . . . . . . . . . . RETTFERDIG . . . . . . . . . . . . Rom 7,12
Matt 5,48 . . . . . . . . . . . . . . . . . PERFEKT . . . . . . . . . . . . . . Sal 19,8
1 Joh 4,8. . . . . . . . . . . . . . . . KJÆRLIGHET . . . . . . . . . . . . Rom 13,10
2 Mos 9,27 . . . . . . . . . . . . . . . . MORALSK . . . . . . . . . . . . . Sal 19,10
5 Mos 32,4 . . . . . . . . . . . . . . . . SANNHET . . . . . . . . . . . . . Sal 119,142.151
1 Joh 3,3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REN . . . . . . . . . . . . . . . . Sal 19,9
Joh 4,24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÅNDELIG. . . . . . . . . . . . . . Rom 7,14
Mal 3,6 . . . . . . . . . . . . . . . .UFORANDERLIG . . . . . . . . . . Matt 5,18
1 Mos 21,33 . . . . . . . . . . . . . . . . . EVIG. . . . . . . . . . . . . . . . Sal 111,7.8

Guds lov kan ikke bli endret fordi den reflekterer Hans karakter. Ordene i Skriften som 
beskriver Gud, beskriver også Hans lov. Guds lov er Hans karakter beskrevet i ord. Det 
er like umulig å forandre Guds lov, som det er å forandre Gud selv.

 2.  Hva er synd ifølge Bibelen?
  1 Joh 3,4 Hver den som ______________ synd, gjør opprør mot loven.
 Rom 3,20 Ved ________________ lærer vi synden å kjenne.

Merk: Djevelen hater loven fordi den gjør oss oppmerksom på at vi trenger en 
Frelser fra synden. Rom 4,15 sier: "Men der det ikke er noen lov, der er det heller 
ingen overtredelse." Loven kan ikke frelse noen, men den viser oss Guds 
fullkommenhet og vår ufullkommenhet. 

 3.  Hvilken lov refererer 1 Joh 3,4 til?
  Rom 7,7 Men uten loven ville jeg ikke visst av synden. Jeg ville 

____________ visst hva ____________________ var, dersom ikke loven 
sa: Du skal ikke begjære.

Merk: Det er Guds ti-budslov som sier: "Du skal ikke begjære." Å bryte Guds 
ti-budslov som Han skrev med sin egen finger (2 Mos 31,18; 32,16), er synd. 

Enhver synd som er mulig å begå av mennesker er fordømt av minst ett av Guds 
ti bud. Det er derfor Guds lov er betegnet som "uten grenser" (Sal 119,96) og 
"fullkommen" (Sal 19,8). "Dette gjelder alle mennesker" Fork 12,13. Når vi er 
blitt klar over vår synd, så ser vi etter en Frelser. Derfor hater djevelen loven, 
fordi den får oss til å søke frelse og tilgivelse hos Jesus.

 4.  Holdt Jesus de ti bud?
  Joh 15,10 Jeg har _______________ min Fars bud.

Merk: Jesus holdt de ti budene som ett eksempel for oss (1 Pet 2,21).

 5.  Hvor mange mennesker har syndet?
  Rom 3,23 For ________________ har syndet og mangler Guds 

herlighet.

 6.  Hva er resultatet å leve i synd?
  Rom 6,23 Syndens lønn er _______________________.

Merk: Hvis Guds lov kunne endres, så ville det ikke være nødvendig for Jesus å 
dø på korset. Det faktum at Jesus betalte boten for synden og døde er et bevis 
på at loven er uforanderlig.

 7.  Noen sier at de ti bud ikke er bindende for de kristne 
som lever i den nytestamentlige tiden. Hva sier Jesus 
om dette?

  Matt 19,17 "Men vil du gå inn til livet, så _______________ 
budene!"

 Joh 14,15 Dersom dere elsker meg, _______________ dere mine bud.
  Åp 22,14 Salige er de som ________________ sine kapper. De skal få 

rett til å spise av livets tre og gå gjennom portene inn i byen. 
  Åp 14,12 Her må de hellige ha utholdenhet, de som holder seg til Guds 

________________.

Merk: Det Nye Testamentet sier rett ut at Guds folk vil holde Hans bud. Alle 
vet at verden i dag er i store vanskeligheter fordi så mange ikke lenger føler at 
det er viktig å holde Guds lov. Bibelen taler om våre dager ved å si: "Det er tid 
for å gripe inn, Herre, for de har brutt din lov." Sal 119,126. 

 8. Hvordan er det mulig å holde budene?
  Rom 8,3.4 Det gjorde Gud. Han sendte sin egen Sønn ... og holdt dom 

over synden i oss. Slik ble lovens krav oppfylt _______ _____________ 
som ikke lever slik kjøttet vil, men slik Ånden vil.

  Fil 1,6 Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning ______ 
____________, skal fullføre den - helt til Jesu Kristi dag.

  Fil 4,13 Alt makter jeg i ______________ som gjør meg sterk.
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Merk: Når en person er født på ny, så kommer Jesus Kristus ved sin Hellige 
Ånd inn i personens liv og på mirakuløst vis gjør lydighet mulig.

 9.  Hva er den gamle pakten, og hvorfor feilet den?
 5 Mos 4,13 Han kunngjorde sin pakt for dere, som han påla dere å   
 holde, _______ ________ ___________ som han skrev på to   
 steintavler.
  Hebr 8,8 Men Gud _________ noe å ______________ på folket når 

han sier: Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg oppretter en ny pakt 
med Israels hus og Judas hus.

10.  På hvilken lov er den nye pakten basert?
  Hebr 8,10 Men dette er pakten jeg vil slutte med Israels hus i dager som 

kommer, sier Herren: Jeg vil legge __________ _________________ i 
deres sinn og skrive dem i deres ____________. 

Merk: De to paktene var avtaler mellom Gud og Hans folk. Den gamle pakten 
misslyktes fordi den var etablert på folkets falske løfter og gjerninger.
 2 Mos 24,7: "Alt det Herren har talt, vil vi gjøre etter og lyde."
Den nye pakten lykkes fordi det er Guds lov skrevet i hjertet og etablert på Jesu 
løfter og Hans mirakuløse kraft i den omventes liv.

  Hebr 8,10: "Jeg vil legge Mine lover i deres sinn og skrive dem på deres hjerter." 
Personens natur er fullstendig endret, så det å gjøre Guds vilje er en stor glede.
Merk at den nye pakten er basert på den samme loven, men den er skrevet et 
annet sted (i hjertet) og etablert på bedre løfter (Guds).

11.  Blir ikke det å holde Guds bud uvesentlig når en ved 
tro lever under nåden?

 Rom 6,15 Hva så? Skal vi synde fordi vi ikke er under loven, men under  
 nåden? ____________ _____________!

 Rom 3,31 Opphever vi da loven ved troen? Slett ikke! Vi    
 _______________ _______________.

Merk: De som har fått Jesu tilgivelse for brudd på Hans lov er dobbelt så pliktig 
til å adlyde Hans lov. De som får del i Hans tilgivelse er ivrigere enn andre etter 
å følge Jesus.

12.  Blir mennesker frelst ved å holde loven?
  Ef 2,8.9 For av ____________ er dere frelst, ved ____________. Det 

er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for 
at ingen skal skryte av seg selv.

Merk: Ingen er frelst ved å holde loven. Alle er frelst ved Guds mirakuløse nåde. 
Imidlertid vil de som er frelst, eller forvandlet av Jesu nåde, ønske å adlyde Hans lov 
som et uttrykk for deres kjærlighet og takknemlighet til Ham. 

  Joh 14,15 "Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. "

13.  Hva motiverer en person til å adlyde Guds lov?
  Rom 13,10 Derfor er ____________________ oppfyllelse av loven.
  Matt 22,37-39 Han svarte: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt 

________________ og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det 
største og første budet. Men det andre er like stort: Du skal elske din neste 
som deg selv.

  1 Joh 5,3 Å _____________ Gud er å holde hans bud. Og hans bud er 
ikke tunge. 

Merk: Kjærlighet er en storslagen motivator. De fire første budene har å gjøre med 
mitt forhold til Gud. Når jeg elsker Ham så er det å adlyde disse budene en sann 
glede. De seks siste budene inneholder mitt forhold til mennesker. Hvis jeg virkelig 
elsker mennesker så vil jeg ikke gjøre noe som vil skade dem.

14.  Kan jeg være en sann kristen uten å holde alle Hans ti 
bud?

  1 Joh 2,3.4 På dette vet vi at vi kjenner ham: at vi ________________ 
hans bud. Den som sier: "Jeg kjenner ham", men ikke holder hans bud, er 
en _________________, og sannheten er ikke i ham.

15.   Er noen av Det gamle testamentets lover ikke lenger 
bindenede for de kristne?

  Ef 2,15 Har han opphevet loven med dens bud og forskrifter. Slik stiftet 
han fred da han av de to skapte ett ___________ __________________ 
i seg.

Merk: De forordningene som regulerte presteskapet og offersystemene har blitt 
avskaffet fordi de pekte frem mot Kristus (Kol 2,13-17). Han oppfylte dem som det 
sanne Guds lam.

16. Hvem er det djevelen spesielt hater? 
  Åp 12,17 Dragen (djevelen) ble rasende på ____________________ 

(menigheten) og dro av sted for å føre krig mot de andre i hennes ætt, (de 
trofaste i endetiden) mot dem som følger Guds ___________ og holder fast 
på vitnesbyrdet om Jesus.

Merk: Satan er rasende på Guds endetidsmenighet som adlyder Guds bud og lærer 
folk at det er en guddommelig kraft som forvandler mennesker fra syndere til 
hellige.

17.  Hva er noen av de vidunderlige fordelene ved å holde 
Guds lov?

  Joh 15,11 Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere og deres 
_____________ kan bli _______________________.

  Ordsp 29,18 ______________ er den som holder loven.
  Sal 119,165 Stor _______________ har de som elsker din lov, ingen ting 

får dem til å snuble.

Merk: Lykke, glede, fred, og et mye rikere liv er resultatet for de som adlyder Guds lov. 
Ikke noe å undres over at David sa at Guds bud er mer ønskelig enn gull (Sal 19,11).

Din Respons
Ønsker du å ha et kjærlig forhold til Jesus som så vil lede deg til å bli ett av Hans 
glade og lydige barn?
SVAR: _______________ 

Tillegg
Denne delen gir ekstra informasjon for ytterligere studier.

Paralleller mellom Bibelske karakterer og Jesus
 Mange av Bibelens helter er eksempler og modeller av Jesus. Moses, Josef, 
David og Salomo var alle mennesker som, på noen punkter i sine liv, fremstilte 
og pekte mot livet og tjenesten til Kristus. Likheten mellom deres erfaringer var 
ment å hjelpe verden med å identifisere Jesus som Guds Sønn.
 Daniels erfaring med loven og løvene er et eksempel på en slik åndelig 
parallell. Legg merke til følgende likheter:
	 •	 	Lederne	i	Medo-Persia	ønsket	å	fjerne	Daniel	fra	sin	høye	posisjon	fordi	

de var sjalu på hans nære forhold til kongen. Dan 6,4 sier: "Kongen 
tenkte på å sette ham over hele riket." På samme måte ønsket lederne i 
Jerusalem å bli kvitt Jesus fordi de var sjalu på Hans nære forhold til 
universets konge (Joh 5,18-20).

	 •	 	De	Medo-Persiske	embetsmennene	fulgte	Daniel	rundt	i	et	forsøk	på	å	
fange ham i å gjøre eller si noe galt (Dan 6,5). De religiøse lederne på 
Jesu tid sendte spioner for å følge Jesus, i det de håpet på å fange Ham i 
å gjøre eller si noe galt (Luk 20,19.20).

	 •	 	Daniels	fiender	kunne	ikke	finne	noe	galt	med	ham,	så	de	satte	opp	en	
felle for å oppnå sine hensikter (Dan 6,6-10). Dey samme gjorde 
ypperstepresten og de skriftlærde da de sendte Judas Iskariot ut for å legge 
en felle for Jesus (Luk 22,2-6). Imidlertid erklærte Pilatus at han ikke fant 
noen feil ved Jesus (Joh 19,4). 

	 •	 	Etter	at	Daniel	var	kastet	i	løvehulen,	ble	en	stein	plassert	over	
inngangen og forseilet med både kongens og embetsmennenes 
signetringer (Dan 6,17.18). Jesus ble også plassert i en grav som hadde 
en stor stein foran åpningen og som var forseglet av styresmaktene 
(Matt 27,58-60.65.66).

	 •	 	Både	Daniel	og	Jesus	vare	uskyldige	og	slapp	levende	fra	deres	jordiske	
fengsel (Dan 6,24; Mark 16,5.6).

 Se om du kan finne andre paralleller mellom livene til Bibelske personer 
og livet til Jesus!
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Profetiens 
verden

Før Moses kom frem for kongen i Egypt for å be om 
frihet for Israels barn, så møtte han og broren Aron de 
undertrykte lederne for Israel. I løpet av dette møtet  oppfordret 
Moses og Aron folket til å innvie seg til Herren, og de fortalte 
dem at Gud, med mektig hånd, ville frelse dem fra slaveriet.

Israelittene hadde arbeidet syv dager i uken for å kunne 
utføre det tunge arbeidet for egypterne. Etter dette møtet med 
Moses bestemte de seg for å begynne å hvile igjen hver 

syvende dag. Dette er grunnen til at den 
rasende faraoen senere sa til Moses og 
Aron: "Dere vil få dem til å legge ned 
arbeidet!" 2 Mos 5,5. (Det hebraiske 
ordet for "legge ned" her er "shabath." 
Det betyr "for å holde sabbat.") 

Den sinte kongen visste at han måtte 
gjøre noe drastisk for å holde denne 
nasjonen av slaver under kontroll, og 
bestemte derfor å tynge dem ned med 
arbeid for å presse både Gud og 
tilbedelse ut av deres tanker. Han sa: 
"Heretter skal dere ikke gi folket halm til 
å lage murstein med, slik som før. De 
skal selv gå og sanke halm. Men dere 
skal pålegge dem å lage like mye 
murstein som før, dere skal ikke skjære 
ned på mengden" 2 Mos 5,7.8.

Som på Moses tid er nå Gud i ferd 
med å gjøre store ting for sitt folk. Snart vil de bli utfridd fra 
syndens slaveri og reise til det himmelske Kanaan. Og igjen 
prøver Gud å føre tankene til sitt folk mot viktigheten av 
sabbatshvilen.

7. Mursteiner uten halm

Fortellingen .
2 Mos 4,29-5,19

Studiet
Fyll inn tomrommene etter å ha lest bibeltekstene.

 1.  Laget Gud sabbatshvilen bare for israelittene?
  Mark 2,27 Og Jesus sa til dem: "Sabbaten ________ ____________ for 

mennesket, ikke mennesket for sabbaten."

Merk: Når Jesus sier at sabbaten ble til for menneskets skyld, så betyr ordet 
"mennesket" hele "menneskeheten" — for alle folk, til alle tider, overalt.

 2.  Når etablerte Gud sabbaten?
  1 Mos 2,1.3 Så var himmelen og jorden ________________________, 

med hele sin hær. Gud velsignet den sjuende dagen og helliget den. For den 
dagen hvilte han fra hele sitt arbeid, det som Gud hadde gjort da han 
skapte.

Merk: Sabbaten ble etablert ved slutten av skapelsesuken.

 3. Hvilken dag i uken er sabbat?
  1 Mos 2,2.3 Den _____________ ______________ fullførte Gud det 

arbeidet han hadde gjort, og den _____________ _____________ hvilte 
han fra hele det arbeidet han hadde gjort. Gud velsignet den 
_______________ _______________ og helliget den. For den dagen 
hvilte han fra hele sitt arbeid, det som Gud hadde gjort da han skapte.

Merk: Tre ganger i 1 Mosebok kapitel 2 sier Gud at Han helliget den syvende 
dagen som avslutning på skapelsesuken. Når Han “helliget” den så betyr det at 
“Han satte den til side for hellig bruk”. Gud skapte sabbaten som en 24-timers 
tidsperiode, fordi tid er nødvendig for å oppnå et ekte kjærlighetsforhold til Jesus. 
Djevelen, i likhet med farao i Egypt, ønsker å oppholde oss med så mye arbeid at 
vi ikke tenker på Gud. Fordi Gud visste hvor opptatt mennesker i endetiden ville 
være, satte Gud tilside 24 spesielle timer ukentlig for å bruke sammen med sitt 
folk for å bli kjent med dem. Han har gjort denne ukentlige avtalen med deg. Ikke 
utebli fra møtene med Ham.

 4. Hvordan har Gud demonstrert viktigheten av sin hellige  
 dag sabbaten?
  2 Mos 20,8.11 Husk sabbatsdagen og_________________ den hellig ... 

Derfor ________________ Herren sabbatsdagen og helliget den.

Merk: 2 Mos 20,8-11 er det fjerde budet i Guds lov. Ved å gjøre sabbaten til et av 
Hans ti bud, demonstrerte Han dens viktighet. Vers 10 sier: “sabbat for Herren din 
Gud.” Bare det fjerde budet begynner med ordet “husk”, som indikerer at Gud 
visste at menneskene ville glemme dette. Brudd på Guds ti-budslov er synd (1 Joh 
3,4). Jesus døde for å frelse sitt folk fra deres synder, eller lovbrudd (Matt 1,21).

 5.  Hvilke to verdifulle ting sier Gud at sabbaten er et tegn 
på?

  2 Mos 31,17 Den (sabbaten) skal være et tegn mellom meg og israelittene 
til evig tid. For på seks dager _______________ _______________ 
himmelen og jorden.

  Esek 20,12 Også mine sabbater ga jeg dem. De skulle være tegn mellom 
meg og dem. Slik skulle de vite at jeg er Herren, som _______________ 
dem.

Merk: Gud sier at sabbaten er et tegn, eller merke, på Hans makt som skaper og 
gjenløser. I Åp 14,6-14, gir Gud tre viktige budskap som skal bli forkynt "for 
dem som bor på jorden, for hvert folkeslag, stamme, tungemål og folk." Vers 6. 
Det første budskapet finner vi i vers 7: "Frykt Gud og gi Ham ære, for timen 
for Hans dom er kommet. Og tilbe Ham som gjorde himmelen og jorden, 
havet og vannets kilder!" Denne appellen om å vende tilbake til sann tilbedelse 
er tatt direkte fra det fjerde budet: "For på seks dager dannet Herren himmelen 
og jorden, havet og alt som er i dem, og Han hvilte på den sjuende dagen." 2 
Mos 20,11. 

 6.  Hvilken dag holdt Jesus hellig?
  Luk 4,16 Han kom også til Nasaret, hvor han var vokst opp, og på 

sabbaten gikk han inn i synagogen, slik ___________ _____________. 
Da han reiste seg for å lese.

Merk: Jesus er vårt eksempel (1 Pet 2,21) i alt, inkludert sabbatshelligholdelse, 
som var Hans tradisjon. En "tradisjon" er en regelmessig vane. Kristne skal følge 
hans eksempel (1 Joh 2,6).

 7.  Hvilken vane hadde Paulus på sabbaten?
  Apg 17,2 Og Paulus gikk dit, som ___________________ 

_________________. Tre sabbater hadde han samtaler med dem ut fra 
skriftene.

  Apg 18,4 _______________ _________________ hadde han 
samtaler i synagogen og overbeviste både jøder og grekere.

Merk: Paulus hadde også for vane for å holde syvendedags sabbaten hellig.

 8.  Hadde apostlene også møte med hedningene på 
sabbaten?

  Apg 13,42 Da de gikk ut, ble ___________ oppfordret til å tale mer 
om dette neste ____________________.

Merk: Ved en annen anledning møttes disiplene på sabbaten ved elvebredden 
med en gruppe hedenske kvinner, fordi byen ikke hadde noen synagoge (Apg 
16,13).
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 9.  Mente Jesus at Hans folk skulle holde sabbaten etter at 
Han døde for deres synder?

  Matt 24,20 Men be om at dere slipper å flykte om vinteren eller på 
___________________.

Merk: Jesus forkynner her Jerusalems fall, som Han visste ville finne sted i året 
70 e.Kr. (omtrent 40 år senere). Men Han sa at de skulle be om at de ikke 
måtte flykte fra den invaderende hæren på sabbaten. Det er tydelig at Jesus 
forventet at Hans folk skulle holde sabbaten hellig lenge etter sin død.

10.  Lærer Bibelen at Hans endetidsfolk også ville holde 
Hans syvendedags sabbat hellig?

  Åp 12,17 Åp 12,17 Dragen ble rasende på kvinnen og dro av sted for å 
føre krig mot de andre i hennes ætt, mot dem som _____________ Guds 
________________.

  Åp 14,12 Åp 14,12 Her må de hellige ha utholdenhet, de som 
___________________ seg til Guds _______________ og troen på 
Jesus.

  Åp 22,14 Salige er de som __________________ sine kapper. De skal 
få rett til å spise av livets tre og ____________ gjennom portene inn i 
byen.

Merk: Skriftstedene ovenfor refererer helt klart til Guds endetidsmenighet, og 
hvert sitat bekrefter tydelig at Guds endetidsmenighet holder Guds bud, som 
selvfølgelig inkluderer det fjerde budet, sabbaten.

11. Vil alle de frelste i himmelen holde sabbaten? 
  Jes 66,22.23 For slik den nye himmel og den nye jord som jeg skaper, 

alltid skal bestå for mitt ansikt, sier Herren, slik skal deres ætt og navn 
bestå. Og det skal skje: Fra nymånedag til nymånedag, fra sabbat til 
sabbat, skal ____________ ___________________ komme og tilbe 
for mitt ansikt, sier Herren.

Merk: Bibelen sier at alle de frelste gjennom alle tider vil sammen holde Guds 
sabbat i himmelen og på den nye jord.

12.  Kan vi være sikre på at den nåværende syvende dagen 
i uken (lørdag) er den samme sabbaten som Jesus holdt 
hellig?

  Luk 23,54-24,1 Det var forberedelsesdagen, like før sabbaten begynte. ... 
De så graven og hvordan Jesu kropp ble lagt der. Så gikk de hjem og laget 
i stand velluktende oljer og salver. På __________________ holdt de 
seg i _______, som loven krevde. Ved daggry den ________________ 
____________ i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de 
velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Merk: Jesus ble korsfestet på fredag (beredelsesdagen), dagen før sabbaten (Mark 
15,42). Jesus hvilte i graven på sabbaten, i harmoni med loven (Luk 23,56), for så 
å oppstå på den første dagen — dagen etter sabbaten (Mark 16,1-6). Kristne 
verden over feirer fortsatt denne dagen som påskesøndag. Bibelen viser tydelig at 
sabbaten var dagen etter fredag og dagen før søndag. Det er lett å identifisere 
denne ukedagen på hvilken som helst kalender. (Se tillegget kalt "Hva ordlisten 
sier" og "Har ikke kalenderen blitt forandret?")

13.  Tillater Gud at noen endrer Hans hellige dag?
  Ordsp 30,5.6 Hvert ord fra Gud er renset. Han er et skjold for dem som 

tar sin tilflukt til ham. ____________ _____________ noe til hans ord, 
ellers går han i rette med deg og du blir stående som løgner.

Merk: Rett før Gud gav de ti bud, som beskrevet i 5 Mosebok kapitel 5, så advarte 
Han tydelig at ingen skulle "legge til" eller "trekke fra" noe fra dem. (5 Mos 4,2). 
Derimot skulle de ble holdt nøyaktig slik som Han ga dem. Gud velsignet sin 
sabbat (2 Mos 20,11), og når Han velsigner noe, så er det velsignet for alltid (1 
Krøn 17,27). Gud sier: "Jeg vil ikke vanhellige min pakt, ikke endre ordene fra 
min munn." Sal 89,35. Villfarne menn innrømmer at de har endret Guds hellige 
sabbat til søndag. Gud vil ikke akseptere menneskers lære så lenge Han har gitt oss 
Bibelen som vår veileder.

14.  Når begynner og ender sabbaten?
  3 Mos 23,32 Fra den _________________ til den _______________, 

skal dere holde hviledag.
  Mark 1,32 Da det ble kveld og _____________ var gått ____________, 

brakte de til ham alle som var syke eller hadde onde ånder.

Merk: Sabbaten starter ved solnedgang  fredag og ender ved solnedgang  lørdag. 

15. Hvilken dag er Herrens dag i Åpenbaringen 1,10?
  2 Mos 20,10 Men den sjuende dagen er sabbat for ________________ 

din Gud. 
  Jes 58,13 Om du slutter å tråkke på sabbaten og gjøre som du vil på 

_________ ____________________.
 Mark 2,28 Derfor er Menneskesønnen herre også over     
 ___________________.

Merk: I både Det gamle og Det nye testamentet kaller Gud sabbaten Herrens dag. 
Han advarer bestemt at folk må vokte seg fra å synde ved overtredelse av Hans 
hellige sabbat (Jes 58,1.13). Gud erklærer at Hans hellige sabbat gjelder alle 
mennesker (Jes 56,2-7) Bibelen refererer aldri til søndag som Herrens dag. Den er 
ganske enkelt en av ukens seks virkedager (Esek 46,1). Det er alt den noen gang 
har vært.

16.  Hvilke velsignelser er knyttet til sabbatsbudet?
  Matt 11,28 Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg 

vil gi dere _______________.

 2 Mos 33,14 Han svarte: "Mitt _________________ skal gå med, og jeg  
 vil la deg få ro."
  Hebr 4,5 Aldri skal de komme inn til _________ ______________!

Merk: Hvert og ett av de ti bud har en åndelig betydning. Noen kristne legalister 
fokuserer på lovens bokstav, og overser det åndelige ved loven. Jesus ønsker at vi 
skal gjøre begge deler for å opprettholde balansen (Matt 5,21.22.27.28). Bibelen 
bruker ofte ordet "hvile" som referanse til frelsen. Hebr 4,1.4.9.10 sier at de som 
virkelig har blitt ført til "hvilens" forvandling, og som adlyder i Kristus, vil holde 
syvendedags sabbaten som et symbol på den kristne hvilen.

Din Respons
Fordi Jesus har gitt sabbaten som et tegn på sin makt til å skape og helliggjøre, 
ønsker da du å begynne med å motta denne hellige dagens velsignelser ved å 
holde den til Hans ære?
SVAR: _______________

Tillegg
Denne delen gir ekstra informasjon for ytterligere studier.

Hva ordlisten sier
 Slå opp de følgende opptegnelser i nesten enhver ordliste, og legg 
merke til hva du finner:
 Lørdag (substantiv) den syvende og siste dagen i uken (i Norge og 
noen øvrige land i Europa ble lørdag endret til den sjette dagen i uken og 
søndag innsatt som den syvende fra 1. januar 1972, men dette har ikke 
endret ukedagenes rekkefølge). De aller fleste land i verden har fortsatt 
lørdag som den syvende og siste ukedagen.

Har ikke kalenderen blitt forandret?
 Kalenderen ble endret en gang i oktober 1582, men den endret ikke 
rekkefølgen på den ukentlige syklusen. Ti datoer ble utelatt fra 
kalenderen etter 4. oktober 1582. Det som ville ha blitt fredag den 5. ble 
fredag den 15. Det skjematiske oppsettet under vil hjelpe deg til å 
synliggjøre endringen. Du vil se at den ikke endret rekkefølgen på 
ukedagene.

OKTOBER 1582

 Søn. Man. Tir. Ons. Tor. Fre. Lør.
  1 2 3 4 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30
 31
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Profetiens 
verden

Etter at Salomo var etablert som den nye kongen i 
Israel, så viste Herren seg for ham i en drøm og sa: "Be om hva 
du vil. Jeg skal gi deg det"! 1 Kong 3,5. Den unge kongen kunne 
ha bedt om penger, berømmelse eller et langt liv, men det 
gjorde han ikke. Isteden ba han om visdom til å styre Guds folk 
med rettferdighet. Som svar på denne ydmyke bønnen som kom 
fra hjertets dyp, gav Herren Salomo spesiell visdom og forstand 
— langt mer enn noe annet menneske hadde. På toppen av det 

så velsignet Herren ham med både 
berømmelse, rikdom og et langt liv.

Under Salomos regjering nøt Israel 
en fred og fremgang som var uten 
sidestykke. På denne tiden var det så store 
mengder med kostbart metall i Jerusalem, 
at sølv ble regnet som like vanlig som 
steiner. (1 Kong 10,27). I tillegg til det 
strålende tempelet av marmor og gull 
som Salomo bygde for Herren, så bygde 
han et overdådig palass og en gårdsplass, 
pluss hele byer for å huse sine 
gallionsvogner og hestefolk. Vidunderlige 
blomsterhager med sjeldne trær smykket 
hver by. Monarker, aristokrater og 
kongelige kom på besøk fra hele verden 
med rike gaver. De ønsket å få høre den 
dype visdommen som Gud hadde gitt 

Salomo (1 Kong 10,24).
Blant de mange kongelige besøkende var en rik og vakker 

dronning fra det fjerne landet Saba. Hun ønsket å få førstehånds 
informasjon om ryktet hun hadde hørt vedrørende Israels konge 
var sant. Dronningen av Saba testet Salomo med mange 
vanskelige spørsmål, og hun ble overveldet av de intelligente 
svarene. Hvor hun enn så, ble alle hennes sanser overveldet. 
Men til og med Israel på sitt høyeste, blekner sammenlignet 
med det vindunderlige riket som Gud har gjort klart for deg.

8. Det storslagne kongeriket

Fortellingen . .
1 Kong 3,5-15; 10,1-29

Studiet
Fyll inn tomrommene etter å ha lest bibelversene.

 1.  Hva lovte Jesus sitt folk?
  Joh 14,2 I min Fars hus er det mange __________. Var det ikke slik, 

hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et _________ for dere?

 2. Hva vet vi om dette stedet som Jesus forbereder?
  Jes 65,17 Se, jeg skaper en __________ himmel og en ny jord. 
 Hebr 11,16 Han har gjort i stand en _________ til dem.

  Matt 5,5 Salige er de ydmyke, for de skal arve ________________.

  Jes 65,21 De skal bygge ____________ og selv bo i dem.

Merk: Gud har forberedt en ny himmel, en ny jord, og en ny hellig by for sitt 
folk. De rettferdige vil arve et praktfullt hjem i byen som Jesus har bygget (Joh 
14,2), pluss et landsens hjem som de selv skal bygge på den nye jord (Jes 65,21).

 3. Hva mer vet vi om den hellige byen?
  Åp 21,16 Byen var bygd som en ______________, ... Med målestangen 

målte han byen: Den var ______________ stadier lang og like bred og 
høy. Lengden, bredden og høyden av den er like.

  Åp 21,2 Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra 
___________________, fra Gud.

  Åp 21,10.12 Den hellige byen, Jerusalem. Den kom ned fra himmelen, fra 
Gud. Den hadde en stor og høy mur med ___________ porter. 

  Åp 21,18 ____________ var bygd av _________________.
 Åp 21,21 Gaten gjennom byen var av rent ____________, gjennomsiktig  
 som glass.

Merk: Den hellige byen er firkantet, Omkretsen er 12.000 stadier, eller 2220 km 
(1 stadie er ca 185 m). Hver side er 555 km. Den kommer ned fra himmelen og 
vil lande der Oljeberget nå står (Sak 14,4). Hver av dens 12 porter er laget av en 
enkelt perle (Åp 21,21), og byens murer av jaspis er 144 alen (Åp 21,17) eller 65 
m høy (en alen er ca 45 cm). 

 4.  Hva sier Bibelen om byens ressurser og tilvekst av vann 
og mat?

  Åp 22,1 Engelen viste meg nå en ____________ med livets vann.
 Åp 22,2 Midt mellom byens gate og elven står __________ tre, fritt til  
 begge sider. Det bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned. Og  
 bladene på treet er til legedom for folkene.

Merk: En uuttømmelig elv med rent vann renner fra Guds trone, og livets tre 
gir hver måned sin frukt. Den fantastiske frukten og bladene på treet hindrer 
død og sikrer evig liv. I tillegg vil Guds hellige folk dyrke sin egen mat i sine 
landsens hjem (Jes 65,21). Dietten til Guds folk vil bli hva den en gang var før 
synden kom inn i verden — frukt, korn, og nøtter (1 Mos 1,29.31). Smaken vil 
være ubeskrivelig delikat, og næringsmessig vil den være perfekt.

 5.  Hvordan vil det å leve i himmelen være forskjellig fra 
å leve her på jorden?

 A. Jes 35,5 Da skal _______________ øyne åpnes.
 B. Jes 35,5 ______________ ører lukkes opp.
 C.  Jes 35,6 Da skal den lamme _____________ som en hjort, og den 

stummes tunge skal _____________. 
 D.  Jes 65,25 Ulven og lammet skal beite sammen, ... Det finnes ikke 

_______________ ... på hele mitt hellige fjell, sier Herren.
 E.  Jes 11,6 Da skal ulven bo sammen med lammet ... Kalv og ungløve 

skal beite sammen mens _____ __________________ gjeter dem.
 F. Jes 35,1 Ørken og tørt land skal ... juble og _______________. 
 G. Jes 33,24 Ingen innbygger skal si: «Jeg er __________. 
 H.  Åp 21,4 _________________ skal ikke være mer, heller ikke sorg 

eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.

 6. Hva slags legemer vil de frelste ha?
  Fil 3,20.21 Jesus Kristus. ... skal forvandle vår skrøpelige kropp og gjøre 

den lik den ________________ han selv har i herligheten. 

 7. Er Jesu kropp virkelig, eller er Han en ånd?
  Luk 24,39 Se på hendene og føttene mine. Det er jeg. Ta på meg og se! 

_______ ____________ har ___________ kjøtt og bein, som dere ser 
at jeg har.

Merk: Jesu legeme etter Hans oppstandelse er virkelig, av kjøtt og blod som du 
kan berøre og kjenne. Disiplene trodde først at Han var en ånd da Han plutselig 
stod foran dem, men etter at de hadde berørt Ham og sett Ham spise (Luk 
24,40-43), så visste de at Han var virkelig. Førti dager deretter ledet Jesus dem ut 
til Betania og steg opp til himmelen (Luk 25,50.51). Englene som viste seg for 
disiplene sa: "Denne Jesus (av kjøtt og blod) ... skal komme igjen på samme måte 
som dere har sett ham fare opp til himmelen." Apg 1,11. Siden inkarnasjonen, 
(Gud som ble menneske) er Jesus for evig knyttet til den menneskelige rasen, på 
samme tid som Han også er guddommelig.

 8. Hvilke andre oppmuntrende løfter finner vi?
  Apg 3,20.21 Han skal sende den Messias ... Han må være i himmelen til 

tiden kommer da alt det blir ______________________.

Merk: Pris Gud for at alt som gikk tapt da synden kom inn i verden, vil bli 
gjenopprettet i Guds nye kongerike. Alle mennesker vil oppriktig elske, ha tillit 
til, og støtte hverandre. Som et resultat så vil det ikke lenger eksistere vold 
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(Jes 60,18), og ikke flere forrederi, misbruk, illojalitet, uærlighet, sladder, 
usikkerhet, depresjoner, farer, skuffelser eller hjertesorg. Det vil være glede, 
lykke, tilfredshet, og en overveldende rik livsstil i all evighet.

 9.  Vil såre eller smertefulle minner fra dette livet plage 
mennesker på den nye jord?

  Jes 65,17 ______________ skal minnes de første ting, ingen skal tenke 
på dem.

Merk: Herren lover her at jordiske sorger ikke vil medføre sorg for Hans hellige 
på den nye jord.

10.  Vil mennesker fra jorden gjenkjenne hverandre i Guds 
nye rike?

  1 Kor 13,12 Da skal jeg ___________________ fullt ut, slik Gud 
kjenner meg fullt ut.

Merk: Vi vil sannelig gjenkjenne hverandre i himmelen. Guds rike vil bli en 
fullstendig og fantastisk familiegjenforening. 

11.  Hvilke andre vidunderlige løfter gir Gud oss angående 
sitt kommende rike?

 A.  Jes 35,10 De som Herren har fridd ut, skal vende tilbake. De 
kommer til Sion med jubel, med evig ____________ om sin panne.

 B. Sal 16,11 _____________ uten ende ved din høyre hånd.
 C.  Sak 8,5 Torgene i byen skal fylles av gutter og jenter som 

_______________.
 D.  Jes 40,31 De løper og blir ikke ______________, de går og blir 

ikke trette.
 E.  Jes 40,31 De løfter ____________________ som ørnen.

Merk: De hellige vil være i stand til å fly som englene. Siden de arver alle ting 
(Åp 21,7), kan de besøke andre verdener, og det tar bare noen øyeblikk å 
komme ditt. Ifølge Skriften har Gud skapt andre verdener som ikke har falt i 
synd (Job 1,6; Hebr 1,2; 11,3) (KJV 1611).

12.  Kan vi i tilstrekkelig grad beskrive Guds nye rike med 
ord?

  1 Kor 2,9 Det intet øye så og intet øre hørte, det som ikke kom opp i 
_______ ______________________, det som Gud har gjort ferdig for 
dem som elsker ham.

Merk: Du og jeg i vår nåværende tilstand er ikke engang i stand til å forestille oss 
de vidunderlige tingene som Gud har forberedt for sine barn. Ingen ord, tanker 
eller drømmer kan fullstendig beskrive Guds rikes fantastiske glede og lykke. 
Uansett hva vi måtte lide på jorden, så vil lykken i Guds rike overgå alle jordens 
prøvelser (Rom 8,18).

13. Hva er den største opplevelsen i Guds nye rike?
 Åp 21,3 Gud selv skal være ________________ dem.

Merk: Gud vil fysisk være på den nye jorden sammen med sitt folk. Ingenting 
kommer opp mot denne fantastiske erfaringen.

14.  Hva er det som vil ekskludere mennesker fra Guds 
himmelske rike?

  Åp 21,27 Men noe ____________________ skal aldri komme inn i 
byen.

  Åp 21,7 Den som __________________, skal få dette i arv.

Merk: Synd forurenser og kan ikke gis adgang til himmelen, ellers kan opprør 
igjen bli et resultat. (Se tillegget “Guds rike”.)

15. Hva kan jeg gjøre med synden?
  1 Joh 1,9 Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, 

så han _______________ oss syndene og _________________ oss for all 
urett.

Merk: Hvis jeg ber Jesus om å tilgi mine synder, så tilgir og renser Han meg fra all 
synd og gjør meg til sitt barn.

16.  Hva er det Jesus sier er den beste formelen for suksess, 
både i dette livet, og i det neste?

  Matt 6,33 Søk først ____________ _______________ og hans 
rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

Dette er nøyaktig hva kong Salomo gjorde når Gud spurte, "Hva ønsker du?" 
Hans første tanke var Guds rike og Hans rettferdighet. Til gjengjeld ble han 
velsignet med et overdådig rike. Dette vil også bli vår erfaring hvis vi først søker 
Guds rike.

 Din Respons
I det du ser at Gud har full kontroll på jordiske begivenheter, er du da villig til 
å gi Ham full kontroll i ditt liv?

SVAR: _______________ 

Tillegg
Denne delen gir ekstra informasjon for ytterligere studier.

Guds rike
Bibelen forteller om to riker som er i konstant konflikt — Guds rike og 

Satans rike. Jesus gjorde Guds rike til det sentrale i sin forkynnelse. Det er 
over hundre referanser til Guds rike bare i Det nye testamentet, hvor mange 
av disse finnes i Jesu lignelser. Fra hans undervisning lærer vi at Guds 
guddommelige rike er delt inn i to forskjellige kategorier — det åndelige og 
det bokstavelige.

Innbyggerne av det åndelige riket har Gud som hersker i sine hjerter. Før 
omvendelsen er tronen i våre hjerter okkupert av Satan, synden og egoismen. 
Men etter at vi aksepterer tilgivelsen og Jesu kraft, er det slaveriet brutt. Dette 
er grunnen til at Paulus sier: "La altså ikke synden herske i den dødelige 
kroppen deres, så dere følger kroppens lyster. Synden skal ikke herske over 
dere, for dere står ikke under loven, men under nåden." Rom 6,12.14. "Men 
er det ved Guds finger jeg driver de onde åndene ut, da har jo Guds rike nådd 
fram til dere." Luk 11,20. 

Så snart en person aksepterer Kristus, blir han umiddelbart en innbygger 
av Guds åndelige rike. Dette er grunnen til at både Jesus og døperen Johannes 
begynte sin misjon ved å kalle mennesker til omvendelse, "for himmelriket er 
kommet nær!" Matt 3,2; 4,17. "kommet nær" betyr at det er klart eller 
tilgjengelig nå. Derfor sier nå Jesus, "Guds rike kommer ikke på en slik måte 
at en kan se det med øynene. Ingen vil kunne si: Se her er det eller: Der er 
det. For Guds rike er midt iblant dere." Luk 17,20.21. Så snart en person er 
døpt, forlater han Satans mørke rike og entrer Guds lysende rike.

Enhver oppriktig kristen er en ambassadør i denne verden for Guds 
åndelige rike. Ambassadører fra andre land snakker ofte forskjellige språk, 
bruker forskjellige klær, spiser forskjellig mat, bruker forskjellig valuta, og har 
forskjellige tradisjoner. På samme måten skal vi som ambassadører for Kristus, 
være nøye med hvordan vi representerer vår Herres rike, med maten, språket, 
bekledningen og hvordan vi bruker vår tid og våre penger.

En dag vil Guds folk arve det bokstavelige, fysiske riket til Gud som er 
beskrevet i dette studiet. Det er det vi lengter etter når vi i Herrens bønn ber: 
"Komme ditt rike". Matt 6,10. Guds bokstavelige rike vil bli endelig og fullt 
ut etablert etter den tusenårige perioden, og med slaget som følger deretter, 
slik som beskrevet i Åpenbaringens kapittel 20.
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Profetiens 
verden

        ong Saul var fullstendig i villrede og skalv av 
frykt. Hele hæren til filisterne hadde samlet seg for å angripe 
Israels tropper, som var mindre og svakere. "Hvis bare Samuel 
hadde vært her, så kunne han fortalt meg hva jeg skulle gjøre," 
jamret Saul. Men den store Israelske profeten hadde dødd noen 
år tidligere.

Den aldrende monarken prøvde desperat å få råd eller 
veiledning fra andre profeter eller prester, men Herren ville ikke 

snakke til ham. Som ung mann hadde 
Saul vært knyttet til Gud. Men etter at 
han hadde inntatt tronen så ble han 
grusom og opprørsk mot Guds Ord. En 
gang fikk han en hel landsby av prester 
myrdet. Kong Saul hadde hårdnakket 
nektet å lytte til Herren og nå i sin nød 
ville ikke Gud svare ham. Da sa Saul til 
tjenerne sine: "Finn en kvinne til meg 
som kan mane fram gjenferd, så vil jeg 
gå til henne og rådspørre henne" 1 Sam 
28,7. Gud hadde tydelig forbudt sitt folk 
å konsultere hekser eller medium (3 Mos 
19,31; 20,27), men Saul fulgte ikke Guds 
instrukser.

Da han fant en kvinne i En-Dor 
som hevdet å kunne rådføre seg med de 
døde, forkledde kongen seg og gikk for å 

treffe henne. Han ba henne mane frem 
Samuel for seg. Heksen gikk gjennom sitt magiske ritual inntil 
en ånd som hevdet å være profeten Samuel sto frem. Den gav 
kongen et fullstendig håpløst budskap. Den forutsa at Saul og 
hans tre sønner skulle dø i kamp dagen etter.

Den påfølgende dagen ble Sauls sønner drept av filisterne, 
og den sårede og deprimerte kongen tok sitt eget liv ved å styrte 
seg mot sitt eget sverd (1 Sam 31,2-4). Hvem snakket til Saul 
gjennom heksen? En oppstått profet fra Gud, eller en djevel i 
forkledning?

9. Heksen i En-Dor

Fortellingen . .
1 Sam 28,3-25

Studiet
Fyll inn tomrommene etter å ha lest bibelversene.

 1.  Var den skikkelsen som Saul så virkelig profeten Samuel? 
  1 Kong 22,22 Den svarte: «Jeg vil dra av sted og være en _____________ 

_____________ i munnen på alle hans profeter.» 

  Åp 16,14 Dette er ____________________ ______________ som gjør 
underfulle tegn.

 2.  Kommer de døde tilbake for å samtale med, eller forføre 
de levende?

  Job 14,21 Barna hans får ære, men han __________ det ___________; 
det går dem dårlig, men han aner det ikke.

  Fork 9,5.6.10 De levende vet at de skal dø, men de døde ________ 
______________ ___________. De har ingen lønn i vente, for minnet om 
dem er glemt. Det er for lenge siden slutt med deres ___________________, 
med både _____________ og misunnelsen deres. Aldri mer skal de få del i 
alt det som skjer under solen. ... For i dødsriket, dit du går, er det verken 
gjerning eller tanke, verken ___________________ eller visdom.

Merk: Bibelen er klar. En død person gjør ingenting og vet ingenting om hva som 
foregår på jorden. 
 Sal 115,17 De døde priser ikke Herren. 
 Sal 6,6 Hvem av de døde kaller på deg? Ingen i dødsriket priser deg. 
 Job 7,10 Han kommer ikke tilbake til sitt hus. 
 Sal 146,4 De utånder og blir til jord igjen, den dagen faller planene i grus. 

 3.  Ut fra åpenbaringsboken, hvem er det som har nøklene 
til dødsriket?

  Åp 1,18 Og den levende. ____________var _______________, men se, 
jeg ______________ i all evighet, og jeg har nøklene til døden og 
dødsriket.

Merk: Det er bare Jesus som har nøklene til døden. Vi må gå til Hans Ord for å 
finne svare vedrørende døden.

 4.  Hvordan skapte Gud mennesket i begynnelsen?
  1 Mos 2,7 Da formet Herren Gud mennesket av _______________ fra 

jorden. Han ________________ __________________ i nesen på det, 
og mennesket ble en levende skapning.

Merk: To ting skjedde ved skapelsen: (1) Gud formet mennesket av støv, eller jord 
og (2) Han blåste livets ånde inn i hans nese. Slik ble mennesket til en levende sjel.

 5.  Hva skjer ved døden?
  Fork 12,7 Når _________________ vender tilbake til jorden som det 

støv det var, og ________________ går tilbake til Gud, som ga den.

Merk: Det som skjer når døden inntreffer er det motsatte av det som skjedde 
ved skapelsen. Kroppen går tilbake til støv, og ånden, eller "livspusten" går 
tilbake til Gud som gav den. Den "ånden" som går tilbake til Gud er livets pust 
som Gud pustet inn i mennesket i begynnelsen (Jak 2,26; Job 27,3; Job 33,4). 
Sal 104,29.30 sier: "Du tar livsånden fra dem, de dør og blir til støv igjen. Du 
sender ut din Ånd (pust), og de blir skapt."

 6.  Hvor går de døde når de dør?
  Job 21,32 Nei, han blir båret til _________________, og ved 

gravkammeret holder de vakt.

 Joh 5,28.29 For den tiden kommer da __________ de som er i   
  ________________, skal høre hans røst.

Merk: De døde, både de rettferdige og de urettferdige, er i gravene. De vil høre 
Jesu stemme når Han kaller, de rettferdige til liv og de urettferdige til utslettelse.

 7.  Bibelen gjør det klart at kong David er frelst. Er han i 
himmelen nå?

  Apg 2,29 Brødre, la meg tale fritt og åpent til dere om vår stamfar 
David. Han ___________ og ble _________________, og den dag i 
dag har vi graven hans hos oss.

  Apg 2,34 For David ____________ ikke ________________ til 
himmelen.

Merk: Apostelen Peter sier rett ut at David er død og begravd — ikke levende i 
himmelen. Videre gjør Hebr 11,32-40 det klart at alle de trofaste fra alle 
tidsaldre vil bli belønnet sammen (vers 39.40).

 8.  Men er det ikke tilfelle at sjelen er udødelig, og at det 
bare er kroppen som dør?

  Esek 18,4 Se, alt liv tilhører meg, både farens liv og sønnens liv. Den 
(sjel) som synder, skal selv ____________.

 Job 4,17 Kan vel et __________________ være rettferdig for Gud?  

  1 Tim 6,15.16 Kongenes konge og __________________ herre, den 
eneste som er udødelig.

Merk: Vi er dødelige sjeler. Mennesket er dødelig. Bare Gud er udødelig. Den 
utbredte læren om sjelens udødelighet kommer ikke fra Bibelen. Denne læren er 
et påfunn fra mennesker.

 9.  Når vil de rettferdige bli gitt udødelighet?
  1 Kor 15,51-53 Vi skal ikke alle _____________ inn, men vi skal alle 

forvandles, brått, på et øyeblikk, ved det siste _________________. For 
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basunen skal lyde, de døde skal _________ opp i uforgjengelighet, ... og 
det dødelige må bli kledd i udødelighet.

  1 Tess 4,16 For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds 
basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de ________ 
i Kristus skal ___________ _____________ først.

Merk: Ja, de rettferdige vil bli gitt udødelighet ved oppstandelsen. De ugudelige 
vil aldri få det.

10.  Hvordan refererer Bibelen gjentatte ganger til døden?
  Joh 11,11.14 "Vår venn Lasarus er ____________, men jeg går og 

vekker ham." Da sa Jesus rett ut: "Lasarus er ___________"

  Matt 27,52 Gravene åpnet seg, og kroppene til mange hellige som var 
_____________ ___________, ble reist opp.

  2 Sam 7,12 Og du _______________ hos dine fedre.

  1 Tess 4,14 Skal Gud også ved Jesus føre dem som er ______________ 
___________, sammen med ham.

Merk: Bibelen refererer ofte til døden som en søvn. Døden er en tilstand av total 
ubevisthet hvor tid ikke føles. De døde "sover" simpelthen i sine graver inntil 
oppstandelsen, der alle vil bli reist opp av Jesus. Læren om at de dødes ånder eller 
himmelske engler, eller noen rettferdige spøkelsesliknende skapninger kan bli 
kontaktet, er uten holdepunkt i Skriften.

11.  Siden trollmenn, hekser og synske ikke kan kontakte 
de døde, hvem er det da de kontakter?

  Åp 16,14 Dette er demoniske ånder som gjør underfulle ____________.

Merk: Himmelens engler er kalt "tjenende ånder" (Hebr 1,14) som hjelper 
menneskene på jorden.  Englene som ble kastet ut av himmelen sammen med 
Satan (Åp 12,7-9) er også ånder — onde ånder som forfører menneskene ved å 
gjøre mirakler (Åp 16,13.14). De bruker "all kraft, tegn og løgnens under" (2 
Tess 2,9), og kan til og med "ild til å falle fra himmelen ned på jorden i 
menneskers påsyn" (Åp 13,13). Når synske hevder å kontakte de dødes ånder, så 
er de i virkeligheten i kontakt med Satans falne engler (Jes 8,19.20).

12.  Hvorfor ønsker Satan å få oss til å tro at de dødes 
ånder i virkeligheten er i live?

  Matt 24,24.25 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og 
gjøre _____________ _______________ og under, for om mulig å 
___________ selv de _________________ vill. Nå har jeg sagt dere 
det på forhånd!

Merk: Satans første løgn til menneskeheten var: "Dere skal slett ikke dø." 1 Mos 
3,4. Han ønsker at menneskene skal tro at ånden til de døde er i live slik at 
englene hans kan fremstå som helgener, profeter og rettferdige avdøde ledere, og 
han kan fremstå som en lysets engel (2 Kor 11,13-15). Dermed kan han forføre 
millioner. Aktivering av disse onde åndene blir kalt "spiritisme". Den er basert 
på en todelt tro: (1) de døde er i live, og (2) de kan kontakte deg, eller du kan 

kontakte dem. Dette er et av Satans mest ødeleggende bedrag. Allikevel tror nesten 
hele verden dette i dag. Heksen i En-Dor kalte ikke frem Samuel. Derimot så hun 
en ond engel som poserte som Samuel.

13.  Hvor effektivt vil Satans bruk av disse onde åndene bli i 
de siste dager?

  Åp 18,23 Med din trolldomskunst ble ___________________ 
_________________.

  Åp 18,2 Falt, falt er Babylon den store! Hun er blitt et 
___________________ for onde _______________.

  Åp 12,9 Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles 
djevelen og Satan, og som forfører _____________ verden. Han ble kastet 
ned på jorden, og englene hans ble kastet ned sammen med ham.

Merk: Satans mirakel (magiske krefter) gjennom sin onde engler, vil forføre så 
godt som hele verden.

14.  Hvordan betrakter Gud mirakler gjort av onde engler?
  3 Mos 20,27 Når en mann eller kvinne har et ______________ eller en 

spådomsånd i seg, skal de __________. 

  1 Tim 4,1 I de siste tider skal noen ____________ __________ troen. 
De skal holde seg til ånder som fører vill, og til demoners lære

 Ef 5,11 Ta ikke del i _________________ gjerninger, for de bærer ingen  
 frukt. 

  Gal 5,19-21 Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet: hor, 
umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse, _________________, fiendskap, strid, 
sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, misunnelse, fyll, festing og 
mer av samme slag. 

  Åp 21,8 Men de ... som ... driver med ... trolldom, ... deres plass skal være i 
____________ som brenner med ____________ og svovel. Det er den 
annen død.

Merk: På Mose tid beordret Gud at alle de okkulte synske skulle drepes. Fremdeles 
insisterer Han på at heksekraft er et ondt bedrag, og en grunn til at mennesker vil 
gå fortapt. Han advarer mot at hvis du involverer deg i de synskes lære, så forlater 
du troen, og han sier at alle okkulte magikere vil dø den annen død i ildsjøen.

15.  Hvilken mektig kraft tilbyr Gud sitt folk?
  Fil 3,10 Da kjenner jeg ham og kraften av hans __________________.

 Merk: Jesus tilbyr oss den samme kraften til å leve rettferdig, som den som reiste Ham  
 opp fra de døde. Fantastisk! Hvordan kan vi feile når en sånn enorm kraft er   
 tilgjengelig for oss — og det uten kostnader for oss? Fordi Han elsker oss, advarer Jesus  
 oss på det kraftigste mot kraften og miraklene til de onde englene, og tilbyr oss de   
 guddommelige miraklene som er nødvendig for å forberede oss for Hans rike (Fil 1,6).

Din Respons
I det du ser at Gud har full kontroll over jordiske begivenheter, er du da villig til å la 
Han ta full kontroll over livet ditt?
SVAR: _______________ 

Tillegg
Denne delen gir ekstra informasjon for ytterligere studier.

Røveren på korset
Lovte Jesus røveren på korset umiddelbar tilgang til himmelen når Han sa: "I 

dag skal du være med meg i paradis."? Betydningen av Kristi erklæring i Luk 
23,43 blir avklart av et bibelsk svar på et meget viktig spørsmål: Dro Jesus selv 
opp til himmelen den dagen?

Ikke i henhold til Skriften. På oppstandelsesdagen, når Han møtte Maria i 
hagen ved graven, sa Han disse ordene: "Rør meg ikke, for jeg har ennå ikke 
steget opp til Far." Joh 20,17. Jesus kunne ikke ha dratt til paradis på fredag hvis 
han fortsatt ikke hadde reist opp til Faderen på søndag! 

Hvorfor sa da Jesus: "I dag skal du være med meg i paradis"? Det 
tilsynelatende problemet forsvinner når du tar i betraktning at det originale 
greske manuskriptet ikke hadde noen tegnsetting. Komma og punktum ble 
introdusert i Skriften av oversetterne, som satte dem inn hvor de trodde de skulle 
være. Og tro det eller ikke, et enkelt komma kan endre betydningen av hele 
setningen! Herrens erklæring i Luk 23,43 skulle forstås slik: "Sannelig, jeg sier 
deg i dag, du skal være med meg i paradis." Dette er hva Jesus virkelig sa. I dag, 
når alt ser fortapt ut; i dag, når jeg ikke ser ut som en Herre eller Konge, og til og 
med etter at mine disipler har flyktet; i dag, selv om mine hender er naglet til et 
kors, så kan jeg fremdeles frelse deg!

En dag vil den røveren, sammen med alle de andre som har akseptert 
Kristus, legge beslag på løftet om oppstandelse, og tilbringe evigheten sammen 
med Jesus i paradis.

Hva betyr ordene "ånd" og "pust" i Bibelen?
Job 27,3 peker på at en persons "ånd" og "pust" betyr det samme. Job 

erklærer videre at hans ånd eller pust er i hans nesebor. Husk at Gud blåste "livets 
ånde" inn i Adams nesebor ved skapelsen (1 Mos 2,7). Så den ånden som 
returnerer til Gud ved døden er livspusten — ikke en egeneksisterende sjel. Ingen 
plass i Bibelen sies det at en spirituell sjel går tilbake til Gud ved døden.

Hvor går "sjelen" når en person dør?
Ved skapelsen var det to ting som måtte forenes for å skape en sjel — 

kropp og livspust. Før disse to tingene forenes, så eksisterer ikke en sjel. Ved 
døden opphører denne foreningen. Legemet vender tilbake til støvet, og 
livspusten går tilbake til Gud. Sjelen går ingen steder, den opphører ganske 
enkelt å eksistere.
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Profetiens 
verden

Abraham visste at nevøen hans gjorde en stor feil når 
han, Lot, valgte å bosette seg i Sodoma. Byene ved den nederste 
delen av Jordan-dalen var vakre og frodige, men de var også veldig 
ugudelige. “Menneskene i Sodoma var onde og syndet grovt mot 
Herren.” 1 Mos 13,13. Til slutt valgte Gud å ødelegge disse 
syndige byene på grunn av deres ondskap, men først sendte Han 
to engler til Sodoma for å redde Lot og hans familie. 

Før de ankom Sodoma forvandlet disse 
englene seg til to vandrere. Lot så disse to 
flotte fremmede når de vandret inn 
gjennom byporten, og vel vitende om at 
gatene i denne ugudelige byen ikke var 
trygge om natten tryglet han dem derfor 
om å ta inn hos ham. Imidlertid hadde 
ugudelige menn allerede lagt merke til 
dem, og den kvelden samlet de seg utenfor 
Lots dør og insisterte på at han skulle 
overlevere disse to mennene til dem, slik at 
de fikk misbruke dem. Lot forsøkte 
forgjeves å snakke fornuft til den perverse 
mobben som var samlet utenfor døren 
hans. Deres demoniske galskap bare tiltok, 
og snart begynte mobben å true Lot også! 
Nå kunne ikke englene lenger hold skjult 
sin sanne identitet. De drog Lot i sikkerhet 
inn i huset, og slo den rasende mobben 

med blindhet slik at de ikke fant døren.
Tidlig neste morgen sa englene til Lot og hans familie: "Flykt 

for livet! Se deg ikke tilbake, og stans ikke noe sted på sletten. Flykt 
til fjells så du ikke blir revet bort." 1 Mos 19,17. "Da lot Herren 
svovel og ild regne over Sodoma og Gomorra – ned fra Herren, 
fra himmelen." 1 Mos 19,24. Bare Lot og hans to ugifte døtre ble 
spart, fordi hans kone så seg tilbake med lengsel mot Sodoma, og 
ble derfor forvandlet til en saltstøtte. Guds ord forteller oss at i de 
siste dager vil forholdene i verden være som de var i Sodoma — og 
det vil også straffen være!

10. Byene i asken

Fortellingen . .
1 Mos 19,1-29

Studiet
Fyll inn tomrommene etter å ha lest bibelversene.

 1.  Hvilke to byer er gitt som eksempel på ødeleggelsen av 
de ugudelige?

  2 Pet 2,6 Byene ______________ og ________________ la han i aske 
og dømte dem til ødeleggelse; han gjorde dem til et avskrekkende eksempel 
for dem som senere ville leve et ugudelig liv.

Merk: Gud ødela de to byene med evig ild — akkurat som Han vil fortære de 
ugudelige i helvete.

 2.  Når vil de ugudelige bli tilintetgjort i ildsjøen?
  2 Pet 2,9 Herren vet altså å fri de gudfryktige ut av prøvelser, men holder 

de urettferdige i forvaring til straffen på ______________________ dag.
  Joh 12,48 Det ordet jeg har talt, skal dømme ham på den ____________ 

_____________.
  Matt 13,40-42 Slik skal det gå ved ________________ ___________: 

Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke sammen ... alle 
som gjør urett. Så skal de kaste dem i ildovnen.

Merk: I teksten over sier Bibelen tydelig at de ugudelige vil bli kastet i ildsjøen på 
dommens dag ved verdens ende — ikke når de dør. Det betyr at ingen er i helvete 
nå. Det er ikke rettferdig at noen blir straffet før hans sak er avgjort i retten. Folk 
blir belønnet eller straffet ved Jesu annet komme, ikke før (Åp 22,12).

 3. Hvis de ugudelige som har dødd ikke er i helvete enda,  
 hvor er de da?
  Joh 5,28.29 For den tiden kommer da alle de som er ___________ 

________________, skal høre hans røst. De skal komme fram, ... de som 
har gjort det onde, skal stå opp til dom.

  Job 21,30.32 For på ulykkens dag blir den onde spart, på vredens dag blir 
han berget. Nei, han blir båret til _________________, og ved 
______________________ holder de vakt.

Merk: Bibelen forsikrer oss om at de ugudelige som har dødd er forvart i graven 
inntil oppstandelsen ved verdens ende. De vil høre Jesu stemme, og de vil stå opp 
fra graven, ikke fra ildsjøen.

 4.  Hva er lønnen eller straffen for synd?
  Rom 6,23 Syndens lønn er ____________, men Guds nådegave er evig 

liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Merk: Straffen for synd er ikke evig liv i ildsjøen, men det motsatte — død. Vi dør 
alle den første død (Hebr 9,27), men Bibelen sier at den død de ugudelige dør i 

ildsjøen er den annen død (Åp 21,8). Fra den første død står alle opp til straff 
eller belønning; men det finnes ingen oppstandelse fra den annen død. Den er 
endelig. Hvis straffen for de ugudelige er evig pine i helvete betyr det at Jesus 
ikke tok på seg den fulle straffen for alle! Men det gjorde Han!

 5.  Hva er de eneste to alternativene for alle mennesker?
  Joh 3,16 For at hver den som tror på ham, ikke skal gå _____________, 

men ha ______________ ______________.

Merk: Tanken vedrørende en rensende skjærsild finnes ikke i Skriften. Bibelen 
forteller kun om to utganger — evig liv eller evig død (5 Mos 30,15).

 6.  Hva vil skje med de ugudelige i ildsjøen?
  Sal 37,10.20 Om en liten stund er den lovløse borte. Ser du etter ham 

der han var, er han ikke der. Men de lovløse går til _______________. 
... de blir _______________ som røyk.

  Mal 4,1.3 Se, dagen kommer, den brenner som en ovn. Alle frekke og alle 
som gjør urett, skal da være som halm, dagen som kommer, skal 
_______________ dem __________, ... Da skal dere tråkke de 
urettferdige ned, de skal være støv under føttene deres.

Merk: De ugudelige i helvete vil brenne opp. Bare asken vil bli igjen.

 7.  Hvor vil ildsjøen være?
  Åp 20,9 De dro opp på ________________ høyslette og omringet de 

helliges leir og den elskede by. Men ild fór ned fra himmelen og fortærte 
dem.

  2 Pet 3,10 Elementene skal komme i brann og bli fortært, og jorden og 
___________ gjerninger som er gjort på jorden, skal komme fram i lyset.

Merk: Ildsjøen vil være her på jorden.

 8.  Vil djevelen ha kommandoen over ildsjøen? 
  Åp 20,10 Og djevelen, som hadde forført dem, ______________ 

_______________ i sjøen med ild og svovel.

Merk: Djevelen er aldeles ikke sjef for ildsjøen, derimot vil han selv bli kastet på 
ilden. Til slutt vil den forvandle ham til "aske på jorden rett for øynene på alle 
som så deg." Gud sier til Satan, "du er borte for alltid. " Esek 28,18.19.

 9.  Vil ilden i ildsjøen noengang slukke?
  Jes 47,14 Se, de blir som halm, ilden brenner dem opp. ... Dette er 

___________ ___________ til å varme seg ved, bål til å sitte foran! 

Merk: Etter at synden, syndere og alt på jorden er oppbrent, så vil ilden slukke. 
Den vil ikke brenne gjennom all evighet. Et evig helvete med pine ville gjøre det 
umulig å noen gang bli kvitt synden. Guds plan er å isolere synden, og så 
tilintetgjøre den, ikke eviggjøre den. Åp 21,5 sier: "Se, Jeg gjør alle ting nye."
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10.  Er både sjel og legeme tilintetgjort i ildsjøen?
  Matt 10,28 Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan 

drepe sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge både ____________ og 
_______________ i helvete

Merk: Mange tror at sjelen aldri dør, men Gud sier: "Den (sjel) som synder, skal 
selv dø." Esek 18,4.20. I henhold til Skriften vil de ugudelige bli tilintetgjort i 
ildsjøen.

11.  Hvem er det ilden i ildsjøen er tiltenkt?
  Matt 25,41 Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som 

er gjort i stand for ________________ og englene hans

Merk: Hensikten med ilden er å ødelegge Satan, hans onde engler, og synd. Hvis 
jeg nekter å gi slipp på den forpestede synden, så vil jeg bli utslettet sammen med 
den, for hvis ikke synden blir utslettet, så vil den igjen forpeste hele universet.

12.  Hvordan refererer Bibelen til Guds utslettelse av de 
ugudelige?

  Jes 28,21 For Herren skal reise seg som på Perasim-fjellet og rase som i 
dalen ved Gibeon. Han skal gjøre sin gjerning, en underlig gjerning. Han 
skal utføre sitt verk, et __________________ _____________.

Merk: Gud kan ikke holde ut tanken på å utslette de som Han elsker. "Herren ...
vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse." 2 Pet 
3,9. Han sier hele tiden til dem: "Vend om, vend om fra deres onde vei! Hvorfor 
vil dere dø?" Esek 33,11.  Gud lar ikke noe være ugjort i sitt forsøk på å frelse 
mennesker. Før de blir tilintetgjort så vil hver ugudelig person innrømme at Gud 
har vært rettferdig (Rom14,11; Fil 2,10-11).

13.   Indikerer ikke den bibelske betegnelsen "uslokkelig 
ild" at ilden aldri vil slukke?

  Matt 3,12 Han ... skal rense kornet på treskeplassen. Hveten sin skal han 
samle i låven, men agnene skal han _________________ __________ 
med en ild som aldri slukner.

Merk: Nei! Uslokkelig ild betyr at ingen kan slukke den. Derimot, når alt er 
oppbrent, så slukker den av seg selv. For eksempel advarer Jer 17,27 om at hvis 
ikke Guds folk er trofaste, da skal Gud tenne en ild i Jerusalem, "og den skal 
ikke slokne". Skriften bekrefter at denne profetien allerede er oppfylt. "Så brente 
de opp Guds hus og rev ned Jerusalems mur. Alle borgene i byen satte de i 
brann. ... Slik ble Herrens ord gjennom Jeremia oppfylt." 2 Krøn 36,19.21. 
Ilden kunne ikke slukkes før den hadde brent opp alt; da slukket den. Den 
brenner ikke i dag, selv om Bibelen sa den ikke skulle slokne.

14.  Betyr ikke uttrykket "evig ild" "uendelig"?
  Jud 1,7 På samme måte var det med Sodoma og Gomorra .... De ble 

straffet med ___________ ________ og er blitt et advarende eksempel.

Merk: Vi må la Bibelen forklare seg selv. Vi ser i dette verset at Sodoma og 
Gomorra ble ødelagt med en evig ild som et eksempel på helvete, men de byene 
brenner ikke nå. De ble forvandlet til aske (2 Pet 2,6). Ilden er evig i sin 
konsekvensen. (Se tillegget "Den rike mannen og Lasarus".)

15.  Når Åpenbaringen 20,10 erklærer at de ugudelige vil bli 
pint "i all evighet," indikerer da ikke dette at denne 
pinen aldri vil opphøre?

  Jona 2,7 Bommene på jordens porter slo igjen bak meg ___________ 
_______________.

Merk: Nei. Jonas var i magen på den store fisken i tre dager og tre netter (Jona 
2,1), likevel sier han "all evighet". Det føltes nok som evig! Det greske ordet som 
er oversatt til "all evighet" i Åp 20,10 er "aion", som vi får ordet "eon" fra. Det 
representerer ofte en uspesifisert tidsperiode, begrenset eller ubegrenset. Ordet 
"evig" er brukt 56 ganger i Bibelen om ting som allerede er avsluttet. Som et 
eksempel så beskriver "evig" livet til en trofast slave (2 Mos 21,6), og en annen 
gang betyr "evig" 10 generasjoner (5 Mos 23,3). Vedrørende mennesker så betyr 
"evig" ofte så lenge de lever (1 Sam 1,22.28).

16.  Etter at synden og syndere er tilintetgjort, hva vil da 
Jesus gjøre for sitt folk?

  2 Pet 3,13 Men etter hans løfte venter vi på en ny himmel og en _______ 
______________, hvor rettferdighet bor.

  Åp 21,4 Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke 
være mer, _____________ ________________ sorg eller skrik eller 
________________. For det som en gang var, er borte.

Merk: Ut av asken av denne rensede verden vil Gud skape nye himler og en ny 
jord. Han lover en ubeskrivelig glede, fred og lykke for alle levende skapninger i en 
evighet uten ende.

17.  Vil problemet synd noengang mer oppstå?
  Nah 1,9 Nøden skal _____________ komme en gang til.

Merk: Nei! Løftet er spesifikt. Synd vil aldri mer oppstå. Jes 65,17 "Se, jeg skaper 
en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes de første ting, ingen skal tenke på 
dem." 

18.  Hvilket dypsindig spørsmål stiller Job?
  Job 4,17 Kan vel et menneske være _________________ for Gud?

 Merk: Hvis sønnen din ble en forherdet morder, ville du da mene at han burde 
straffes? Sannsynligvis så ville du det. Men ville du ønske at han skulle brenne 
levende i en ild, i forferdelig pine, om så bare for en dag? Selvfølgelig ikke. Du 
ville ikke holdt det ut. Heller ikke kan vår kjære Herre tåle å se sine barn torturert. 
Det ville være verre en den verste av alle barbariske kriger. Er Gud slik? Nei, 

virkelig ikke! Et evig helvete med pine uten ende ville være uholdbart for Gud, og 
fullstendig imot Hans karakter som er kjærlighet og rettferdighet.

 Din Respons
Mer en noe annet ønsker Jesus at du skal bo i Hans nye herlige rike. Han lengter etter 
at du skal innta det flotte hjemmet som Han gjør i stand til deg. Velger du nå å ta 
imot dette tilbudet Hans?

SVAR:_______________ 

Tillegg
Denne delen gir ekstra informasjon for ytterliger studier.

Den rike mannen og Lasarus
 Mange har prøvd å bruke lignelsen om Lasarus og den rike mannen for å 
prøve å bevise at folk går rett til himmelen eller helvete ved døden. Dette var 
aldri Jesu hensikt med å fortelle denne historien. Ordet som Jesus brukte for 
"helvete" var "Hades", et straffens sted i den greske mytologien. Alle de 
jødiske tilhørerne til denne lignelsen ville ha forstått at Jesus brukte en godt 
kjent fabel for å illustrere en sak. Hvis vi ser nærmere på Luk 16,19-31, så vil 
vi hurtig se at denne lignelsen er fylt med symboler som Jesus aldri har ment 
vi skulle ta bokstavelig. For eksempel, legger alle de frelste seg inntil Abrahams 
bryst? Nei. Vil menneskene i himmelen og helvete snakke med hverandre? 
Nei. Vil en dråpe vann kjøle tungen til en person som brenner i helvete? Nei. 
Avgjør Abraham hvem som er frelst og hvem som går fortapt? Nei. Denne 
lignelsen kan ikke bli brukt til å hevde at mennesker som dør før dommen 
ved verdens ende vil gå rett til himmelen eller helvete når de dør. Joh 12,48 
sier: "Det ordet jeg har talt, skal dømme ham på den siste dag."
 Så hva betyr denne lignelsen? Den rike mannen var et symbol på den 
jødiske nasjonen som fråtset i Skriftene, mens tiggerne i porten — 
hedningene — sultet etter ordet. Jesus pekte på følgende i lignelsen: "Hører 
de ikke på Moses og profetene, lar de seg heller ikke overbevise om noen står 
opp fra de døde." Luk 16,31. Faktisk, ved en senere anledning, så reiste Jesus 
opp en mann ved navn Lasarus fra de døde, men de fleste av de jødiske 
lederne trodde fortsatt ikke (Joh 12,9-11).
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Profetiens 
verden

Naaman var en djerv, rik og berømt kommandant 
i den syriske arme, men han var spedalsk. Dette var den mest 
fryktede sykdommen på bibelsk tid. Spedalskhet betydde 
isolasjon fra kjære, og en langsom og fryktet død. En hebraisk 
slavekvinne som jobbet i Naamans hus sa at hvis hennes herre 
bare ville gå til den israelske profeten Elisja, så ville han 
helbrede Naaman for hans spedalskhet.

Villig til å gripe ethvert håp, reiste Naaman til Israel. 
Sammen med ham var en liten gruppe 
personlige livvakter, samt gaver som 
betaling for en mirakuløs helbredelse. Da 
kongen endelig stod foran det beskjedne 
huset til profeten, så ville ikke Elisja 
komme ut. Isteden sendte han tjeneren 
sin med den enkle beskjeden: "Gå og 
vask deg sju ganger i Jordan! Så skal 
kroppen din bli frisk og du bli ren." 2 
Kong 5,10.

Profetens pålegg om å vaske seg 
hintet om at han var skitten! Å bli fortalt 
at han skulle vaske seg syv ganger — og 
det i en skitten elv ble for mye for den 
stolte syriske generalen. I sinne snudde 
Naaman hesten sin rundt og begynte å ri 
hjem. For å nå Damaskus måtte 
Naaman ri langs Jordanelven. Mens han 

red langs elvebredden nødet Naamans 
tjenere ham til å prøve profetens råd. Dermed stoppet han 
hesten, steg av, og la til side rustningen som dekket bevisene på 
hans spedalskhet. Naaman gikk sakte ned i Jordans vann. Seks 
ganger dukket han seg uten noe resultat, men da han kom opp 
den syvende gangen var spedalskheten borte! Huden hans var 
så ren og sunn som på en baby. 

På samm måte som Naaman erfarte helbredelse kan også 
du få erfare en helbredende ny fødsel!

11. Livets elv

Fortellingen .
2 Kong 5,1-14

Studiet
Fyll inn tomrommene etter å ha lest bibelversene.

 1.  Hvilken nytestamentlig profet brukte Jordanelven til dåp 
eller renselse? 

  Matt 3,1.5.6 På den tiden sto _________________ _______________ 
fram i ødemarken i Judea og forkynte: Folk dro ut til ham fra Jerusalem og 
hele Judea og landet omkring Jordan. De bekjente syndene sine og ble 
___________ av ham i Jordanelven.

Merk: Evangelienes historier berører ofte temaet dåp. Dette er en viktig sak for 
Jesus (Matt 28,18.19).

 2.  Hvilken bibelsk seremoni symboliserte en "renselse" fra 
syndens spedalskhet?

  Apg 22,16 Så hvorfor nøler du nå? Kom og la deg _____________ og få 
syndene vasket bort mens du påkaller hans navn.

Merk: Bibelens forordning vedrørende dåp symboliserer renselsen av synd fra en 
persons liv, så vel som den nye fødsel.

 3.  I henhold til Bibelen, hvor mange forskjellige typer av 
dåp er akseptabelt?

  Ef 4,5 Én Herre, én tro, _______________ __________________.

Merk: Minst 15 forskjellige seremonier blir i dag kalt dåp, men i henhold til 
Bibelen finnes det bare en sann dåp.

 4. Hva betyr ordet "dåp"?
  Kol 2,12 For i dåpen ble dere __________________ med ham, og i den 

ble dere også reist opp med ham, ved troen på Guds kraft, han som reiste 
Kristus opp fra de døde.

Merk: Det greske ordet for "dåp" betyr "neddykking", "dykke under", eller 
"senke". En person har ikke blitt døpt før han har blitt fullstendig neddykket, eller 
begravd, i vannet. Det greske ordet for "stenke" eller "helle" er aldri brukt i 
forbindelse med dåp.

 5. Jesus er vårt eksempel. Hvordan ble Han døpt?
 Mark 1,9.10 På den tiden kom Jesus ... og ble døpt i Jordan av Johannes. 
Straks han steg ____________ ________ vannet, så han himmelen dele seg, 
og han så Ånden komme ned over seg som en due.

Merk: Johannes døpte Jesus ved neddykking i den samme elven som Naaman 
ble renset fra sin spedalskhet. Legg merke til at de var i elven, (ikke på 
elvebredden) og at Jesus steg "opp av" vannet. Dette var grunnen til at Johannes 
døpte i "Ainon ved Salim. For det var mye vann der." Joh 3,23. Kristne skal 
følge Jesu eksempel (1 Pet 2,21), som ble døpt ved neddykking for "å oppfylle 
all rettferdighet." Matt 3,15.

 6. Hvordan døpte Filip den etiopiske hoffmannen?
  Apg 8,38.39 Så lot han vognen stanse, og de steg ________ i vannet, 

både Filip og hoffmannen, og Filip døpte ham. Da de steg _________ av 
______________, rykket Herrens Ånd Filip bort, og hoffmannen så 
ham ikke lenger. 

 7. Hvilke andre sannheter er symbolisert av dåpen?
  Rom 6,4 Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til 

døden. Og som Kristus ble ___________ ___________ fra de døde ved sin 
Fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv.

Merk: Dåpen symboliserer Kristi død, begravelse, og oppstandelse. Først døden 
fra synd, så begravelsen av det gamle syndige livet i vann, og til slutt 
oppstandelse fra vannet til et nytt liv. Dåp ved neddykking passer perfekt til 
denne symbolismen. Det syndige livet dør, deretter et kort opphold av 
åndedrett mens dåpskandidaten lener seg bakover i vannet inntil hele kroppen 
er dekket, eller begravd under vannet. Så blir personen reist opp av vannet, tar 
et nytt åndedrag som en nyfødt baby, for så å leve et fullstendig nytt liv, som 
symboliserer oppstandelsen. Ingen annen form for dåp passer Bibelens 
symbolikk. Noen sier at de holder søndag til ære for oppstandelsen, men denne 
praksisen er aldri nevnt i Bibelen.

 8.  Hvor viktig er dåpen?
  Mark 16,16 Den som tror og blir døpt, skal bli _____________. Men 

den som ikke tror, skal bli fordømt.
  Joh 3,5 Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ____________ 

komme inn i Guds rike.

Merk: Skriften er helt tydelig på at dåp er nødvendig. Imidlertid, når dåp er 
umulig, slik som det var for røveren på korset, så tilregner Jesus den personen 
sin dåp (Matt 3,15).

 9.  Hvilket bilde bruker Paulus om dåpen?
  Gal 3,27 Alle dere som er døpt til Kristus, har ______________ 

___________ i Kristus.

Merk: Dåpen kan også sammenlignes med ekteskapsseremonien. Bibelen sier: 
"For han som laget deg, er din ektemann, Herren over hærskarene er hans 
navn." Jes 54,5. Som en kvinne som tar sin ektemanns navn ved vielsen, tar de 
kristne navnet til Kristus — for deretter å bli kalt kristne. Begge seremoniene 
må være basert på kjærlighet og forpliktelser hvis de skal være meningsfulle. 
Dåpen er viktig for det kristne livet slik vielsen er for ekteskapet.
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10.  Hvilken befaling gav Jesus til sitt folk rett før sin 
himmelfart?

  Matt 28,19 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: 
_______________ dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds 
navn.

Merk: Peter fulgte dette budet på pinsefestens dag da han sa til det angrende 
folket: "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. " Apg 2,38.

11.  Hvilke bibelske kvalifikasjoner må gå forut for dåpen?
A. Forstå Jesu lære (Matt 28,19.20).
B. Tro alt Jesus lærte (Mark 16,16).
C. Angre alle synder (Apg 2,38).
D. Tro med hele ditt hjerte (Apg 8,37).
E. Avstå fra synd (Luk 3,7.8; Rom 6,5.6).
F.  Akseptere Kristus som din personlige Frelser, og erfare den nye fødsel 

(2 Kor 5,17; Joh 3,3.5).

Merk: Siden en baby ikke kan forholde seg til noe av det ovenstående, så er det opplagt 
at det ikke er bibelsk å døpe et barn før det er gammelt nok til å forstå evangeliet.

12. Hvor kommer alle de falske etterligningene av dåpen  
 fra?
  Mark 7,8 Dere har forlatt Guds bud, men holder fast på menneskers 

__________________.

Merk: Dåp ved neddykking var den eneste formen for dåp som ble praktisert i den 
bibelske tidsalder, samt i århundrer etter korset. Men så introduserte villfarne menn 
andre former for dåp av bekvemmelighetsgrunner. Således ble Guds hellige 
dåpsseremoni forvrengt, og den rike symbolske betydningen mørklagt.

13.  Hva sier Bibelen om de som setter menneskers 
lærdommer fremfor Guds sannhet?

  Matt 15,9 ___________________ dyrker de meg, for det de lærer, er 
______________________.

  Gal 1,8 Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne 
dere et annet evangelium enn det vi forkynte dere, _________________ 
være han!

14.  Men erstatter ikke Den hellige ånds dåp, dåpen ved 
neddykking?

  Apg 2,38 Peter svarte dem: "Vend om og ______ dere _____________ 
i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, 
og dere skal få _________ ______________ ____________ gave."

Merk: Legg merke til at mens Peter talte (Apg 10,44-48), så falt Den Hellige Ånd 
på alle tilhørerne, hvorav mange ennå ikke var blitt døpt. Men siden de allerede 
hadde mottatt Den hellige ånds dåp befalte Peter at de også skulle døpes av vann.

15. Kan gjendåp noen gang være passende?
  Apg 19,2-5 "Fikk dere Den hellige ånd da dere kom til tro?" De svarte: 

"Vi har ikke engang hørt at det er noen Hellig Ånd." "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 _________ dette lot 
de seg ____________ til Herren Jesu navn.

Merk: En dag da Paulus talte i Efesus, så fant han 12 menn som hadde blitt døpt 
av døperen Johannes, men som aldri hadde hørt om Den hellige ånd. Etter å ha 
mottatt dette viktige nye lyset ble de gjendøpt. På samme måte, hvis en person 
fullstendig har mistet sin kristne erfaring burde han bli gjendøpt når han vender 
tilbake til Herren. Gjendåp er også viktig hvis en person ikke ble døpt etter den 
bibelske metoden, skjønt da er det egentlig ikke snakk om en repetisjon, for det er 
bare en bibelsk måte å gjøre det på.

16.  Er dåpen forbundet med å gå inn i en menighet?
  Apg 2,41 De som tok imot budskapet hans, ble _______________, og 

den dagen ble det ______________ _____________ omkring tre tusen 
mennesker.

  Apg 2,47 De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver 
dag la Herren __________ nye som lot seg frelse.

  Kol 3,15 For til det ble dere kalt da dere ble én _______________!
  Kol 1,18 Han er hodet for kroppen, som er ____________ (menigheten). 
  1 Kor 12,13 For med én Ånd ble vi alle døpt til å være ____________ 

kropp.

Merk: Skriften etterlater ingen tvil. Alle Guds folk er kalt til å være deler av en 
kropp, som er menigheten, og vi går inn i den ved dåpen. Etter fødselen må en 
baby plasseres hos en familie for oppfostring, beskyttelse og vekst.

17. Hvis jeg avviser dåp, hvem sitt råd avviser jeg da?
  Luk 7,30 Men fariseerne og de lovkyndige viste __________ __________ 

fra seg; de lot seg ikke døpe av ham.

18.  Hva sa Gud Faderen når Jesus ble døpt?
  Mark 1,9.11 På den tiden kom Jesus fra Nasaret i Galilea og ble døpt i 

Jordan av Johannes. Og det lød en røst fra himmelen: «Du er min Sønn, 
den elskede, i deg har ________ min ______________.»

Merk: Når ett av Guds barn angrer på sine synder og blir døpt, er det glede hos 
Gud.

 Din Respons
Ønsker du å starte forberedelsene til det hellige dåpsritualet slik at Gud kan si om 
deg, "Du er min elskede sønn (eller datter), i hvem jeg har velbehag"? 
SVAR: _______________ 

Hvis du ønsker å vite mer om dåp, så kontakt personen som hjelper deg med 
disse studiene og uttrykk din interesse.

Tillegg
Denne delen gir ekstra informasjon for ytterligere studier.

Dåpens modell
Jesus ble ikke døpt fordi han trengte renselse fra synd, for Han var syndfri 

(1 Pet 2,22). Det var grunnen til at døperen Johannes ble så forbløffet da 
Jesus kom til jordanelven for å bli døpt av ham. Johannes sa: "Jeg trenger å bli 
døpt av Deg, og så kommer Du til meg?" Matt 3,14. 

Så hvorfor ble Jesus døpt? Det er to hovedgrunner. For det første ble Han 
døpt som stedfortreder for de som ikke var i stand til å bli døpt selv. Noen 
ganger når mennesker aksepterer Herren i fengsler eller på sykehus, kan 
omstendighetene gjøre det umulig for dem å bli døpt. Da gir Jesus dem kredit 
for sin egen dåp. Røveren på korset var et eksempel på dette (Luk 23,43). For 
det andre ble Jesus døpt som et eksempel som vi skulle etterfølge (1 Pet 2,21).  
Matt 3,16 og 17 sier: "Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. 
Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds Ånd komme ned over seg som en 
due. Og det lød en røst fra himmelen: Dette er min Sønn, den elskede, i ham 
har jeg min glede." Hva vil dette si? Hva kan vi forvente oss av dåpen?

 "Himmelen åpnet seg" = Vi får tilgang til Gud.
 "han så" =  Våre åndelige øyne åpnes, og vi får en ny 

forståelse og oppfatning.
 "Guds Ånd" = Vi gjenkjenner Hans ledelse.
 "Ned over seg som en due" = Fred strømmer inn i våre hjerter.
 "Lød en røst fra himmelen" = Vi begynner å høre den stille, myke røsten.
 "Min Sønn, den elskede" =  Vi er adoptert inn i Hans kongelige familie og 

blir borgere av et nytt land.
 "I ham har jeg min glede" =  Gud gir oss fullstendig aksept og tilgivelse.
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Profetiens 
verden

I begynnelsen ble vår verden skapt i perfekt balanse. 
Mennesker, dyr og planter levde i total harmoni. Men alt ble 
endret ved syndens inntredelse. Mennesker begynte å spise dyr, 
og dyr begynte å spise hverandre. Torner og tistler grodde frem 
både her og der. Syndens elendighet forringet til og med 
jordsmonnet. Gud sa til Kain: "Når du dyrker åkeren, skal den 
ikke lenger gi deg av sin rikdom." 1 Mos 4,12.

Dette er en av grunnene til at Herren befalte Israels barn å 
la åkerlandet hvile hvert syvende år (2 
Mos 23,10.11). Det ville gi jordsmonnet 
en anledning til å gjenvinne sin vitalitet, 
og de fattige kunne spise av det som 
vokste opp av seg selv. De fleste av Guds 
folk ignorerte denne loven, eller ganske 
enkelt nektet å adlyde den. Så kom en 
dag med en redselsfull dom.  
Nebukadnesar, den babylonske kongen, 
kom til Judea og henrettet de som hadde 
gjort opprør mot ham. Andre ble 
bortført til byen Babylon, mens Israels 
land ble etterlatt i ruiner, "Landet fikk 
hvile til det hadde tatt igjen sabbatsårene 
sine, så lenge det lå øde, til sytti år var 
gått." 2 Krøn 36,21. Etter de 70 år i 
fangenskap dro de overlevende tilbake til 
Kanaan for å dyrke det lovede landet og 

gjenoppbygge Jerusalem.
Snart vil Kong Jesus komme for å høste verden. Mange vil 

bli drept av glansen fra Hans komme og resten vil bli tatt med 
til Hans fantastiske kongerike. Deretter vil denne gamle, slitne 
planeten holde en 1.000-årig sabbat.

12. Landets hvile

Fortellingen .
2 Krøn 36,11-21

Studiet
Fyll inn tomrommene etter å ha lest bibelversene.

 1. Hvilken begivenhet markerer begynnelsen på de 1.000 år?
  1 Tess 4,16 For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun 

høres, da skal ______________ selv _________ _______ fra himmelen, 
og de døde i Kristus skal ________ ________ først.

  Åp 20,4.5 De ble levende igjen og hersket som konger sammen med Kristus 
i ___________ år. Men de andre døde ble ikke levende før de tusen år var 
gått. Dette er den ___________ oppstandelsen. 

Merk: De tusen år i Åp 20 blir ofte kalt tusenårsriket.  Jesu annet komme og 
oppstandelsen av de rettferdige markerer begynnelsen på de 1.000 år. De hellige fra 
alle tidsaldre (beskrevet som "salig og hellig" i Åp 20,6) vil bli oppreist i den første 
oppstandelsen.

 2. Hva annet vil skje i den første oppstandelsen?
  1 Kor 15,51.52 Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle 

_____________, brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen 
skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet.

  Fil 3,21 Han skal forvandle vår skrøpelige kropp og gjøre den lik den 
________________ han selv har i herligheten. 

  2 Tess 2,8 Da skal den lovløse åpenbare seg, han som Herren Jesus skal ... 
_____________________ den dagen han kommer i herlighet.

  Åp 16,18.20.21 Og det kom lyn og drønn og tordenbrak, og et kraftig 
______________ som det ikke har vært _______________ til så lenge 
det har levd mennesker på jorden - så kraftig var det. Hver øy ble borte, og 
fjellene forsvant. Fra himmelen falt store ____________ så tunge som en 
talent (omtrent 34 kg) ned over menneskene.

  Åp 20,1.2 Og jeg så en engel stige ned fra himmelen med nøkkelen til 
avgrunnen og en stor lenke i hånden. Han grep dragen, den gamle slangen, 
som er djevelen og Satan, og _____________ ham for tusen år.

Merk: Se 1.000-års diagrammet på side 6 for en oppsummering av hendelsene ved 
begynnelsen av de 1.000 år.

 3.  Hvem vil stå opp i den andre oppstandelsen, og når vil 
den finne sted?

  Joh 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 __________, 
skal stå opp til ___________.

  Åp 20,5 Men de andre døde (de ugudelige) ble ikke levende før de tusen år 
var gått. Dette er den ___________________ oppstandelsen.

Merk: De ugudelige blir reist opp i den andre oppstandelsen, ved slutten av de 
1.000 år.

 4.  Hva er tilstanden på jorden i de 1.000 år?
  Jer 4,23-26 Jeg så jorden, og se! - den var øde og _____________, mot 

himmelen - lyset var borte. Jeg så fjellene, og se! - de skalv, alle haugene 
ristet. Jeg så, og se! - ikke et menneske, alle fugler under himmelen var 
fløyet. Jeg så, og se! - fruktbart land var blitt til ørken, alle 
________________ var revet ned av Herren, av hans brennende vrede.

  Åp 20,1-3 Og jeg så en engel stige ned fra himmelen med nøkkelen til 
avgrunnen og en stor lenke i hånden. Han grep dragen, den gamle 
slangen, som er djevelen og Satan, og ___________ ham for tusen år. Så 
kastet engelen ham i avgrunnen, låste igjen og satte segl over den, så han 
ikke lenger skulle forføre folkene, ikke før de _____________ ________ 
var gått. Etter det skal han slippes løs en kort tid. 

Merk: Jorden vil bli fullstendig lagt i ruiner av jordskjelv og haglstormer som 
inntreffer ved Jesu annet komme. Den vil bli etterlatt i fullstendig mørke. Døde 
mennesker vil ligge spredd over hele jordens overflate, uten noen form for 
jamring, for ingen vil være i live. De rettferdige vil alle være i himmelen, og de 
ugudelige vil alle være døde, mens Satan vil være bundet på jorden. (Se tillegget 
"Avgrunnen".)

 5.  Hvor vil de frelste være i de 1.000 år, og hva vil de 
gjøre?

  Joh 14,3 Vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så __________ skal 
være __________ jeg er.

  Åp 20,4 Og jeg så troner, og noen satte seg på dem, og de fikk makt til å 
holde ___________. ... De ble levende igjen og hersket som konger 
sammen med Kristus i tusen år.

  1 Kor 6,2.3 Vet dere ikke at de _______________ skal dømme verden? 
...Vet dere ikke at vi skal dømme engler?

Merk: I de 1.000 årene hvor de frelste vil være i himmelen, som deltagere i 
dommen, vil de ikke avgjøre hvem som blir frelst eller går fortapt. Det har Gud 
allerede gjort. De vil ganske enkelt få innblikk i Guds dom. "Dine rettferdige 
dommer er blitt åpenbart." Åp 15,4. Rettferdigheten i Guds straff for de fortapte 
vil bli erkjent, så vel som belønningen for de rettferdige (Åp 22,11.12). Denne 
fasen i dommen er til gagn for de hellige. For eksempel, la oss anta at du kommer 
til himmelen og oppdager at din kjære pastor ikke er der — derimot er der noen 
beryktede kriminelle! Du ville sannsynligvis trenge en forklaring. Ved slutten av 
denne domsfasen, så vil alle være fullstendig overbevist om Guds rettferdighet, 
kjærlighet, og upartiske håndtering av det hele. De vil erklære: "For sanne og 
rettferdige er hans dommer." Åp 19,2. (Se tillegget "Det 1.000-årige diagrammet".)

 6.  Hva vil skje ved slutten av de 1.000 år?
  Sak 14,1.4.5.9 Se, det kommer en Herrens dag. ... Den dagen skal han 

stå med føttene på ________________, som ligger rett mot Jerusalem, i 
øst. ___________________ skal revne i to fra øst til vest, og det skal bli 
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en veldig dal. ... Da skal Herren min Gud komme, og alle de hellige med 
ham. Da skal Herren være konge over hele jorden. 

  Åp 21,2 Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige 
___________ fra ________________, fra Gud, gjort i stand og pyntet 
som en brud for sin brudgom.

Merk: Ved slutten av de 1.000 år vil det nye Jerusalem, med de hellige, dale ned 
fra himmelen og lande på jorden.

 7. Hvilken hendelse løser Satan fra fangenskapet? 
  Åp 20,5.7 Men de andre ___________ ble ikke levende før de tusen år 

var gått. ... Når de tusen år er til ende, skal Satan slippes ___________ 
fra sitt fengsel.

Merk: Etter at de ugudelige er oppstått, vil Satan igjen være fri til å forføre og 
manipulere dem en kort stund. 

 8.  Hva vil Satan gjøre når de ugudelige er stått opp?
  Åp 20,8.9 Han skal dra ut og _________________________ folkene 

i alle fire verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til strid. Og de er 
tallrike som havets sand. De dro opp på jordens høyslette og 
____________________ de helliges leir og den elskede by.

Merk: Satan vil forføre menneskene til å tro at de ble urettferdig nektet adgang 
til himmelen, og at de sammen kan innta byen og overta kontrollen. Da de 
innser at de er utestengt fra den hellige byen, vil de ugudelige organisere et 
angrep for å innta det nye Jerusalem.

 9. Hva er det som stopper alt i det avgjørende øyeblikket?
  Åp 20,11.12 Og jeg så en stor, _____________ _________________ 

og ham som satt på den. ... Så ble en annen bok åpnet, livets bok. Og de 
døde ble ________________ etter det som sto skrevet i bøkene, etter sine 
gjerninger.

Merk: Guds trone vil med ett komme til syne i himlene over byen, og den siste 
fasen i dommen begynner. Stormangrepet på Guds by blir da øyeblikkelig 
stoppet. Bøkene vil bli åpnet, og hver persons liv vil passere revy foran dem. Alt 
vil bli åpenbart (Luk 12,2.3).

10.  Hva vil skje etter at de ugudelige er dømt?
  Rom 14,11 Så sant jeg lever, sier Herren, for meg skal _____________ 

kne ______________ seg, og hver tunge skal bekjenne Gud.

  Fil 2,10.11 I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på 
jorden og under jorden, og hver tunge skal ____________________at 

______________ Kristus er Herre, til Gud Faders ære!
  Åp 19,1.2 Deretter hørte jeg noe som lignet et mektig kor fra en stor skare i 

himmelen. De sang: ... sanne og __________________ er hans 
_________________.

Merk: De ugudelige vil åpent innrømme at Gud har vært ærlig og rettferdig, og at 
Han har gjort alt for å prøve å frelse dem. Men de valgte åpent å avvise Ham for å 
kunne leve et selvisk liv i synd. Etter denne universelle tilståelsen vil syndens 
stridigheter for alltid være avgjort, og syndere vil nå bli tilintetgjort.

11.  Hva hender så?
  Åp 20,9 Men _____________ fór ned fra himmelen og 

____________________ dem.
  Åp 20,15 Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i 

_____________________.

Merk: Guds ild vil da falle ned over de ugudelige og danne en enorm ildsjø rundt 
Guds by. Denne ilden vil til slutt forvandle dem alle til aske (Mal 4,3). Djevelen 
vil ikke ha noen kontroll over denne ilden, som er kalt "helvete". Derimot vil også 
han og hans engler bli straffet i ilden, som forvandler dem til aske (Åp 20,10; Esek 
28,18). Det er ingen oppstandelse fra denne ilden, som er kalt "den annen død" 
(Åp 20,14).  

12.  Etter at ilden er slukket, hva gjør da Gud for sitt folk?
 Jes 65,17 Se, jeg ________________ en ny himmel og en ny jord. 
  2 Pet 3,13 Men etter hans løfte venter vi på en ny himmel og en ny jord, 

hvor ________________________ bor.

Merk: Ved slutten av de 70 årene i Babylonsk fangenskap, kom Israels barn tilbake 
til det lovede land og gjenoppbygde byen. Etter tusenårsriket vil de hellige se at 
Jesus skaper nye himler (atmosfære) og en perfekt ny jord, hvor synden aldri mer 
vil eksistere (Nah 1,9). Paradiset som Adam og Eva mistet på grunn av synden vil 
bli gjenopprettet i Edens fulle herlighet. Fred, glede, kjærlighet og perfekt lykke vil 
hvile over Guds folk for alltid! 

13. Hvor vil Gud og de rettferdige bo til slutt?
  Åp 21,3 Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal ____________ hos 

______________, og de skal være hans folk.

   Matt 5,5 Salige er de ydmyke, for de skal arve ___________________.

Merk: Både Gud Faderen og Gud Sønnen vil bo sammen med de hellige på den 
nye jord. Tenk over det — ha Gud til nabo!

Din Respons
Jesus sier: "Jeg går for å gjøre i stand et sted for dere." Joh 14,2. Han har et hjem 
for deg i den hellige byen. Vil du akseptere Hans tilbud om evig liv slik at Han 
kan forberede deg for sitt kongerike?
SVAR: _______________

Tillegg
Denne delen gir ekstra informasjon for ytterligere studier.

1.000-års diagrammet

Avgrunnen
 Utrykket "avgrunnen" fra Åp 20,1 er ofte missforstått. Det er oversatt fra det 
greske ordet "abusos" som betyr avgrunn eller helvete. I det greske Gamle 
testamentet, er dette ordet brukt med henvisning til en formløs mørk jord, slik 
den var før skapelsen. "Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd 
svevde over vannet." 1 Mos 1,2. Ordet "abusos" er igjen brukt i Luk 8,31 for å 
illustrere tilstanden hvor demonene ikke hadde noen å besette eller manipulere.
 Under de 1.000 årene er djevelen bundet av omstendighetene, "så han ikke 
lenger skulle forføre folkene." Åp 20,3. Der er ikke noen å forføre! Når Jesus 
kommer blir alle de ugudelige drept, og de rettferdige blir tatt til himmelen. 
Dermed er Satan bundet til denne jorden uten noen å friste. I 1.000 år vil han 
vandre rundt og beskue fruktene av sitt opprør. 
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Hendelser som begynner ved starten av de 1.000 år:
1. Jesus kommer for å hente sine hellige, og de rettferdige døde gjenoppstår.
2. De ugudelige blir drept ved Herrens komme, pluss ødeleggende jordskjelv og haglstormer.
3. De levende rettferdige blir forvandlet, og ført opp i luften for å møte Herren.
4. Skyen tar de rettferdige til himmelen.

Begivenheter ved slutten av de 1.000 år:
1. Jesus kommer til jorden med sine hellige, i det nye Jerusalem.
2. Satan løses for en kort stund.
3. De ugudelige står opp, Satan overtaler de ugudelige til å angripe den hellige byen.
4. De ugudelige dømmes og straffes av ilden fra himmelen som fortærer de fortapte.
5. Gud skaper en ny jord ut av asken til den rensede jorden.

1. De hellige i himmelen deltar i dommen over de ugudelige.
2. Satan er tvunget til å forbli på jorden som er i total ruin og    
    mørke.
3. Ingen mennesker er i live på jorden.

1.000 År



Profetiens 
verden

Kong Nebukadnesar gav signalet, tiltok, og statuen 
ble avdekket. En imponerende 30 meter høy statue av gull 
glitret i solskinnet. Etter kongens befaling falt alle som hadde 
samlet seg på sletten i Duradalen langflate ned på bakken i 
tilbedelse. Alle falt ned unntatt tre unge hebraiske menn, som 
tjente en større Konge.

Nebukadnesar var stolt og tilfreds — til det ble rapportert 
at Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego 
hadde nektet å falle ned og tilbe 
billedstøtten. Forbløffet over at noen 
turte å være ulydig, antok 
Nebukadnesar at disse unge rådgiverne 
hadde misforstått befalingen hans. Han 
tilbød dem en ny sjanse til å falle ned — 
men de ville ikke! Kongen ble fra seg 
av raseri. Han beordret soldatene til å 
varme opp ovnen 7 ganger varmere enn 
normalt. Mens mer og mer brensel ble 
lagt i ovnen, ble de tre mennene bundet 
med sterke rep. Resultatet av 
opphetingen var en slik intens varme at 
det drepte soldatene som kastet de tre 
mennene inn i det flammende infernoet.

Da kongen tittet inn i den fresende 
ovnen, ble han stående og gape av 

forbauselse. Med skjelvende stemme 
spurte han: "Var det ikke tre menn vi kastet bundet inn i 
ilden? De svarte og sa til kongen: Det er helt sikkert, konge. 
Men se! svarte han, jeg ser fire menn bevege seg fritt, de går 
omkring i ilden. De er ikke skadet, den fjerde ser ut som 
Guds Sønn." Dan 3,24.25.

Gud frelste disse tre unge mennene i den brennende 
ovnen fordi de stod opp for Hans sannhet. I de siste dager vil 
Guds folk møte lignende utfordringer.

13. Falle ned for Babylon

Fortellingen .
Dan 3,1-30

Studiet
Fyll inn tomrommene etter å ha lest bibelversene.

 1.  Hvordan forholder historien i Daniel 3 seg til Åp.?
  Åp 13,15 Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det kunne tale, og 

til å få drept alle som ikke _____________ dyrets ________________.

Merk: I de siste dager så vil Guds folk igjen bli tvunget til å tilbe mot sin 
samvittighet eller bli drept. De vil måtte velge mellom å lyde Guds lov eller 
menneskers lover.

 
 2.  Hva er de tre englers budskap i Åpenbaringen 14? 
  Åp 14,7 "Frykt Gud og gi ham æren! For nå er __________________ 

_____________________ da han skal holde dom. Tilbe ham som skapte 
himmelen og jorden, hav og kilder!"

  Åp 14,8 En annen engel fulgte etter og sa: "Falt, ______________ er 
___________________ den store, hun som har skjenket alle folkeslag med 
vredens vin fra sitt horeri."

  Åp 14,9.10 Om noen _______________ _______________ og bildet 
av det og tar imot merket på pannen eller hånden, skal han få drikke av 
Guds vredes vin.

Merk: Bibelen forteller oss i Åp 14,6-14 at i de siste dager vil dette mektige 
tredelte budskapet om håp og advarsel lyde over hele verden, for å forberede 
menneskene til Jesu annet komme. Et av disse budskapene advarer mot å tilbe 
dyret, og motta dets merke. I dette studiet vil vi identifisere dyret. I studium 14 vil 
vi identifisere merket. Evig liv står på spill, så be oppriktig om Guds ledelse og 
forståelse når du studerer.

 3.  Hva representerer et dyr i bibelske profetier?
  Dan 7,17 Disse store __________________, fire i tallet, betegner fire 

____________________ som skal stå fram på jorden.
  Dan 7,23 Det fjerde dyret betyr at det skal komme et fjerde ___________ 

på jorden.
 Dan 8,21 Og geitebukken er ________________ av Javan. (Grekenland)

Merk: I bibelske profetier representerer et dyr et kongerike eller politisk makt. 
Gud bruker dyr til å symbolisere riker, slik som vi gjør i dag — en ørn (USA), en 
bjørn (Russland), etc. Dyret som har merket er beskrevet i Åp 13,1-10.15-18. Ta 
tid til å lese disse versene før du går til spørsmål 4.

 4.  Hvordan identifiserer Bibelen dyret?
  Åp 13,1 Og jeg så et _____________ stige opp av havet. Det hadde ti horn 

og sju hoder og ti kroner på hornene, og på hodene sto det navn som var en 
spott mot Gud.

Merk: I Åp 13,1-10.15-18 gir Gud 10 ledetråder for å hjelpe oss til å identifisere 
dyret. Han gir oss en lang liste med karakteristikker slik at vi kan være helt sikre 
på dyrets identitet.
 Punkt   1 – Stiger opp av havet (vers 1)
 Punkt   2 – Mottar sin kraft, trone og makt fra dragen (vers 2)
 Punkt   3 – Blir en verdensomspennende makt (vers 3.7)
 Punkt   4 – Er skyldig i blasfemi (Vers 1.5.6) 
 Punkt   5 – Regjerer i 42 profetiske måneder (vers 5)
 Punkt   6 – Får et dødelig sår som leges (vers 3)
 Punkt   7 – Det er en religiøs makt som mottar tilbedelse (vers 4.8)
 Punkt   8 – Forfølger Guds hellige (vers 7)
 Punkt   9 – Har det mystiske tallet 666 (vers 18)
 Punkt 10 – Er ledet av en mann med den høyeste rang (vers 18)
Bare en makt passer til alle disse 10 identifiseringspunktene — pavemakten. Men 
for å være sikker, så vil vi nøye vurdere dem en etter en. Vi begynner i spørsmål 
5.

 5.  Dette dyret stiger opp fra havet. Hva symboliserer hav 
eller vann?

  Åp 17,15 ___________________ du så, der horen sitter, er folk og 
____________________ og nasjoner og mennesker med ulike tungemål.

Merk: I profetiene betyr vann en stor folkemengde, eller tett befolkede områder. 
Profetiene forutsa altså at dyret ville stige opp fra de etablerte nasjonene i den 
dakjente verden. Pavemakten oppstod i vest Europa, så det passer til punkt 1. 
Men hva med de andre ni punktene?

 6.  Hvem er det som gir dyret makt og posisjon?
  Åp 13,2 ________________ ga det sin __________________ og sin 

_______________ og stor makt.

Merk: Dyret — som har et merke som vi må unngå — får sin makt, autoritet 
og trone fra dragen. I henhold til Åp 12,3-5, er dragen den makten som søkte å 
ødelegge Jesusbarnet ved fødselen. Det var Satan som inspirerte Herodes , en 
konge i det hedenske Rom, til å drepe alle guttebarna i Betlehem (Matt 
2,13.16). Til hvem overlot det hedenske Rom sin autoritet og trone? Historien 
viser at det hedenske Rom overgav sin makt og sin trone til den romerske kirke. 
Det følgende historiske sitatet er typisk: "Den romerske kirken … presset seg 
selv inn i posisjonen til det romerske verdensherredøme, hvilket er dens reelle 
fortsettelse. … Paven, som kaller seg selv konge og Pontifeks Maximus (den 
høyeste prest), er Cæsars etterfølger."1 Dermed passer punkt 2 også til 
pavemakten. 
1Adolph Harnack, What Is Christianity? (New York: Putnam, second edition, revised, 1901), p. 270.

 7.  Hvor langt når dyrets påvirkning?
  Åp 13,3 ____________ __________________ undret seg over dyret 

og fulgte det.

Merk: Ingen vil dra i tvil at i middelalderen var virkelig pavemakten en 
verdensomspennende makt. Faktisk betyr ordet "katolikk" "universell". Vi ser at 
også punkt 3 passer på pavemakten.
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 8.  Hva kommer ut av dyrets munn?
  Åp 13,6 Det åpnet munnen for å _______________ Gud og begynte å 

______________ hans navn og hans bolig og dem som bor i himmelen.

Merk: Bibelen definerer blasfemi når mennesker hevder å kunne tilgi synder (Luk 
5,21) og gjøre krav på å være Gud (Joh 10,33). Pavemakten hevder høylytt at de 
har makt til å tilgi synder. Legg merke til det følgende avsnittet fra en katolsk 
katekisme. "Tilgir presten virkelig syndene, eller bare erklærer han at de er tilgitt? 
Presten tilgir virkelig og fullt ut syndene i egenskap av den makt som er gitt ham av 
Kristus."1 Pavemakten hevder at paven er likeverdig med Gud. Pave Leo XIII sier, 
"Vi (pavene) innehar på denne jorden Gud den Allmektiges plass."2 Her er en 
annen alarmerende erklæring vedrørende paven: "Du er en annen Gud på jorden."3 
Dermed passer også punkt 4 på pavemakten.
1Joseph Deharbe, S.J., A Complete Catechism of the Catholic Religion (New York: Schwartz, Kirwin & Fauss, 
1924), s. 279. 
2Christopher Marcellus, Oration in the Fifth Lateran Council, Session IV (1512), manuskript SC, Vol. 32, 
col. 761 (Latin).
3Pope Leo XIII, Encyclical Letter “The Reunion of Christendom,” datert 20. juni, 1894, overs. i The Great 
Encyclical letters of Pope Leo XIII (New York: Benziger, 1903), s. 304.

 9.  Hvor lenge ville dette første dyret regjere?
  Åp 13,5 Og det fikk makt til å holde på i ___________________ 

måneder.

Merk: Husk at i profetier er en dag likt et bokstavelig år (Esek 4,6). Denne 
tidsperioden er gjentatte ganger referert til i profetiene som tre og et halvt år, 42 
måneder eller 1.260 dager. Basert på en 30 dagers kalender som ble brukt av 
jødene, så er alle de tre tidsperiodene oppsummert til 1.260 profetiske dager, 
eller 1.260 bokstavelige år. Det pavelige Roms verdensomspennende makt 
hadde sin offisielle begynnelse i 538 e.Kr., da den siste motstand mot keiser 
Justinians påbud om pavemaktens opphøyelse opphørte. Pavemakten så ut til å 
være død i 1798 da paven ble tatt til fange av Napoleons general Aleksander 
Berthier. Legg merke til at tidsperioden mellom 538 og 1798 er nøyaktig 1.260 
år. Punkt 5 passer også på pavemakten.

10. Hva skjedde med dyret etter de 42 månedene?
  Åp 13,3 Ett av dyrets hoder så ut som om det hadde fått banesår, men 

det dødelige ____________ var blitt ______________. All verden 
undret seg over dyret og fulgte det.

Merk: Som allerede nevnt fikk pavemakten det som så ut til å være et dødssår i 
1798, når general Berthier tok paven til fange i Frankrike, hvor han døde i 
eksil.1 Mange trodde at denne begivenheten signaliserte slutten på paveveldet, 
men Gud har sagt at dens sår vil bli leget, og at pavens makt og innflytelse ville 
bli gjenopprettet inntil hele verden ville følge den. Malachi Martin, en 
fremragende informant i Vatikanet, åpenbarer følgende i sin bok "The Keys of 
This Blood": "Paven er den mest kjente personen i det 20. århundre (side 123), 
han har et personlig forhold til ledere i 91 land (side 490), og er nå klar til å 
regjere over verden" (side 142).2 Pavemakten er på mange måter den mest 
innflytelsesrike makten på jorden. Hver reise som paven drar på øker hans makt 
og innflytelse. Millioner på millioner verden over ser på pavemakten som 
verdens eneste håp for enhet, fred og anstendighet — nøyaktig slik som Gud 
forutsa. Pavemakten passer helt tydelig til punkt 6. 

1Joseph Rickaby, “The Modern Papacy,” Lectures on the History of Religion, (London: Catholic Truth Society, 
1910), Vol. 3, Lecture 24, s. 1.
2Malachi Martin, The Keys of This Blood (New York: Simon & Schuster, 1990).

 

11. Er dyret en religiøs makt? 
  Åp 13,15 Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det kunne tale, og 

til å få drept alle som ikke _______________ dyrets bilde.

Merk: Det er åpenbart at denne makten er en religiøs faktor. Ordene "tilbe" eller 
"tilba" er brukt fem ganger i Åp 13 i forbindelse med makt. Pavemakten oppfyller 
også punkt 7.

12. Hva gjør dyret mot de hellige?
  Åp 13,7 Det fikk også lov til å føre ______________ mot de hellige og 

________________ over dem.

Merk: Det er alminnelig kjent at pavemakten forfulgte og drepte samvittighetsfulle 
kristne, spesielt i middelalderen, som var høydepunktet i dens maktperiode. 
Mange historikere sier at mer enn 50 millioner mennesker døde for sin tro i denne 
perioden med store forfølgelser. Tilsynelatende følte kirken at den gjorde Gud en 
tjeneste ved å utrydde alle "kjettere". Paven har bedt om tilgivelse for kirkens 
barbari i så måte, men fakta endres ikke av dette; den forfulgte og drepte millioner. 
Pavemakten oppfyller også punkt 8.

13. Hva er det mystiske nummeret som identifiserer dyret?
  Åp 13,18 La den som har forstand, regne ut dyrets tall! For det er et 

menneskes tall, og tallet er _______________.

Merk: I Åp 13,18 sier Gud: "La den som har forstand, regne ut dyrets tall! For det 
er et menneskes tall, og tallet er 666." Når vi tenker på pavedømmet, tenker vi på 
paven. Hva er hans navn? En av pavens offisielle titler er "Guds Sønns vikar" som 
på latin er "Vicarius Filii Dei". Romertallenes verdi av bokstavene i hans navn er 
666, så også punkt 9 passer til pavemakten:

V 5 F 0 D 500 TOTALT
I 1 I 1 E  00 112 
C 100 L 50 I    1             +   53 
A 0 I 1 =  501 + 501 
R 0 I 1   = 666 
I 1 = 53 
U 5 
S 0 
=  112 

 Vi har vist at alle 10 karakteristikkene beskrevet i Åp 13,1-8.15-18 passer på 
pavemakten. Og denne makten har et spesielt merke som vi må unngå å ta imot.

 Vær oppmerksom på at det er mange gudfryktige kjærlige romersk katolske kristne 
som Gud regner som sine barn. Det har også vært mange elskverdige og modige paver 
som elsket Gud. Dette studiet er ikke et angrep på våre katolske venner. Det er et angrep 
på djevelen, som leder menigheter bort fra bibelsk sannhet. Imidlertid så har Gud selv 
fortalt oss at denne makten har et merke som vi ikke må akseptere. Som oppriktige 
troende bør vi alle være ivrige etter å oppdage hva dette merket er, slik at vi kan unngå 
det. La oss takke Gud for at Han i sitt Ord har åpenbart Satans planer om å ødelegge oss 
alle.
 I vårt neste studium vil vi tydelig identifisere dyrets "merke". Tar du imot dyrets 
merke vil du gå fortapt. Mange vil oppdage at å unngå merket vil føre til en voldsom 
kamp. Gud kan gi oss troen til Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego som villig ville møte døden 
for å være trofaste mot Gud.

 Din Respons
Er du villig til å følge Jesus hvor Han enn leder, selv om du da kan miste vennene 
dine?

SVAR: _______________
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Profetiens 
verden

Adam og Evas to første sønner var veldig 
forskjellige i personlighet og oppførsel. Kain lengtet etter å 
dyrke og bygge, mens Abel elsket å farte over åser og 
gressletter med dyrene. 

Etter at synden kom inn i verden fordi Adam og Eva var 
ulydige, så etablerte Gud et offersystem som viste at uten 
blodsutgytelse finnes det ingen tilgivelse for synd (Hebr 9,22). 
Han forklarte dem at disse ofringene pekte frem mot den tiden 

da Jesus ville bli menneske og dø som et 
Guds Lam for verdens synder. Abel 
brakte trofast frem et ungt lam som offer 
for sine synder, men Kain mente at det 
var unødvendig å adlyde Guds bud så 
nøye. Han vurderte offersystemet som 
grisete, og resonerte med at så lenge han 
brakte frem et offer for Herren, så var 
det ikke så nøye med detaljene. Dermed 
frembrakte han et offer av sitt eget 
arbeid — dyrket på sin egen åker. Kain 
så med sjalu og onde øyne på at ild kom 
ned fra himmelen og fortærte Abels 
offer, mens hans eget offer forble urørt. 
Herren ba inntrengende og kjærlig Kain 
om å ydmyke seg selv og adlyde, men 
Kain forble gjenstridig i sitt opprør. Abel 
forsøkte også på en mild måte å 

irettesette sin eldre bror, men Kain 
eksploderte i raseri. Når han gjenvant fatningen lå Abels 
blodige kropp livløs foran ham. Gud lyste en forbannelse over 
Kain og når Kain klaget over dommen plasserte Herren et 
merke på ham slik at de som fant ham ikke skulle slå ham i 
hjel. 

Åpenbaringsboken forteller oss at i de siste dager vil det 
igjen bli en kamp mellom kristne vedrørende hvordan og når 
vi skal tilbe. Snart vil alle bli identifisert enten av Guds segl 
eller dyrets merke.

14. Kains merke

Fortellingen . .
1 Mos 4,1-15

Studiet
Fyll inn tomrommene etter å ha lest bibelversene.

 1.  Hvem vil bli beskyttet gjennom de syv siste plagene?
  Åp 7,3 Rør ikke jorden eller havet eller trærne før vi har 

__________________ vår Guds tjenere med segl på 
__________________.

Merk: De som mottar Guds segl vil bli beskyttet under plagene (Sal 91,7-11).

 2.  Hva er "seglet" som de rettferdige har i sine panner?
  Jes 8,16 Jeg vil binde inn vitnesbyrdet og forsegle ________________ hos 

disiplene mine.

Merk: Guds segl finnes i Hans lov. Et segl er det som gjør et dokument offisielt, 
og det inneholder normalt tre element: Navn, posisjon og herskeområde. Et 
eksempel kan være, "Kyros, Persias konge" Esra 1,2.

 3.  Hvilket av de ti bud inneholder alle elementene til et 
segl?

  2 Mos 20,11 For på seks dager _______________ __________________ 
himmelen og jorden, havet og ___________ som er i dem.

Merk: Det fjerde budet er det eneste som inneholder alle tre elementene i et segl: 
(1) "Herren" — Hans navn, (2) "skapte" — Hans posisjon som Skaper, (3) 
"himmelen og jorden, havet og alt som er i dem" — Hans herskeområde. 

 4. Hva har Gud gitt som et spesielt tegn på sin makt?
  Esek 20,12 Også mine sabbater ga jeg dem. De skulle være 

______________ mellom meg og dem. Slik skulle de vite at jeg er Herren, 
som helliger dem.

  Esek 20,20 Hold mine ___________________ hellige! De skal være et 
____________ mellom meg og dere, så dere kan vite at jeg er Herren deres 
Gud.

  2 Mos 31,13 Mine sabbater skal dere holde; for sabbaten er et 
_____________ mellom meg og dere i slekt etter slekt, for at dere skal 
kjenne at det er jeg, Herren, som helliger dere.

Merk: Gud erklære tydelig at Han gav sabbaten som et tegn på Hans makt til å 
skape og helliggjøre. Det er Hans segl eller autoritetsmerke. Ordene "segl", "tegn", 
"merke" og "symbol" er brukt vekslende gjennom hele Bibelen (sammenlign 1 
Mos 17,11 med Rom 4,11 og Åp 7,3 med Esek 9,4).

 5.  Hva tvinger det andre dyret i Åpenbaringen 13 alle 
mennesker til å motta?

  Åp 13,16 Det tvinger alle - små og store, rike og fattige, frie og slaver - 
til å ha et ________________ på sin høyre hånd eller på 
___________________.

 6. Hva er dyrets merke?

Merk: Vi identifiserte det første dyret i Åp 13 i leksjon 13. Hva er dets merke på 
makt og autoritet? Den beste måten å oppdage merket på dens autoritet er å 
spørre pavemakten rett ut. Legg merke til de følgende erklæringene fra en katolsk 
katekisme:
"SP. Hvilken dag er sabbat?
"SV. Lørdag er sabbat.
"SP. Hvorfor feirer vi søndag istedenfor lørdag?
"SV. Vi feirer søndag istedenfor lørdag fordi den katolske kirken overførte 
helligheten fra lørdag til søndag."1 
Her er en annen erklæring fra en katekisme:
"SP. Har du en annen måte å bevise at kirken har makt til å innsette hellige 
forordninger?
"SV. Hvis hun ikke hadde den makten, kunne hun ikke utføre det som alle 
moderne religioner er enig med henne i — hun kunne ikke ha innsatt 
helligholdelsen av søndag, den første dagen i uken, som erstatning for lørdag den 
syvende dagen, en endring som det ikke finnes noen autoritet for i Skriften."2  
Dermed sier pavemakten at dens merke på makt og autoritet er at de har gjort 
søndagen til en helligdag — en endring som praktisk talt hele den kristne verden 
aksepterer. (Se tillegget "Hvilket viktig spørsmål er det pavemakten stiller 
protestantene?")
1Peter Geiermann, The Convert’s Catechism of Catholic Doctrine (St. Louis: B. Herder Book Co., 1957 
utgave), s. 50.
2Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism (New York: P.J. Kenedy & Sons, third American edition, revised, 

n.d.), s. 174.

 7. Er dyrets merke eller Guds segl synlige?
  Hebr 10,16 Jeg vil legge mine lovbud i deres ________________ og 

skrive dem i deres _______________.
  Fork 9,10 Alt dine __________________ kan gjøre, gjør det med den 

kraften du har. 
  2 Mos 13,9 Du skal ha dette som et ______________ på hånden og et 

____________________ på pannen, så Herrens lov kan være på 
leppene dine. 

  Jes 59,6.7 Det de gjør, er ondskaps gjerning, voldsverk kommer fra 
_________________ deres. ... De legger onde _____________, der de 
ferdes, er det herjing og ødeleggelse.

Merk: Verken dyrets merke eller Guds segl er synlige utvendig. Pannen 
representerer hjernen, og hånden er symbolet på arbeid. "På hånden" eller 
"mellom dine øyne" er konsekvent symboler i Skriften for handlinger eller 
tanker. (2 Mos 13,16; 5 Mos 6,8; 11,18). En person vil ta dyrets merke på 
pannen ved å velge søndag som helligdag på tross av Bibelens sannhet. En person 
vil få merket i høyre hånd ved å arbeide på Guds sabbat eller ved å holde søndag 
av bekvemmelighetsgrunner — slik som hensynet til jobb, familie, etc. Selv om 
tegnet er usynlig for mennesker vil Gud vite hvem som har hvilket merke (2 Tim 
2,19). På en måte vil hver person merke seg selv. 
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Hvis jeg respekterer og holder Guds hellige sabbat, så vil Han merke meg som 
sin egen. Hvis jeg holder dyrets falske sabbat, så vil Han merke meg som 
tilhørende dyret.

 8. Hvordan avgjør Jesus om vi er Hans tjenere?
  Rom 6,16 Vet dere ikke at når dere går i tjeneste hos noen og adlyder 

ham, da blir dere ______________ slaver? 
 Joh 14,15 Dersom dere elsker meg, _______________ dere mine bud.

 9. Er det noen som har dyrets merke nå?
  Åp 13,17 Og ingen kan _______________ eller _______________ 

noe uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til 
navnet.

Merk: Ingen person har merket nå. Men når det blir en tvungen sak, da vil bare 
de som har mottatt dyrets merke være i stand til å kjøpe eller selge. På den tiden 
vil mennesker som holder Guds hellige sabbat gjøre dette med risiko for sine liv 
(Åp 13,15), og de som velger å vannhellige Hans hellige dag, og offisielt velger å 
gi sin tilslutning ved å sette menneskers lover over Guds lov, vil bli merket som 
tilhørende Antikrist. Alle som er lojale mot Jesus og Hans hellige dag vil motta 
Jesu strålende segl, og således bli Hans for all evighet. De som prøver å være 
nøytrale vil bli tilregnet Antikrist (Matt 12,30).

10.  Hvilke to ting forsøker den antikristelige makten å 
forandre?

  Dan 7,25 Han skal bestemme seg for å forandre _______________ og 
__________________. 

Merk: Daniel 7 åpenbarer en beskrivelse av den antikristelige makten. Den 
forutsier tydelig at dyret vil forsøke å endre både Guds lover og tid. Pavemakten 
har forsøkt å endre Guds lov ved: (1) å utelate det andre budet som forbyr 
bildetilbedelse, (2) for å unngå å nevne hvilken dag som er sabbat, og (3) dele 
det tiende budet inn i to bud. Pavemakten forsøkte å endre Guds hellige tid 
ved: (1) å lære folk at den første dagen i uken er sabbat istedenfor den syvende, 
og (2) adoptere det hedenske Roms praksis med å begynne hver dag ved 
midnatt istedenfor ved solnedgang. Guds tid for sabbaten er fra solnedgang 
fredag kveld til solnedgang lørdag kveld (3 Mos 23,32). Ingen dødelig skulle 
driste seg til å fikle med Guds hellige lov eller tider (Matt 5,18).

11.  Hva dreide kritikken seg om, den som Gud hadde mot 
sine gamle prester eller pastorer?

  Mal 2,8.9 Dere har gitt slik ________________ at mange har snublet. ... 
dere følger ikke mine veier, men gjør ____________________ på folk når 
dere gir rettledning.

  Hos 4,6 Mitt folk skal gå til grunne av mangel på kunnskap. Siden du 
har vraket kunnskapen, vraker jeg deg som min prest. Du 
____________ din Guds _______, derfor glemmer også jeg dine barn.

Merk: Gud blir fremdeles såret når religiøse ledere er begeistret for åtte eller ni bud 
men samtidig oppmuntrer folk til ikke å bry seg om å holde sabbaten hellig. Så 
godt som alle menigheter innrømmer i sine skrifter at det ikke finnes Bibelsk 
dokumentasjon for å helligholde søndag. Tragisk nok står både protestanter og 
katolikker skyldige foran Guds domstol ved å ha fjernet den bibelske sabbaten! 
Gud selv ga sabbaten som et tegn, eller merke, på sin skaperkraft og makt til å 
helliggjøre og frelse (2 Mos 31,17). Våger noe menneske å fikle med dette hellige 
tegnet, som representerer himmelens store Gud og alt det Han står for?

12.  Hvordan forholdt Guds gamle ledere seg til de store 
verdiene i Hans lov?

 Hos 8,12 Skriver jeg mine mange lover, regnes de som noe    
 ____________________.

Merk: Tidene har ikke endret seg. Gud har plassert sabbaten, sitt store tegn, i midten 
av sin lov og begynner det budet med order "husk". Allikevel er det mange mennesker 
i dag som føler at det å holde Hans syvendedags sabbat ikke er nødvendig.

13.  Hvilke spesifikke, klare irettesettelser gav Gud til 
religiøse ledere vedrørende sin hellige Sabbat?

  Esek 22,8 Mine helligdommer ________________ du, og mine sabbater 
vanhelliger du.

  Esek 22,26 Prestene gjør vold på min lov og vanhelliger mine 
helligdommer. De _________ ikke _________________ på innvidd og 
uinnvidd. De lærer ikke folk å skille mellom urent og rent. De 
________________ øynene for mine sabbater. Slik vanæres jeg blant dem.

Merk: Gud gir en skarp irettesettelse til religiøse ledere som sier at sabbaten er 
uten betydning, og som hevder "så sier Herren" når dette ikke er sant.

14.  Hvilken spesifikk synd befaler Gud at Hans ledere skal 
fordømme?

  Jes 58,1.13.14 Rop av full hals, spar deg ikke! La stemmen runge som et 
horn! ______________ mitt folk om deres lovbrudd ... Om du slutter å 
tråkke på sabbaten og gjøre som du __________ på min helligdag, men 
kaller sabbaten en __________ og Herrens helligdag ærverdig, ... da skal 
du ha din lyst i Herren. 

Merk: Gud befaler åndelige ledere til å kalle brudd på sabbaten en synd og 
insisterer på at Hans folk skal holde sabbaten hellig. Som med de første disiplene, 
så er vår eneste sikkerhet i å adlyde Gud mer enn mennesker (Apg 5,29).

15. Når du bestemmer deg for å akseptere Jesus, og fullt ut  
 følge Ham, hva skjer da?
  Matt 11,29 Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av 

hjertet, så skal dere finne _______________________ for deres 
_______________.

Merk: Herlig hvile og fred fyller hjertet ved omvendelsen. Sabbaten, som betyr “hvile,” 
er et symbol på hvilen og freden som kommer av den nye fødsel (Hebr 4,1-10). De som 
oppriktig er født på ny vil holde sabbaten som et velsignet tegn på den hvilen (merk vers 
4.9.10). Den gleden som erfares av en omvendt person som holder Guds sabbat hellig er 
helt spesiell.

 Din Respons
Før du kan si "nei" til dyrets merke så må du si "ja" til Guds segl. Jesus venter ved 
hjertedøren på et svar. Bestemmer du deg for å stille deg under Hans sabbatsfane, som 
bevis på at du har akseptert Ham som din Skaper og Frelser?

SVAR:_______________ 

Tillegg
Denne delen gir ekstra informasjon for ytterligere studier.

Hvilket viktig spørsmål stiller pavemakten til protestantene?
 Protestantene har gjentatte ganger spurt pavemakten, "Hvordan kunne du 
våge å endre Guds bud?", men spørsmålet som blir forelagt protestantene av den 
katolske kirke er langt mer gjennomtrengende. Offisielt lyder det slik: "Du 
forteller meg at lørdag er den jødiske sabbaten, men at den kristne sabbaten har 
blitt endret til søndag. Endret! Av hvem? Hvem har autoritet til å endre et 
uttrykkelig bud fra den Allmektige Gud? Når Gud har sagt at vi skal holde hellig 
den syvende dag, hvem våger da å si, nei, du kan arbeide og gjøre all slags 
verdslig arbeid på den syvende dag og isteden holde hellig den første dag? Dette 
er et ytterst viktig spørsmål, som jeg ikke vet hvordan du kan besvare. Du er en 
protestant, og du hevder å gå etter Bibelen og Bibelen alene; og allikevel, i en så 
viktig sak som anerkjennelsen av en dag av syv som helligdag, så går du imot den 
klare Bibelske teksten og innsetter en annen dag istedenfor den dagen som 
Bibelen har påbudt. Budet om å helligholde den syvende dagen er ett av de ti 
bud. Du tror at de andre ni fortsatt er gyldig. Hvem gav deg autoritet til å endre 
det fjerde? Hvis du er trofast mot dine egne prinsipper, hvis du virkelig følger 
Bibelen, og bare Bibelen, så må du være i stand til å komme frem med noe fra 
Det nye testamentet som sier utrykkelig at det fjerde budet er endret."1 
1Library of Christian Doctrine: Why Don’t You Keep Holy the Sabbath-Day? (London: Burns and 
Oates, Ltd.), s. 3, 4.
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Profetiens 
verden

Aldri før hadde Herren åpenbart så mektige tegn og 
under som når Han utfridde Israels barn fra slaveriet i Egypt. 
Plage etter plage falt ned over faraos rike, inntil han ble 
tvunget til å løslate slavene. Så delte Herren Rødehavet og 
ledet folket til frihet, mens fienden som forfulgte dem druknet 
bak dem.

Etter at de gikk inn i ørkenen overrasket Gud sitt folk med 
å føre dem sydover — i motsatt retning av det lovede landet. 

Herren visste at før de ville være i stand 
til å motta arven sin, måtte de bli 
organisert og lære å stole på Ham. På 
reisen til Sinaifjellet dekket Gud alle 
deres behov. Når de ble sultne, så fødde 
Gud dem med brød fra himmelen. Når 
de ble tørste frembrakte Herren kaskader 
av vann fra fjellet. Falt de i 
bakholdsangrep av fiender gav Herren 
dem mirakuløse seirer. 

Til slutt slo israelittene leir ved foten 
av det hellige fjellet. Der gjorde Gud noe 
som han ikke hadde gjort verken før eller 
siden. Han kunngjorde — i påhør av hele 
nasjonen — sin pakt, de ti bud. Etter at 
Herren verbalt hadde erklært sin lov, 
kalte Han Moses opp på Sinaifjellet for 
å gi ham den skrevne originalen i stein. 

Men Gud gav ham også noe annet. Mens 
Moses var 40 dager og 40 netter oppe på fjellet med Herren, 
fikk Moses detaljerte planer om hvordan de skulle bygge et 
transportabelt tempel for Gud. Det ville bli en liten modell av 
det virkelige tempelet i himmelen. Den unike strukturen skulle 
tjene som en tredimensjonal lekse for hele verden, vedrørende 
Guds plan om hvordan Han frelser oss fra synd.

15. En himmelsk modell

Fortellingen. .
2 Mos 24,1-25,9
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Merk: Brennofferalteret (2 Mos 27,1-8) er der dyrene ble ofret. Det var 
lokalisert i forgården rett foran inngangen til helligdommen. Alteret 
representerte Jesu kors. Offerdyrene representerte Jesus, det endelige offer (Joh 
1,29). Vaskefatet (2 Mos 30,17-21; 38,8) var stort og av bronse, plassert mellom 
inngangen til helligdommen og brennofferalteret. Her vasket prestene hendene 
og føttene før de gikk inn i helligdommen, og før de ofret et brennoffer. Vannet 
representerte dåpen, renselse fra synd, og den nye fødsel.

 5. Hvilke inventar var i Det hellige?
  A. 4 Mos 4,7 Over _______________ med ________________ skal 

de strekke et klede i fiolett purpur. ... Også brødet som alltid ligger 
framme, skal være der.

  B. 4 Mos 8,2 Når du setter opp lampene, skal de sju lampene lyse opp 
rett foran ___________________.

  C. 2 Mos 30,1 Du skal lage et ________________ til å brenne 
__________________ på. Av akasietre skal du lage det. 

Merk: Skuebrødsbordet (2 Mos 25,23-30) representerte Jesus, det levende 
brødet (Joh 6,51). Den syvarmede lysestaken (2 Mos 25,31-40) representerte 
Jesus, verdens lys (Joh 9,5; 1,9). Oljelampene symboliserte Den hellige ånd (Sak 
4,1-6; Åp 4,5). Røkofferalteret (2 Mos 30,1-8) representerer bønnene til Guds 
folk (Hebr 5,7).

 6. Hva slags gjenstand var i Det aller helligste?
  2 Mos 26,34 Du skal legge soningsstedet som lokk på ______________ 

med vitnesbyrdet i Det aller helligste.

Merk: Den eneste gjenstanden i Det aller helligste (2 Mos 25,10-22) var 
paktens ark, en kiste av akasietre belagt med gull. På toppen av kisten var det to 
engler av massivt gull. Lokket på kisten ble kalt nådestolen (2 Mos 25,17-22), 
hvor Guds tilstedeværelse hvilte. Dette symboliserte Guds trone i himmelen, 
som på samme måte er plassert mellom engler (Sal 80,2; Jes 6,1.2).

 7. Hva var inne i arken?
  2 Mos 25,21 Så skal du legge soningsstedet som lokk på kisten, og i 

kisten skal du legge ________________________ som jeg skal gi deg.
  5 Mos 10,4.5 På tavlene skrev han de samme ordene som første gangen, 

de ti ________ ... Så snudde jeg meg og gikk ned fra fjellet. Jeg la tavlene 
i _______________ jeg hadde laget, og der ble de liggende, slik Herren 
hadde pålagt meg.

Merk: Gud nedtegnet pakten med sin egen finger på to steintavler, og disse ble 
plassert inne i paktkisten. Nådestolen var over dem, noe som tilkjennega at så 
lenge Guds folk bekjente og vendte seg bort fra syndene sine (Ordsp 28,13), 
ville nåde bli gitt dem gjennom blodet, som ble stenket på nådestolen av presten 
(3 Mos 16,15.16). Blodet representerte Jesu blod, som ble utgytt for å gi alle 
mennesker tilgivelse og renselse (Matt 26,28; Hebr 9,22).

Studiet
Fyll inn tomrommene etter å ha lest bibelversene.

 1. Hva var det Gud ba Moses om å bygge, og hvorfor?
  2 Mos 25,8 La dem reise en __________________ for meg, så vil jeg 

_____________ midt iblant dem.

 2.  Hva forventet Gud at Hans folk skulle lære av 
helligdommen og tjenesten der?

  Sal 77,14 Gud, i ____________________ går du fram.

Merk: Guds vei, eller plan for frelsen ble åpenbart i den jordiske helligdommen. 
Alt i helligdommen, og alt forbundet med dens tjeneste, var et symbol på noe som 
Jesus ville gjøre i sin frelsesplan. Vi kan ikke fullt ut forstå frelsesplanen før vi 
forstår helligdommen og dens tjeneste. Den var et stort, tredimensjonalt objekt 
som forklarte og lærte oss prosessen vedrørende frelsen.

 3. Hvor fikk Moses tegningene av helligdommen?
  2 Mos 25,40 Se til at du gjør arbeidet etter den ________________ som 

ble vist deg på _________________!

Merk: Skissen over helligdommen, med alle nødvendige spesifikasjoner for 
byggingen, ble gitt til Moses på Sinaifjellet (Hebr 8,5). Dette skulle være en 
miniatyrmodell av Guds virkelige helligdom i himmelen. 

Den første helligdommen, eller tabernaklet, var en elegant teltkonstruksjon (4,57 
meter x 13,72 meter). Gud var tilstede der, og der ble de spesielle tempeltjenestene 
utført. Veggene ble bygget av planker av akasietre, reist på høykant, med sokler av 
sølv og gull utenpå treverket (2 Mos 26,15-19.29). Taket var laget av fire lag med 
tepper — lin, geitehår, rødfarget værskinn og delfinskinn (versene 1.7.14). 
Tabernaklet hadde to rom: Det Hellige (4,57m x 9,14m), og Det Aller Helligste 
(4,57m x 4,57m). Se ofte på skissen ovenfor når du går gjennom dette studiet.

 4. Hvilke ting fantes i forgården?
  A. 2 Mos 29,18 La hele væren gå opp i røyk på _______________. Det 

er et ______________________ for Herren.
  B. 2 Mos 30,18 Du skal lage et ________________ av bronse ... og fylle 

med vann.



 8.  Hvorfor var det nødvendig å ofre dyr i den 
gammeltestamentlige helligdomstjenesten?

  Hebr 9,22 Etter loven blir jo nesten alt renset med blod, og uten at 
_________________ blir utøst, er det ingen som får tilgivelse.

  Matt 26,28 For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for 
mange så __________________ blir ___________________.

Merk: Ofring av dyr var nødvendig for å hjelpe mennesker til å forstå at uten at 
Jesu blod ble utgytt på korset, så ville tilgivelse vært umulig. Den sjokkerende 
sannheten er at syndens lønn er døden. Siden vi alle har syndet, skulle vi alle dø 
— og vi ville ha dødd, hvis ikke Jesus hadde ofret sitt perfekte liv ved å dø for 
oss, for å betale for våre synder. Synderen brakte frem sitt eget offerdyr og 
slaktet det med sine egne hender (3 Mos 1,4.5). Det var blodig og forferdelig og 
etterlot seg den klare sannheten at synden forårsaket Jesu død. Følgelig så de 
frem mot korset og frelsen, mens vi ser tilbake på korset og frelsen. Det finnes 
ikke noe annet grunnlag for frelse.

 9.  Når dyr ble ofret for synd, hva hendte da med selve 
synden?

  3 Mos 1,4.5 Han skal legge ______________ på brennofferets hode, så 
det kan bli tatt imot med velvilje og gjøre ________________ for ham. 
Så skal han slakte oksen for Herrens ansikt.

Merk: Når synderen la sin hånd på dyrets hode og bekjente sine synder, så ble 
syndene symbolsk overført til dyret. Dyret ble derfor funnet skyldig, og måtte ta 
dødsstraffen. Dette representerte Jesus som bærer våre synder.

10.  Når et offerdyr ble ofret for hele forsamlingen, hva 
skjedde så med synden?

  3 Mos 4,17 Presten skal dyppe fingeren i blodet og ________________ 
noe av det sju ganger foran _____________________, for Herrens 
ansikt.

Merk: Presten stenket noe av blodet på forhenget inne i helligdommen, som 
symboliserte at synden ble overført fra folket til helligdommen. Når Jesus steg 
opp til himmelen etter sin død, ofret Han sitt blod (slik som oldtidens 
yppersteprest gjorde) for å vise at våre synder er tilgitt, når de blir bekjent i Jesu 
navn (1 Joh 1,9).

11.  Hvilke to helligdomssymboler oppfylte Jesus for oss? 
  1 Kor 5,7 For vårt _________________ er slaktet, Kristus.
  Hebr 4,14 Siden vi har en stor _______________________ som har 

gått inn gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn!

Merk: Jesus tjener som offer for våre synder, og som vår himmelske 
yppersteprest, derfor utføres to mirakuløse ting for oss. Det første er en 
fullstendig endring av livsførsel som er kalt den nye fødsel, med alle tidligere 
synder tilgitt (Joh 3,3-6; Rom 3,25). Det andre er kraft til å leve rettferdig i 
nåtid og fremtid (Tit 2,14; Fil 2,13). Disse to tingene gjør en person rettferdig, 
som betyr at et rett forhold eksisterer mellom personen og Gud. Det finnes ikke 

noen måte en person kan bli rettferdiggjort ved gjerninger (ved egen kraft), fordi 
rettferdiggjørelsen kommer fra den nåden som bare Jesus kan gi (Apg 4,12). Dette 
er rettferdiggjørelse ved tro, som er den eneste sanne rettferdiggjørelse. 

12.  Hvilke seks vidunderlige løfter gir Bibelen oss 
vedrørende rettferdigheten som Jesus tilbyr oss?

  A. Han vil dekke over gamle synder og regne oss skyldfri (Jes 44,22;  
1 Joh 1,9).

  B. Jesus lover å gjenskape oss i Guds bilde (Rom 8,29).
  C. Jesus gir oss lyst og kraft til å gjøre Guds vilje (Fil 2,13).
  D. Jesus vil hjelpe oss til bare å gjøre de tingene som tilfredsstiller Gud 

(Hebr 13,20.21; 1 Joh 3,22).
  E. Han fjerner dødsdommen over oss og gir oss kreditt for sitt eget syndfrie 

liv og forsonende død (2 Kor 5,21).
  F. Jesus påtar seg ansvaret for å hjelpe oss til å være trofaste inntil Han 

kommer tilbake (Fil 1,6; Jud 24).

Merk: Jesus er klar til å oppfylle alle disse løftene i livet ditt. Er du klar? Be Ham 
om å ta kontroll over livet ditt. Han vil ikke svikte deg.

13.  Har en person en rolle å spille i det å bli rettferdiggjort?
  Matt 7,21 Ikke enhver som sier til meg: "Herre, Herre!" skal komme inn i 

himmelriket, men den som ____________ min himmelske Fars 
_______________.

Merk: Ja, vår del er å gi våre hjerter og vår vilje over i Jesu hender og tillate ham å 
regjere i våre liv. Vi må stole på Ham ved å gi Ham full kontroll i våre liv. Mange 
tror at Jesus vil ta imot alle bare de bekjenner Hans navn, til himmelen, uten 
hensyn til deres oppførsel. Dette er ikke tilfelle (Matt 7,14). 

14. Hva skjedde på forsoningsdagen?
  3 Mos 16,30 For den dagen skal det gjøres soning for dere så dere blir rene. 

Dere skal ________________ fra alle ___________________ deres for 
Herrens ansikt.

Merk: Forsoningsdagen var en seremoniell domsdag som fant sted en gang årlig i 
Israel (3 Mos 23,27). Hver synd måtte bekjennes og vendes bort fra. De som nektet 
ble på den dagen for alltid avskåret fra Israels leir (vers 29). På den dagen ble to 
geitebukker valgt ut. Den ene var Herrens bukk og den andre var syndebukken som 
representerte Satan (3 Mos 16,7.8). Herrens bukk ble slaktet og ofret for folkets 
synder (vers 9). Blodet ble tatt med inn i Det aller helligste, og stenket på og foran 
nådestolen (vers 14). Bare på denne spesielle forsoningsdagen gikk ypperstepresten 
inn i Det aller helligste. Det stenkede blodet (som representerte Jesu offer) ble 
akseptert av Gud og folkets bekjennende synder ble overført fra helligdommen til 
syndebukken, som deretter ble ledet ut i ørkenen og forlatt (versene 16.20.22). På 
denne måten ble helligdommen symbolsk renset fra folkets synder som gjennom året 
hadde blitt overført ditt av det stenkede offerblodet.

15.  Varslet forsoningsdagen om en renselse av den himmelske 
helligdommen? 

  Hebr 9,23 De jordiske etterligningene av det som er i himmelen, må altså renses 
på denne måten. Men selve den ______________________ helligdommen må 
renses ved offer som er ______________ enn disse.

Merk: Tjenesten på denne dagen pekte frem mot Jesu renselse av våre synder i den 
himmelske helligdommen. Han er vår formidler og mellommann, og er klar til å slette 
ut syndene til alle som vil tro på Hans utgytte blod. Den gamle forsoningsdagen, likt det 
moderne Israels "Yom Kippur", pekte frem mot den endelige forsoningsdagen for 
planeten jorden. Den endelige forsoningen fører til den endelige dommen, som for alltid 
vil avgjøre syndespørsmålet i hver enkelts liv. Det neste studiet vil vise at Gud har 
forutsagt datoen for den himmelske domsstols begynnelse!

 Din Respons
Er du villig til å plassere ditt liv helt og fullt i Jesu hender, slik at Han kan gjøre de 
miraklene som er nødvendig for å gjøre deg rettferdig?

SVAR:_______________ 
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Profetiens 
verden

Jesus var tydelig trist da Han kom inn i 
tempelforgården og ble vitne til all ståheien. Overalt så han bur 
fylt med offerdyr, mens selgere forhandlet med besøkende 
pilgrimer for å oppnå høyest mulig pris. Kurringen av duer, 
brekingen av sauer og buingen av okser blandet seg med luktene 
fra en dyreinnhegning, og fikk det hele til å fremstå som det rene 
kaos.

Dette kaoset var aldri Guds plan. Når Salomo bygget det 
første tempelet i Jerusalem, så var det slik 
respekt for Guds hus at selv ikke lyden av 
hammerslag kunne høres under hele 
byggeperioden. Alle steinene og plankene 
ble prefabrikkert andre steder, for deretter 
å bli brakt til tempelet for lydløs 
montering (1 Kong 6,7).

Jesus fant et knippe reip som ble brukt 
til å binde sammen sauene i små grupper. 
Så utbasunerte Guds sønn følgende: "Få 
dette bort! Gjør ikke min Fars hus til en 
markedsplass!" " Joh 2,16. "Det står skrevet: 
Mitt hus skal kalles et bønnens hus. Men 
dere gjør det til en røverhule." Matt 21,13. 
Han gikk fra den ene båsen til den andre, 
løste dyrene og veltet pengevekslernes 
bord.

I det de følte at de stod foran den 
Allmektiges åsyn, flyktet de skrekkslagne hals 

over hode ut av tempelforgården. Jesus ønsket mer enn noe at 
mennesker skulle ha en klar forståelse av Hans himmelske Fars 
kjærlighet og renhet. Dette var grunnen til at det smertet Ham så 
dypt å se det hellige tempelet forvandlet til et handelsmarked.

Flere år tidligere hadde profeten Daniel forutsagt en annen 
hendelse hvor tempelet skulle bli forurenset, Guds sannhet 
nedtrampet og Hans folk undertrykt. Og enda en gang ville 
Herren komme for å rense sin helligdom.

16. Rensingen av tempelet

Fortellingen . .
Joh 2,13-17

Studiet
Fyll inn tomrommene etter å ha lest bibelversene.

 1.  Daniel hadde et fantastisk syn der han så en bukk med 
to horn (Dan 8,1-4). Hvem er det denne bukken 
representerer?

  Dan 8,20 Væren som du så, den med de to hornene, er kongene av 
_______________ og _________________.

  2.  Det neste som Daniel så var en geitebukk med et stort 
horn mellom dens øyne. Hva betyr dette?

  Dan 8,21.22 Og geitebukken er kongen av _____________. Det store 
hornet i pannen er den _____________ kongen. Det ene hornet som ble 
brukket av, og de fire som vokste opp i stedet, betyr at _______________ 
kongeriker skal stå fram fra folket hans, men uten hans styrke.

Merk: Geitebukken representerer Grekenland og det store hornet er et symbol på 
dets første hersker, Aleksander den store. De fire hornene representerer de fire 
generalene som tok over deler av riket da Aleksander døde.

 3.  Så vokste det opp et lite horn fra et av de fire. Hvilken 
makt representerte dette "lille hornet"?

  Apg 18,2 Var han nylig kommet fra Italia på grunn av keiser Claudius' 
påbud om at alle jøder skulle forlate ______________. 

Merk: Det "lille hornet" som forfulgte Guds folk, trampet på hellige ting og stod 
opp mot Jesus, representerer Rom — både det hedenske og det pavelige. Rom er 
den eneste makten som etterfulgte Hellas og som ble meget stor.

 4.  Daniel ble fortalt at et lite horn ville forurense 
helligdommen. Hvor lang tid ville det ta før den ble renset?

  Dan 8,14 Han svarte meg: "I ______________ kvelder og morgener. Så 
skal helligdommen få sin rett tilbake."

Merk: Perioden på 2.300 dager er den lengste profetien i Bibelen, men 
startpunktet er ikke gitt før i neste kapitel — i Dan 9,25.

 5.  Hvordan reagerte Daniel da han så at det lille hornet 
forfulgte Guds folk og mørkla sannheten? 

  Dan 8,27 Og jeg, Daniel, lå ______________ i flere dager, ... Jeg var full 
av undring over synet og ______________ det ikke.

Merk: Daniel ble så sterkt grepet av sorg over det som skulle komme over Guds 
folk at han ble syk en stund. Først forstod hverken Daniel eller vennene hans den 
delen av synet som var om de 2.300 dagene. 

 

 6.  I det neste kapitlet forklarer engelen profetien mer 
utdypende. Hvor lang var den tidsperioden som ikke 
tidligere var beskrevet i synet?

  Dan 9,24 ________________ ______________ er bestemt for ditt 
folk og din hellige by, ... til å stadfeste det profetene så og salve det aller 
helligste.

Merk: Flere år etter Daniels syn om de 2.300 dagene kom en engel fra 
himmelen for å hjelpe ham å forstå det. Engelen utdypet også synet med å legge 
inn de 70 profetiske ukene som var "fastsatt for" eller tildelt jødene og byen 
Jerusalem. Gud gav sin utvalgte nasjon en ny sjanse — en 490-årig mulighet til 
å presentere Messias for verden (Dan 9,23-24).

 7.  Hva er startpunktet for tidsprofetien om de 2.300-
dager og 70-uker?

  Dan 9,25 Du skal vite og forstå: Fra ordet gikk ut om at 
_________________ skal __________________ og bygges opp igjen, 
og til det kommer en som er salvet, en fyrste, skal det gå sju uker, og i 
sekstito uker skal byen stå gjenreist og gjenoppbygd.

Merk: Engelen fortalte Daniel at han skulle begynne å regne de 2.300 dagene 
og de 70 ukene i profetien fra dekretet om å gjenoppbygge Jerusalem ble gitt. 
Guds folk var i fangenskap i det Persiske riket på den tiden. Dekretet ble gitt i 
kong Artaxerxes syvende år. Han startet sin regjeringstid i 464 f.Kr. (Esra 7,7). 
Artaxerxes dekret i 457 f.Kr. var det eneste som spesifiserte gjenreisingen og 
oppbyggingen av hele Jerusalem.

 8.  Engelen forklarte at hvis vi teller 69 uker fra 457 f.Kr., så 
vil vi komme frem til Messias, Fyrsten. Stemte det?

  Apg 10,37.38 Dere vet om det som begynte i Galilea etter at Johannes 
hadde forkynt sin dåp, ... Jesus fra Nasaret ble _________________ av 
Gud med Hellig Ånd og kraft.

Merk: Ja, det gjorde det. Her er et fantastisk mirakel. Hundrevis av år før Jesus ble 
salvet med Den hellige ånd, ble hendelsen forutsagt i profetiene! "Messias" er det 
hebraiske ordet for "salvet" og ordet "Kristus" er tilsvarende i det greske språket. 
Luk 3,21.22 sier at denne spesielle salvingen med Den hellige ånd fant sted ved 
Hans dåp. Her er nøkkelen til å forstå: I Bibelske profetier er en profetisk dag likt 
et bokstavelig år (4 Mos 14,34; Esek 4,6; Luk 13,32). Å legge til 69 uker eller 483 
profetiske dager (69 x 7 = 483), til 457 f.Kr. bringer oss til året 27 e.Kr.
    483 år 
  -  457 f.Kr. startdato 
               26 e.Kr. 
  +   1 år for 1 f.Kr.-1 e.Kr. (år 0 finnes ikke) 
               27 e.Kr.
Jesus begynte sin tjeneste som Messias etter sin dåp i året 27 e.Kr., nøyaktig 
483 år etter at befalingen ble gitt i 457 f.Kr. Dette er grunnen til at Jesus etter 
sin dåp begynte å forkynne: "Tiden er inne, Guds rike er kommet nær!" Mark 
1,15. Han snakket da om tidsprofetien i Dan 9,25.
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 9.  Hva var det neste som skulle skje i profetien?
  Dan 9,26.27 Etter de sekstito ukene skal den __________________ 

ryddes av veien og bli borte. ... I én uke skal han stadfeste en pakt med de 
mange, etter en _______________ uke gjør han slutt på slaktoffer og 
grødeoffer. 

Merk: Det neste som profetien forutsier er at Jesus ville bli "utryddet", eller 
korsfestet i midten av den siste av de 70 profetiske ukene. En full profetisk uke 
er syv virkelige år. Ved å telle tre og et halvt år fra Han ble salvet på høsten i 
året 27 e.Kr., kommer vi frem til våren 31 e.Kr., som er nøyaktig det 
tidspunktet Jesus ble korsfestet. Ved Hans død så revnet forhenget inn til Det 
Aller Helligste i to, fra toppen og helt til bunnen (Matt 27,50.51). Dette 
indikerte at Jesus hadde gjort en ende på offerhandlingene ved sin soningsdød 
som Guds lam. Studer tidslinjen under.

10.   Hvilket folkeslag var det Jesus instruerte sine disipler 
om først å forkynne for?

  Matt 10,5.6 Ta ikke veien til hedningene, ... Gå heller til de bortkomne 
sauene i ________________ hus!

Merk: Jesus insisterte på at disiplene Hans først skulle forkynne til jødene, fordi 
de fremdeles hadde tre og et halvt år igjen av deres 490-årige mulighet til å 
akseptere og forkynne Messias. Profetien i Dan 9,27 sier at Jesus ville bekrefte 
pakten, eller den store frelsesplanen, for mange i en profetisk uke (syv 
bokstavelige år). Men Jesus ble korsfestet i midten av den siste uken som ble gitt 
til Hans utvalgte nasjon, så hvordan kunne Han bekrefte pakten med dem etter 
sin død? Svaret finner vi i Hebr 2,3: "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." Jesu disipler forkynte for 
jødene i de siste tre og et halvt årene, inntil nasjonen offisielt avviste evangeliets 
budskap i året 34 e.Kr., når Stefanus, en rettferdig diakon, ble steinet. (Se 
tillegget "den omdiskuterte uken".)

11.  Hvilken advarsel gav Jesus til sitt utvalgte folk?
  Matt 21,43 Derfor sier jeg dere: Guds rike skal bli _________ fra dere 

og gitt til et ______________ som bærer de fruktene som tilhører riket.

Merk: Jesus hadde gjort det veldig klart at den spesielle statusen som den 
jødiske nasjonen hadde ville bli annullert hvis folket fortsatte å avvise Messias.

12.  Så hva er det andre "folket" som Jesus snakker om i 
Matt 21,43 som ville bli Hans utvalgte folk?

  Gal 3,29 Og hører dere _________________ til, er dere Abrahams ætt 
og _________________ etter løftet.

  Rom 2,28.29 Rett jøde er ikke den som er jøde i det ytre, ... 
______________ er den som er jøde i det _________________.

Merk: Ved steiningen av Stefanus i år 34 e.Kr. (Apg 7,58.59), opphørte den jødiske 
nasjonen som Guds utvalgte nasjon. Fordi de vedvarende avviste Guds plan for dem, 
så har den jødiske nasjonen ikke lenger en sentral rolle i endetidsprofetiene. Nå er 
alle som aksepterer Jesus Hans utvalgte folk, og de løftene som Gud gav til det 
bokstavelige Israel gjelder nå det åndelige Israel (Rom 9,6-8). 

13.  I henhold til engelen som snakket med Daniel, hva var 
det som ville skje ved slutten av de 2.300 årene?

  Dan 8,14 Han svarte meg: "I 2300 kvelder og morgener. Så skal 
______________________ få sin _______________ tilbake."

Merk: I året 34 e.Kr. gjenstod det 1.810 år av den 2.300-dagers profetien. (Se 
diagrammet under.) Ved å legge til 1.810 år til året 34 e.Kr. når vi frem til høsten 
1844. Engelen sa at ved det tidspunktet så skulle helligdommen renses. Den 
jordiske helligdommen ble ødelagt i år 70 e.Kr. så det må være snakk om den 
himmelske helligdommen Jesus, vår yppersteprest i himmelen (Hebr 4,14-16; 
8,1-5), begynte å fjerne syndene i sin himmelske helligdomstjeneste (Åp 20,12; 
Apg 3,19-21) i 1844. Denne første fasen i dommen kan vi kalle den 
undersøkende dom fordi den finner sted før Jesus annet komme.

14.  Hvem sine saker blir behandlet i den undersøkende 
dom?

  1 Pet 4,17 For nå er tiden kommet da dommen skal begynne, og den skal 
begynne med _____________ ________________. 

Merk: Den første fasen av dommen behandler bare de som bekjenner seg til å 
være Guds barn.

15.  Hva vil bli vurdert i denne første fasen av dommen?
  A. Åp 20,12 Og de døde ble dømt etter det som sto skrevet i 

_________________, etter sine gjerninger.
  B. Fork 12,14 For Gud skal dømme hver __________________, holde 

dom over alt som er ________________, enten det er godt eller ondt.
  C. Jak 2,12 Etter ___________________ _____________ skal dere 

dømmes, etter den skal dere tale og handle.

Merk: Bevisene i dommen kommer fra nedtegnelser i himmelen, som beskriver 
alle detaljer i en persons liv. (Se også Sal 56,8.) De ti bud, Guds lov, er standarden 
og loven vi blir dømt etter (Åp 22,14).

16. Er Gud den som står som anklager i retten?
  Åp 12,9.10 Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles 

djevelen og __________, ... Han ble kastet ned på jorden, ... For anklageren er 
styrtet, han som dag og natt _______________ våre søsken for vår Guds ansikt.

Merk: Nei! Satan er din eneste anklager. Dessverre tror noen kristne at Jesus prøver å 
overbevise Faderen om å spare oss i dommen, men Jesus sier: "For Far selv elsker dere." 
Joh 16,27.

17. Må jeg stå alene i den undersøkende domen?
 A. Jesus er vår advokat (1 Joh 2,1).
 B. Jesus er vår dommer (Joh 5,22).
 C. Jesus er vårt trofaste og sanne vitne (Åp 3,14).

Merk: Takk og pris, nei. I dommen er Jesus de kristnes advokat, dommer og vitne. Lever 
du for Jesus så kan du ikke tape (Rom 8,1; Kol 1,12-14)!

Din Respons
Hvis Jesus er din advokat i dommen, så lover han å vinne din sak. Vil du i dag 
overgi deg til Ham?
SVAR: _______________

Tillegg
Denne delen gir ekstra informasjon for ytterligere studier.

Den omdiskuterte uken
 Noen bibelstudenter kutter den siste uken, (eller syv bokstavelige årene), fra den 
490-årige profetien som er gitt i Daniel og bruker den på Antikrists arbeid i endens 
tid som en syv års periode med prøvelser. Det finnes ingen bibelsk støtte for en slik 
praksis.
 La oss slå fast noen fakta:
 A. Den 490-årige profetien er en fortløpende tidsperiode, på samme måte som   
     de 70 årene i eksil for Guds folk, nevnt i Dan 9,2.
 B. Startpunktet for de siste syv årene av profetien var Jesu dåp (27 e.Kr.). Dette er  
     grunnen til at Han begynte å forkynne, "Tidens fylde er kommet." Mark 1,15.
 C. I dødsøyeblikket på korset, våren 31 e.Kr. roper Jesus ut, "Det er fullbrakt".   
     Frelseren referer her klart og tydelig til forutsigelsene av sin død i Daniels 9.   
     kapitel. De er som følger:
     1. "Messias" ville bli "utryddet" eller korsfestet (vers 26).
     2. Han ville gjøre "slutt på slaktoffer og grødeoffer" ved å dø for alle som Guds  
    sanne Lam (vers 27; 1 Kor 5,7; 15,3).
     3. Han ville "gjøre slutt på syndene" (vers 24). 
Hans komme som Messias slik som profetien hadde forutsagt, nøyaktig til rett tid, 
beviser at alle datoene for hele den 490- og 2.300-årige profetien er riktige.
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Profetiens 
verden

En stillhet senket seg over den kongelige rettssalen, og 
alles øyner festet seg på kong Salomo. Tjenerne hans undret seg 
over hvordan han ville løse denne kompliserte saken.

To enslige mødre bodde sammen, og begge fødte et 
guttebarn på omtrent samme tid. I løpet av natten så hadde en av 
mødrene snudd seg i sengen og ligget i hjel sin sønn. Da hun 
våknet tidlig og så at hennes barn var dødt, tok den fortvilte 
kvinnen den andre kvinnens sovende baby til seg selv, og la 

deretter den døde babyen ved siden av 
den sovende kvinnen. Senere våknet den 
sovende kvinnen og fant den døde babyen 
og hun brast ut i en sorgtung gråt. Etter å 
ha sett nærmere på barnet så hun hurtig 
at dette ikke var hennes barn. Tvers over 
rommet kunne hun se den andre kvinnen 
trykke barnet hennes tett til seg.

Nå stod begge kvinnene foran 
kongen, og begge dro og halte i den 
levende babyen. "Dette barnet er mitt"! 
ropte den ene.

"Nei, den døde babyen er din" skrek 
den andre.

Hvordan skulle kongen avgjøre hvem 
som var den rette moren? Salomo brøt inn 
i diskusjonen med å beordre en av vaktene 
å kutte det levende barnet i to med sverdet 

sitt. Først trodde soldaten at kongen spøkte, 
men Salomo så forarget på vaktens nøling. Sakte trakk han det 
skarpe sverdet sitt og gikk mot kvinnen som holdt babyen. 
Plutselig kastet den rette moren seg ned foran kongens føtter og 
tryglet, "Vær så snill, min herre! Gi henne den gutten som lever, 
og drep ham ikke!" Men den andre sa: "Barnet skal verken være 
ditt eller mitt! Del det i to!" Nå visste Salomo med sikkerhet 
hvem som var den rette moren.

I profetiene er en kvinne et symbol på en menighet (Jer 6,2). 
Med så mange menigheter i de siste dager, hvordan kan vi da 
skille ut den sanne menigheten fra alle de falske etterligningene? 
Som Salomo må også vi bruke Guds Ords sverd (Hebr 4,12)!

17. Historien om to kvinner

Fortellingen . .
1 Kong 3,16-28

Studiet
Fyll inn tomrommene etter å ha lest bibelversene.

 1.  Hvordan beskriver Åpenbaringens bok. Guds sanne menighet?
  Åp 12,1.2.5 En _________________ som var kledd i solen, med månen 

under sine føtter og med en krans av tolv stjerner på hodet. Hun var med 
_________________ og skrek i barselsmerter og fødselsrier. Da fødte hun 
et guttebarn som en gang skal styre alle folkeslag med 
____________________. Og barnet ble rykket opp til Gud, til hans 
trone.

Merk: I Bibelens profetier er Guds menighet symbolisert med en ren kvinne (Jer 
6,2). I Åp 12 er denne kvinnen kledd med solen, månen og stjerner — Guds 
naturlige skaperlys. Jesus fortalte menigheten: "Dere er verdens lys!" Matt 5,14. 
Solen symboliserer Jesu lys (Salm 84,12; Mal 4,2). Månen under hennes føtter 
henspeiler på symbolene i Det gamle testamentets offersystem. Som månen 
reflekterer solens lys, pekte offersystemene på sannhetens lys om Messias komme 
(Kol 2,16,17; Hebr 10,1). De 12 stjernene hun hadde på hodet symboliserte 
lederskap i menigheten — 12 stammer i Det gamle testamentet og 12 apostler i 
Det nye testamentet. Den som skal regjere alle nasjoner med jernstav er Jesus 
(Salm 2,7-9; Åp 19,13-16).

 2.  Hvem er den "store dragen," og hva prøver han å gjøre?
  Åp 12,9 Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles 

____________________ og __________________.
  Åp 12,4 Dragen stilte seg foran kvinnen som skulle føde, for å 

_________________ barnet så snart det var født.

Merk: Dragen er Satan, som ved Jesu fødsel jobbet gjennom det hedenske 
romerske riket. Satan påvirket Herodes, en hersker underlagt Rom, til å forsøke å 
myrde babyen Jesus ved å drepe alle guttebarn under to år i Betlehem (Matt 2,16).

 3.  Hva hendte etter at Satan feilet i drapsforsøket på Jesus?
  Åp 12,5 Og barnet ble __________________ ___________ til Gud, til 

hans trone.

Merk: Etter sin oppstandelse steg Jesus opp til himmelen, til Guds trone (Apg 1,9-
11), hvor Han var utenfor Satans rekkevidde.

 4.  Etter at Jesus ble tatt opp til himmelen, hva gjorde Satan 
da mot menigheten?

  Åp 12,13 Da dragen så at den var kastet ned på jorden, 
___________________ den kvinnen som hadde født guttebarnet.

Merk: Når Satan ikke lenger kunne vende sitt hat mot Jesus, besluttet han å skade 
Jesus ved å snu sitt sinne mot menigheten.

 5.  Hvor flyktet kvinnen under denne forferdelige 
perioden med forfølgelse? Hvor lenge varte den? 

  Åp 12,6 Men kvinnen rømte ut i ____________________, til et sted 
som Gud hadde gjort i stand, og der skulle hun i 1260 dager få den 
maten hun trengte.

Merk: Kvinnen (Guds menighet) flyktet ut i ørkenen (til jordens fjerne 
utkanter) for å gjemme seg for fienden. Det er et vel kjent historisk faktum at 
under den mørke middelalder, så flyktet Guds folk til huler og ensomme steder 
på jorden, inkludert den amerikanske kyst, hvor en fant religiøs frihet og 
beskyttelse mot pavelig forfølgelse. De 1.260 dagene (også beskrevet som 42 
måneder eller tre og et halvt år) refererer til den forferdelige perioden på 1.260 
år med forfølgelse, hvor millioner døde for sin tro. Under denne tidsepoken var 
Guds menighet i live, men ikke som en offisiell, synlig organisasjon. (Se tillegget 
"År med forfølgelse".)

 6.  Hva er de andre to kjennemerkene på Guds sanne 
menighet?

  Åp 12,17 Dragen ble rasende på kvinnen og dro av sted for å føre krig mot 
de andre i hennes ætt, mot dem som følger Guds __________ og holder fast 
på _______________________ om Jesus.

Merk: Guds menighetslevning, vil holde Guds ti bud (inkludert sabbaten). Den 
vil også ha Jesu vitnesbyrd, som er profetiens gave (Åp 19,10). Gud kaller sin 
endetidsmenighet "levningen" fordi den er identisk med den apostoliske 
menigheten med hensyn til doktriner og karakteristikker. 

 7.  Hvordan demonstrerer vi vår kjærlighet til Jesus?
 Joh 14,15 Dersom dere elsker meg, ________________ dere mine bud.
  1 Joh 5,3 Å elske Gud er å holde hans ____________. Og hans bud er 

ikke tunge. 

Merk: I vår åpningsfortelling var Salomo i stand til å identifisere den sanne 
moren ved hennes ekte kjærlighet. På samme måte vil Guds sanne menighet bli 
gjenkjent ved sin oppofrende kjærlighet og iver etter å adlyde Guds bud.

 8.  Hvilke tre englebudskaper vil Guds endetidsmenighet 
forkynne?

  A. Åp 14,7 «Frykt Gud og gi ham æren! For nå er timen kommet da han 
skal holde ____________. _________________ ham som skapte 
himmelen og jorden, hav og kilder!»

  B. Åp 14,8 En annen engel fulgte etter og sa: «Falt, ______________ er 
__________________ den store, hun som har skjenket alle folkeslag med 
vredens vin fra sitt horeri.»

  C. Åp 14,9.10 En tredje engel fulgte etter dem og ropte med høy røst: 
«Om noen tilber _______________ og bildet av det og tar imot 
_______________ på pannen eller hånden, skal han få drikke av Guds 
vredes vin som er skjenket opp ublandet i hans harmes beger. 
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Merk: Disse tre englenes erklæringer representerer de tre viktige budskapene 
som Guds menighet vil forkynne før Jesus kommer tilbake.

 9.  Til hvem vil Guds menighet forkynne disse budskapene?
  Åp 14,6 Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på 

jorden, for ______________ _____________________ og stammer, 
tungemål og folk.

Merk: Guds endetidsmenighet vil forkynne dette tredelte budskapet til hver 
nasjon på jorden.

10.  Hvilke detaljer har Gud gitt i sitt ord for å hjelpe oss til 
å identifisere Hans endetidsmenighet?

 A.  Den vil fremstå og synlig utføre sitt arbeid etter at den kommer ut av 
ørkenen i 1798 (Åp 12,6.13-17). Se tillegget "år med forfølgelse".

 B.  Den vil undervise om de samme sannheter som apostlene lærte, og hele 
dens lære vil samsvare med Bibelen (Åpenbaringen 12,17).

 C.  De vil holde de ti bud, inkludert den bibelske sabbaten (Åpenbaringen 
12,17).

 D. Den vil ha profetiens ånd (Åpenbaringen 12,17; 19,10).
 E.  Den vil forkynne Guds tre endetidsbudskap med høy stemme 

(Åpenbaringen 14,6-14).
 F. Det vil være en verdensomspennende bevegelse (Åpenbaringen 14,6).
 G.  Den vil forkynne det evige evangeliet, som er frelse gjennom Jesus 

Kristus alene (Åpenbaringen 14,6).

Merk: Mange kjærlige kristne er medlemmer av menigheter som ikke møter de 
syv spesifikasjonene over. Imidlertid kan ikke en slik menighet være Guds 
levning som Han vil kalle sine barn inn i, fordi Hans endetidsmenighet må 
møte alle de syv spesifikasjonene over.

11.  Jesus gir deg disse syv kjennemerkene og sier så, "Gå 
og finn min menighet." Hva lover Han vedrørende din 
søken?

 Luk 11,9 Let, så skal dere __________________.

12.  Hvor mange alternative troslærer har vi å velge 
mellom?

  Ef 4,5 Én Herre, _________________ __________________, én 
dåp.

Merk: Syvendedags adventistene, som har utgitt disse studiene, inviterer deg til 
å sjekke deres lære mot de syv punktene nevnt ovenfor. Flere tusen hver dag 
velger å slutte seg til Adventistsammfunnet.

13.  Mange kirkesamfunn kaller seg selv kristne. Er det 
nok?

  Jes 4,1 Den dagen skal sju kvinner gripe tak i samme mann og si: 
"___________________ og __________________ skal vi 
_______________ oss selv, bare vi får bære ditt _______________. Ta 
vår vanære bort!"

Merk: Brød er et symbol for Guds Ord (Joh 6,35.51.52.63) og kledning er et 
symbol på rettferdighet (Åp 19,8). De syv kvinnene i denne profetien hadde sitt 
eget brød (idè om sannhet) og ønsker å beholde sine egne klær (rettferdighet). De 
ønsker ikke Kristi rettferdighets feilfrie kledning. Alt de ønsker er å ta Jesu navn, 
sannsynligvis fordi Bibelen sier: "Det finnes ikke frelse i noen annen, for under 
himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved." 
Apg 4,12.

14.  Er det nødvendig å bli medlem av Guds menighet?
  Apg 2,47 Og hver dag ___________ Herren til ______________ som 

lot seg frelse.

Merk: Gud svarer på spørsmålet om medlemskap:
• Vi er alle kalt inn i en kropp (Kol 3,15).
• Den kroppen er menigheten (Kol 1,18).
• Vi går inn i den kroppen ved dåpen (1 Kor 12,13).
Det er like viktig å gå inn i Guds menighet i dag, som det var å gå inn i arken på 
Noahs tid. Herren sier: "Gå inn i arken, du og hele din husstand! For du er den 
eneste jeg i denne tid har sett som er rettferdig for meg." 1 Mos 7,1.

15.  Hvor mange fluktveier fantes på Noahs tid?
  Hebr 11,7 I tro fikk Noah varsel om det som ennå ikke var synlig. I 

gudsfrykt bygde han en ____________ og berget sin familie. 

Merk: Jesus sier at tiden rett før Hans annet komme vil bli som på Noahs dager 
(Luk 17,26). Guds menighet er vår "ark".

16.  Hvilken plan har Gud for alle sine oppriktige 
etterfølgere?

  Joh 10,16 Jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også 
dem må jeg ___________. De skal ______________ min stemme, og det 
skal bli _________ flokk og én gjeter.

  Åp 18,2.4 Falt, falt er Babylon den store! ... __________ ___________ 
fra henne, mitt ______________, så dere ikke tar del i hennes synder og 
ikke rammes av hennes plager.

Merk: Jesus vil kalle alle sine trofaste etterfølgere ut av frafall de måtte være i. De 
vil høre Hans stemme, og slutte seg til Hans folk.

Din Respons
Jesus kaller deg i dag til å stille deg sammen med Guds folk. Du er veldig dyrebar for 
Ham. Hva vil du svare på hans kall?
SVAR: _______________ 

Tillegg
Denne delen gir ekstra informasjon for ytterligere studier.

År med forfølgelse
 De 1.260 årene med forfølgelse er gjentatte ganger nevnt i Bibelen, for 
historisk så var dette det verste som noen gang har hendt Guds folk (Matt 
24,21). Det er referert til som 1.260 dager, 42 måneder, og tre og ett halvt år, 
eller tider (Åp 12,6, 14; 13,5; Dan 7,25). Ved å bruke den jødiske kalenderen 
som hadde 360 dager i året, så er alle tre periodene samme tidsperiode — 
1.260 kalenderår. En profetisk dag er likt ett bokstavelig år (Esek 4,6; 4 Mos 
14,34).
 Historien viser tydelig at det var pavemakten som forfulgte i disse 1.260 
årene. Perioden begynte i 538 e.Kr., da pavemakten ble erklært som den 
høyeste autoritet i et dekret fra den romerske keiseren Justinian. I dette 
dekretet så opphøyde han biskopen av Rom som hode over alle kirker. Dette 
dekretet ble en del av imperiets fundamentale lovverk. Perioden endte i 1798 
da Napoleons general, Aleksander Berthier, tok paven til fange. Minst 50 
millioner mennesker døde for sin tro under denne forfølgelsesperioden.

Tre avgjørende punkt
 Tre fakta som er av den største betydning for Guds folk slås fast i Åp   
 12,10-12. Disse punktene er:
 1. Jesus beseiret Satan, anklageren, på korset.
 2. Vi kan alle seire over ham ved Jesu blod.
 3. Djevelen er rasende fordi han vet at han bare har en kort tid. Vi kan   
     ikke forvente at han oppfører seg som en "gentleman". Han er vår
      bitreste fiende. 
 Budskapet er at Jesus, som har overvunnet Satan, tilbyr oss sin kraft som 
en fri gave. Med Jesu kraft i våre liv, kan vi ikke feile. Satans raseri behøver 
ikke å påvirke oss. Han er en slagen fiende. Han ble overvunnet i krigen i 
himmelen og kastet ut. Han ble overvunnet av Jesus på korset og mistet sitt 
herredømme.  Han vil bli overvunnet juridisk i dommen, og han vil bli 
beseiret når han angriper Guds hellige by. Til slutt vil han lide nederlag og bli 
utslettet fra jordens overflate i ildsjøen. Jesus lover at Satan vil bli overvunnet i 
sin bitre kamp for å ødelegge deg og meg. 
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Profetiens 
verden

Jakob hadde aldri før følt seg så ensom og forlatt — 
og det var kun fordi han hadde vært bedragerisk og grådig. 
Først hadde Jakob betalt Esau, sin eldre tvillingbror, for å selge 
sin førstefødselsrett. Deretter, ved hjelp av sin mor, lurte han 
sin blinde far, Isak, til å gi ham den faderlige velsignelsen som 
rettmessig tilhørte Esau.

Nå hadde Jakob flyktet hjemmefra, delvis for å unnslippe 
den morderiske trusselen fra sin krenkede bror. Han bøyde sitt 

hode og gråt når han tenkte på hvordan 
alle hans grådige planer hadde slått 
tilbake på ham selv. Alene i villmarken, 
med bare en stein til hodepute og en stav 
til beskyttelse, prøvde Jakob å hvile. Han 
lurte på om han noen gang ville se sine 
foreldre igjen — og om Gud ville tilgi 
ham. Utslitt falt Jakob i søvn. Snart 
hadde han en livaktig drøm. Han så et 
flammende lys strømme ned fra den 
åpne himmelen, med en nydelig trapp 
som strakk seg fra himmelen og helt ned 
til jorden. Talløse skinnende engler gikk 
opp og ned trappen.

Så hørte Jakob Herren tale fra 
himmelen og Han lovte å velsigne ham 
på hans reise. Herren bekreftet også for 
Jakob den samme pakten som Han 

hadde gjort med Abraham og Isak. Når 
han våknet falt Jakob på sine knær og lovte å forlate 
grådighetens vei, og han sa til Herren: "Av alt det Du gir meg, 
skal jeg sannelig gi Deg tiende." 1 Mos 28,22.

Gud aksepterte dette løftet og åpnet himmelens sluser slik 
at da han vendte tilbake 20 år senere, så hadde han blitt en 
svært suksessfull og rundhåndet mann.

18. Himmelens sluser

Fortellingen. .
1 Mos 27,1-28

Studiet
Fyll inn tomrommene etter å ha lest bibeltekstene.

 1.  Hvor lærte Jakob konseptet med å returnere en tiendedel 
til Gud?

  1 Mos 14,18.20 Og Melkisedek, ... Han var prest for Gud, Den høyeste. 
Så ga Abram ham _______________ av alt.

Merk: Tiende er en tiendepart av en persons inntekt. Selve ordet "tiende" betyr en 
"tiendepart". Jakobs bestefar, Abraham, satte et eksempel mange år tidligere ved å 
betale tiende til Melkisedek, Guds prest.

 2. Hvilke del av vår inntekt tilhører Gud?
  3 Mos 27,30 All ____________ ... hører _______________ til. Den er 

viet til Herren.

Merk: Teknisk sett tilhører 100 % av det vi eier Gud.
Sal 24,1 "Jorden og det som fyller den, hører Herren til, verden og de som bor der, er 
hans." Gud ber oss gi tilkjenne at vi tror alt tilhører Ham, ved å gi Ham tiende, 
altså 10 % av vår inntekt.
 

 3. Hva gjør Gud med tienden vår? 
  4 Mos 18,21.24 Men jeg lar levittene få all ____________________ i 

Israel til arv. Det får de som lønn for arbeidet sitt, ... For det er 
_________________, den offergaven israelittene bringer fram for Herren, 
jeg gir levittene til arv. 

  1 Kor 9,13.14 Vet dere ikke at de som gjør ____________________ i 
tempelet, _____________ av tempelets inntekter, og at de som tjener ved 
alteret, får sin del av det som ofres på alteret? På samme måte har Herren 
bestemt at de som ____________________ evangeliet, skal leve av 
evangeliet.

Merk: I Det gamle testamentet befalte Gud at tienden skulle bli brukt til å 
underholde levittene, som var Hans prester. I 1. Kor 9,13 sier Gud at akkurat som 
det gamle presteskapet ble underholdt av tienden i tempelet, så skal også 
evangeliets forkynnere i dag bli underholdt av tienden fra menigheten.

 4.  Er tiendesystemet en del av den gamle moseloven som 
endte på korset?

  1 Mos 28,20.22 Så ga Jakob dette løftet: ... Av alt du gir meg, skal jeg 
___________ deg tiende.

Merk: Nei! Både Abraham og Jakob gav tiende av deres inntekt til Gud lenge før 
moseloven ble gitt. Siden systemet med tiende ble etablert før Sinai, vet vi at den 
ikke opphørte med seremonilovene på korset. Befalingen om tienden er Guds plan 
for å støtte evangeliets tjeneste, og det er fortsatt gyldig i dag.

 5. Men fordømte ikke Jesus tiendeplanen?
  Matt 23,23 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir 

____________________ av mynte og anis og karve, men forsømmer det 
som veier mer i loven: rettferdighet, barmhjertighet og troskap. Det ene 
_______________ gjøres og det andre ikke forsømmes.

Merk: Nei. Jesus så at de smålige fariseerne regnet nøye på krydderblad og såkorn 
som tiende mens de gav det med en gal holdning. Derfor irettesatte Han dem for 
å være så nøye med tienden, men så fraværende i rettferdighet, nåde og tro. Han 
dømte dem ikke for å gi tiende, men for å ignorere alle de andre store kristne 
prinsippene. Det er grunnen til at Han sa: "Det ene burde gjøres, og det andre 
ikke forsømmes."

 6.  Hvilke store løfter gir Gud vedrørende tienden?
  Mal 3,10 Kom med hele tienden til forrådskammeret så det finnes mat i 

mitt hus. ____________ meg på denne måten, sier Herren over 
hærskarene. Jeg skal sannelig ____________ ____________________ 
sluser og øse ut over dere velsignelse uten mål.

Merk: Gud sier: "Hvis du er tvilende, prøv tiende som et eksperiment. Prøv 
meg og se om jeg ikke vil velsigne deg tilbake." Hundretusener av tiendebetalere 
vil kunne fortelle deg at dette er sant. Du kan ikke overgå Gud i gavmildhet!

 7.  Gud sier til sitt folk at de skal bringe hele tienden inn i 
lagerhuset. Hva betyr dette?

  Neh 13,12 Så førte hele Juda tienden av korn, ny vin og fin olje til 
___________________.

Merk: Lagerbygningen var skattkammeret til Guds hus.  I Mal 3,10 refererer 
Gud til lagerbygningen som "mitt hus" som betyr Hans kirke, eller tempel. 
Andre tekster som refererer til lagerbygningen som tempel, eller skattkammer, 
er: 1 Krøn 9,26; 2 Krøn 31,11.12; Neh 10,37.38. Dermed er det klart at 
lagerbygningen er vår tids kirke.

 8.  Når vi gir tiende, hvem mottar da pengene? 
  Hebr 7,8 Ellers er det dødelige mennesker som mottar tiende, men her er 

det __________ (Jesus) som får det vitnesbyrdet at han lever.
  Kol 3,23 Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er _____________ 

og ikke mennesker dere tjener.

Merk: Vi må alltid huske på at vi ikke gir tienden vår til mennesker, men til 
Gud. Den tilhører Ham. Han er stor nok til å ta vare på sine egne penger og vil 
på en tilfredsstillende måte håndtere enhver som er uansvarlig i forvaltningen av 
Hans fond. 

– 2 – – 3 –SP18

©
R

ev
ie

w
 a

nd
 H

er
al

d



 9.  I tillegg til tienden, som tilhører Gud, hva annet er det 
Han ber sitt folk om?

  Sal 96,8 Kom til hans forgårder med _______________!
  Mal 3,8 Kan et menneske stjele fra Gud? Dere stjeler fra meg, men sier: 

"Hva er det vi har stjålet fra deg?" Tienden og ___________________!

Merk: Herren ber oss om å gi frivillige gaver som et uttrykk for vår kjærlighet til 
Ham og for vår takknemlighet over Hans velsignelser.

10.  Hvor mye skal vi gi som offergaver?
  2 Kor 9,7 Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt 

_______________, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en 
glad giver.

Merk: Enhver person avgjør selv hvor mye en vil gi som frivillig gave, alt etter 
som Gud påvirker en til å gi.

11.  I hvilken test feilet Adam og Eva, en test som vi må 
bestå hvis vi skal forvente å arve Guds rike?

  1 Mos 3,3 Men om frukten på ______________ som står midt i 
hagen, har Gud sagt: Dere må ____________ spise av den og ikke 
______________ ved den; for da skal dere dø.

Merk: Gud fortalte Adam og Eva at de kunne ete frukten av alle trær i hagen 
unntatt ett — treet til kunnskap om godt og ondt. De skulle ikke spise av det 
treet, og ikke røre det, for da ville de dø. Gud satte ikke et gjerde rundt treet. 
Derimot satte Han det et sted hvor de kunne rekke ut hånden og ta frukten. 
Det var det de gjorde fordi de ikke stolte på Gud. I dag setter Gud oss på den 
samme prøven. Han sier: "Du kan beholde alle pengene som kommer til deg, 
unntatt tienden. De pengene er mine. Ikke ta dem." Gud trengte ikke frukten 
på det spesielle treet. Det var en test på deres lojalitet. Han er ikke avhengig av 
vår tiende. Han eier alt! Det er en prøve på vår kjærlighet, lojalitet og tillit.

12.  Hvilket bud er det vi bryter når vi nekter å gi tiende og 
gaver til Gud?

  Mal 3,8 Kan et menneske ___________________ fra Gud? Dere 
________________ fra meg, men sier: "Hva er det vi har stjålet fra 
deg?" Tienden og offergaven!

  2 Mos 20,15 Du skal ikke ______________________.

Merk: Gud sier at de som bevist er utro i tiende og offergaver er tyver. Det er 
ille nok at mennesker stjeler fra hverandre, men det er en forferdelig tanke at 
mennesker vil tørre å stjele som Gud har dedikert til forkynnelsen av evangeliet.

13.  Hva sier Gud om dem som med vitende og vilje holder 
tiende og gaver tilbake?

  Mal 3,9-10 Under _________________ er dere, dere ______________ 
fra meg, hele folket! Kom med hele tienden til forrådskammeret så det finnes 
mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren over hærskarene. Jeg 
skal sannelig åpne himmelens sluser og øse ut over dere velsignelse uten mål. 

Merk: Systemet med tiende og gaver er først og fremst for vår egen berikelse. Ved å følge Guds 
plan vil vi oppleve at Gud velsigner oss og vår økonomi. Gud kan ikke velsigne dem som har 
valgt å stå utenfor Guds plan. 1/10 av vår inntekt forbeholder Gud seg. Brudd på dette er tyveri.

14.  Hvorfor er grådighet så farlig?
  Luk 12,34 For hvor ___________________ deres er, der vil også hjertet 

deres være.

Merk: Grådighet er dødelig fordi våre hjerter henger ved våre investeringer. Hvis 
mitt fokus er å samle mer og mer rikdommer, blir mitt hjerte begjærlig, grådig og 
stolt. Hvis fokuset mitt er å spre Guds Ord, så blir hjertet mitt omsorgsfullt, 
kjærlig, gavmildt og ydmykt. Våre hjerter vil være der våre skatter er. 

15.  Hvordan føler Jesus det når vi avviker fra hans vei?
  Esek18,23 "Det er vel ikke min vilje at den urettferdige skal dø, sier 

Herren Gud. Nei, jeg vil at han skal _______________ __________ fra 
sine veier og leve." 

Merk: Ideen om å gi tiende og gaver er, som alt annet Gud ber oss følge, for vårt eget 
beste. Gud kunne jo klart seg uten våre penger, men Han ser at vi da ville blitt foruten 
erfaringer og velsignelser som beriker vårt kristenliv. Gud ønsker at vi skal gå på hans 
vei, og når vi ikke gjør det så blir han lei seg, for han vet hva vi går glipp av. Dessuten 
blir han lei seg pga det holdningsproblemet vi har når vi bevisst velger å ikke følge hans 
råd. Det tyder på mangel på tillit til Ham og en avvisning av hans omsorg. 

16.  Hvilke andre bibelske prinsipper peker Gud på 
vedrørende det å gi?

  A. 2 Kor 8,5 Og de ga ikke bare slik vi håpet, men de ga seg 
______________, først til Herren og så til oss, slik Gud vil det.

  B. Ordsp 3,9 Gi Herren ære med det du eier, med førstegrøden av 
_____________ din avling.

  C. Ordsp 11,24.25 Én strør ut og får ____________ igjen, en annen er 
gjerrig og ender i fattigdom. Den gavmilde får ____________ dager, den 
som øser ut til andre, får rikelig tilbake.

  D. Apg 20,35 Husk de ordene Herren Jesus selv sa: "Det er 
__________________ å ____________ enn å få."

  E. Luk 12,21 Slik går det med den som samler skatter til seg __________ 
og ikke er _______________ i Gud.

  F. Luk 6,38 Gi, så skal dere få: Et godt mål, sammenristet, 
______________ og ___________________, skal dere få i fanget. For i 
det målet dere selv måler med, skal det også måles opp til dere.

 

  G. 1 Kor 16,2 Første dag i uken skal hver enkelt av dere hjemme hos seg selv 
legge til side så mye som dere er i _______________ til.

  H. 5 Mos 16,17 Enhver skal komme med den gaven han har ____________ 
til, alt etter den _____________________ Herren din Gud har gitt deg.

Merk: Ni tiendedeler av min inntekt med Guds velsignelse vil nå mye lenger enn ti 
tiendedeler uten. Når Gud åpner himmelens sluser, så er det ikke alltid at Hans 
velsignelser er finansielle. Det kan være god helse, fred i sinnet, bønnesvar, beskyttelse, en 
nært knyttet og kjærlig familie, fysisk styrke, evnen til å ta kloke beslutninger, et nærmere 
forhold til Jesus, suksess i arbeidet, en gammel bil som holder lenger, mindre 
reparasjoner etc. Hvis vi virkelig elsker Jesus, så vil det å gi gaver til Hans arbeid aldri bli 
en byrde. 

17.  Hva representerte trappen som Jakob så i drømmen?
  Joh 1,51 Så sa han: "Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere skal se himmelen 

åpnet og Guds engler gå opp og gå ned over __________________________."

Merk: Jakob så en trapp som knyttet sammen himmelen og jorden. I Mal 3,10 så sier 
Gud at hvis vi bringer hele tienden inn i lagerhuset, så vil Han åpne himmelens sluser og 
øse ut en slik mengde velsignelser at det ikke er rom for å ta imot alt! 

18.  Hva er den største gaven vi kan gi til Jesus?
  Ordsp 23,26 Gi meg ____________ __________________, min sønn, la 

øynene se med glede på mine veier!
  Mark 7,6 Dette folket ærer meg med leppene, men _______________ er langt 

borte fra meg.

Merk: Når Jesus har våre hjerter, så har Han alt annet også.

Din Respons
Når vi er trofaste med å betale tiende og gi offergaver, så blir Jesus vår partner i alt vi 
forsøker på i livet. Er du villig til å invitere Ham til å bli din partner ved å returnere 
til Ham tienden og gi gaver?

SVAR: _______________

©2013 Amazing Facts, Inc.                                   Norsk Bibelinstitutt
Alle rettigheter reservert                  Vik Senter, Postboks 133
www.amazingfacs.tv                                              3529 Røyse, Tlf 32161632
www.amazingfacts.org                                           www.norskbibelinstitutt.no
www.bibleuniverse.com                      post@norskbibelinstitutt.no

– 4 – – 5 –



Profetiens 
verden

        ong Herodes kone, Herodias, hatet døperen 
Johannes. Profeten fra ørkenen hadde dristet seg til å kalle henne 
en ekteskapsbryterske fordi hun forlot Filip, sin ektemann, for å 
gifte seg med den onde men mye rikere broren. Nå besluttet den 
onde dronningen å bruke sin innflytelse over Herodes for å få 
gjort opp med Johannes. Først så overtalte hun ham til å fengsle 
Johannes. Så ba hun om å få Johannes henrettet, men Herodes 
nektet. Han visste at Johannes var holdt for å være en sann 

profet, og han fryktet en politisk storm fra 
folket.

Endelig så kom Herodias opp med 
en plan. Hun holdt et bursdagsselskap for 
Herodes, og inviterte all vennene hans, 
og alle de adelige i riket. Hun fikk 
arrangert at Salome, hennes vakre datter, 
skulle danse for kongen og alle gjestene, 
forførerisk og fengslende. Herodias håpet 
at etter at Herodes hadde fått seg noen 
glass vin, så ville han spørre Salome 
hvilken belønning hun ønsket for sin 
sjarmerende dans.

Hennes onde plan slo til. Etter at 
Salome hadde danset, avla Herodes en 
pompøs ed. Han sa: "Hva du enn ber 
meg om, skal jeg gi deg, om det så er 
halve kongeriket mitt." Mark 6,23. Mens 

de berusede gjestene applauderte kongens 
sjenerøsitet, stod jenta klar med sitt svar. Hun sjokkerte alle med 
å be om døperen Johannes hode på et fat! Herodes ble forferdet 
over det grusomme ønsket, mens alle de sjokkerte vennene hans 
stirret på ham i påvente av hva svaret ville bli. Redd for å 
fremstå som svak hvis han nektet, gav den stolte kongen 
motvillig ordren. Den dagen ble profeten Johannes halsugget i 
kongens fengsel.

Dette var ikke den første gangen at en mor og hennes datter 
forente seg for å påvirke regjeringer til å forfølge Guds folk.

19. Datterens dans

Fortellingen . .
Mark 6,17-29

Studiet
Fyll inn tomrommene etter å ha lest bibeltekstene.

 1.  Hvilket annet team bestående av mor og datter forfulgte 
Guds folk i Det Gamle Testamentet?

  1 Kong 18,13 _________________ drepte Herrens profeter? 
  2 Kong 11,1 Da _______________, mor til Ahasja, fikk vite at sønnen 

hennes var død, begynte hun straks å utrydde hele kongeætten.

Merk: I Det Gamle Testamentet var Jesabel og hennes datter Atalja kjent for å 
kontrollere de nordlige og sydlige rikene Israel og Judea med ondskap, og påtvinge 
Guds folk hedensk avgudsdyrkelse.

 
 2. Hva er den andre engelens budskap i Åp 14?
  Åp 14,8 En annen engel fulgte etter og sa: "Falt, _______________ er 

__________________ den store, hun som har skjenket alle folkeslag med 
vredens vin fra sitt horeri."

Merk: Åpenbaringen 14 inneholder et tre-delt budskap som må nå hele verden før 
Jesu annet komme. I dette studiet vil vi se på den andre delen av dette budskapet. 
Guds anklage mot Babylon er et resultat av at hun har gjort alle nasjoner drukken 
av sin berusende vin. Dette studiebrevet har et foruroligende budskap til både 
katolikker og protestanter. Husk at den andre engelens budskap er fra Jesus, den 
ene som vi alle elsker. Åpne hjertet ditt for Hans sannhet, for Hans eneste mål er å 
frelse og velsigne deg.

 3. Hvordan symboliserer Gud Babylon i Åpenbaringen 17?
  Åp 17,18 Og ____________________ du så, er den store byen som har 

kongsmakt over jordens konger.

Merk: I bibelske profetier er en menighet symbolisert med en kvinne. En ren 
kvinne representerer Guds sanne menighet som beskrevet i Åpenbaringen 12. En 
troløs kvinne representerer en menighet som har falt fra Guds Ord. Vi kan være 
sikre på hvem denne falne kvinnen er, fordi Åp 17,18 sier at hun regjerte mens 
Åpenbaringen ble skrevet. Historien forteller at det var det hedenske Rom (Luk 
2,1) som til slutt overgav sin autoritet, hovedstad og makt til det pavelige Rom.

 4.  Hvilke andre kjennetegn fra Åp 17 beviser at Babylon 
refererer til det pavelige Rom?

 A. Hun er skyldig i blasfemi (vers 3).
 B. Hun er kledd i lilla og skarlagen (vers 4). 
 C. Hun er kalt moren (vers 5). 
 D. Hun har skjøgedøtre som alle er falt (vers 5). 
 E. Hun forfulgte og drepte de hellige (vers 6).
 F. Hun sitter på "syv fjell" (vers 9).
 G. Hun regjerer over "kongene på jorden" (vers 18). 

Merk: Alle beskrivelsene passer på det pavelige Rom. Dets hovedkvarter er i 
Rom — "byen på de syv høyder". Skarlagen er fargen på kardinalenes kapper, 
og paven bærer ofte den kongelige fargen lilla ved viktige seremonier. Den 
romersk katolske kirken innrømmer åpent at gjennom middelalderen forfulgte 
hun annerledes troende, og regjerte over kongene på jorden. (Se gjennom 
studiebrev 13 for å studere bevisene på at pavemakten er skyldig i blasfemi.) 
Legg merke til dette sitatet fra fader James O. Brien: “Helligholdelsen (av 
søndag istedenfor lørdag) gjenstår som en påminnelse på kirkemoren, hvorfra 
den ikke-katolske sekten brøt ut av.”1

1The Faith of Millions (Huntington, IN: Our Sunday Visitor, Inc., 1974), s. 401.

 5. Hvordan passer dyrene i Åp 13 og 17 til hverandre?
  Åp 13,1 Og jeg så et dyr stige opp av havet. Det hadde _____________ 

horn og sju ___________________ og ti kroner på hornene, og på 
hodene sto det _________________ som var en _________________ 
mot Gud.

  Åp 17,3 Og jeg så en kvinne sitte på et skarlagenrødt dyr som var 
overstrødd med navn som var en ______________ mot Gud. Det hadde 
sju ________________ og ti __________________.

Merk: Dyret i Åp 13,1-10 og dyret i Åp 17 symboliserer helt klart det samme. 
Begge symboliserer den romerske makten. Åp 17 peker på en kirke-stat 
koalisjon, der kirken (den falne kvinnen) rider på og kontrollerer staten (dyret). 
Åp 13 beskriver også to dyr som er involvert i å tvinge andre til å tilbe. Det 
første dyret er den samme makten som "mor til skjøgene" som er beskrevet i Åp 
17. Dette studieheftet vil snart åpenbare identiteten til det andre dyret.

 6.  Hva er betydningen og opphavet til ordet "Babylon"? 
  1 Mos 11,4.6.7.9 "Kom, la oss bygge oss en by og et tårn som når opp til 

himmelen," ... Herren sa: ... "Kom, la oss stige ned og _________________ 
språket deres så den ene ikke forstår den andre!" Derfor kalte de den Babel, 
for der ___________________ Herren hele jordens språk. Og derfra 
spredte Herren dem ut over hele jorden. 

Merk: Benevnelsene "Babel" og "Babylon" betyr begge "forvirring". Navnet har 
sin opprinnelse fra Babels tårn, bygget av ulydige hedninger etter syndefloden. 
De håpet å bygge den så høy at ikke noe flomvann kunne dekke den. Men 
Herren forvirret språket deres, og det skapte slik forvirring at prosjektet ble lagt 
dødt. Babylon utviklet seg til å bli et avgudsdyrkende verdensrike som forfulgte 
Guds folk. I Åpenbaringsboken representerer benevnelsen "Babylon" en falsk 
religiøs makt som er en fiende av Guds åndelige Israel.

 7.  Hvordan beskriver Gud Babylon når Han påskynder 
sitt folk til å dra ut derfra?

  Åp 18,2-4 Med mektig røst ropte han: Falt, ____________ er Babylon 
den store! Hun er blitt et tilholdssted for onde ånder, et skjulested for alle 
urene ånder, ... Dra bort fra henne, __________________ 
_________________, så dere ikke tar del i hennes synder og ikke 
rammes av hennes plager. 
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Merk: Gud sier at Babylon har falt, og er blitt et hjem for djevler og onde ånder. 
Han advarer mot at hennes synder er så store at Babylon må ødelegges. Guds 
folk må hurtig komme ut av henne, ellers blir de ødelagt av Babylons plager.

 8.  Jesus anklager Babylon gjentatte ganger for å skjenke 
verden med berusende vin. Hva er denne vinen?

  Åp 17,4 I hånden holdt hun et gullbeger fylt av __________________ 
ting og av all urenheten fra sitt horeri.

Merk: Hennes vinbeger er fullt av berusende løgner (Ords 12,22), eller falsk 
lære som gjør folk åndelig drukne. Her er en delvis liste over hennes forførende 
løgner:  
 A. De ti bud er ikke gyldig (se studiebrev 6). 
 B. Helligholdelse av søndag (se studiebrev 14).  
 C. Hemmelig opprykkelse (se studiebrev 3).  
 D. Sjelens udødelighet (se studiebrev 9)..  
 E. Evig pine i helvete (se studiebrev 10).  
 F. Skrifte til en jordisk prest (se studiebrev 13).  
 G. Forfalsket dåp (se studiebrev 11).  
 H. Forvirrende tungetale (se studiebrev 23). 
Den triste sannheten er at så snart Babylons budskap er akseptert, så blir en person 
åndelig beruset, og så godt som ute av stand til å forstå hva Bibelen virkelig sier, 
fordi disse falske doktrinene sløver en persons muligheter til å forstå sannheten.

 9. Hvilken makt vil støtte dyret i endetiden?
  Åp 13,11.12 Og jeg så et _____________ ____________ stige opp av 

jorden. Det hadde to horn som et lam, men talte som en drage. All den 
makt det første dyret har, bruker det andre dyret i tjeneste for det første. 
Det får jorden og dem som bor der, til å tilbe det første dyret - det som 
hadde fått banesåret sitt leget.

Merk: Det andre dyret i Åpenbaringen 13 passer som et symbol på USA. Vurder 
følgende:
A. Tiden den sto frem.
    Gud beskriver at denne makten står frem omtrent på samme tid som det
    første dyret ble tatt til fange og fikk sitt dødelige sår (Åp 13,10.11). USA 
    fremstod omtrent på den tiden som den pavelige makten ble brutt ved
    slutten av de 1.260 årene, som utløp i 1798. Amerika erklærte sin
    uavhengighet i 1776, stemte over konstitusjonen i 1787, adopterte de ti 
    første friheter i 1791, og var tydelig ansett som en verdensmakt i 1798.
B. Den steg opp av jorden.
    Som vi har studert før, representerer vannene som de fleste riker (dyr)         
    oppstod fra, et tett befolket område (Åp 17,15). Jorden representerer det 
    motsatte. USA passer dette punktet fordi det ble opprettet på et sparsomt 
    befolket kontinent.
C. Det hadde to horn som et lam.
    I profetier representerer et lam Jesus, og horn representerer makt. De to store 
    hornene representerer de protestantiske prinsippene som Amerika ble 
    grunnlagt på — sivil og religiøs frihet. Grunnleggerne flyktet fra Europa for å 
    unngå religiøs og politisk forfølgelse. De etablerte et samfunn basert på 
    prinsippene om sivil og religiøs frihet — "regjering uten konge og religion 
 uten pave".

10.Hvilken drastisk endring vil ifølge profetiene finne sted i 
Amerika?
  Åp 13,11 Men _______________ som en __________________.

Merk: Tale som en drage betyr at USA under påvirkning av Satan, vil snu fra sine 
opprinnelige protestantiske prinsipper om en delt kirke og stat. Den vil utstede 
religiøse lover som tvinger folk til å tilbe mot sin samvittighet, ellers blir de straffet 
med økonomiske sanksjoner (vers 16.17) og til slutt død (vers 15).

11.  Hvilke tre makter vil forene seg mot Guds folk i 
endetiden? 

  Åp 16,13 Og jeg så at det ut fra _______________________ og 
___________________ og den _____________________ 
_______________________ munn kom tre urene ånder som lignet 
frosker.

Merk: Dragen er Satan (Åp 12,9). Dyret i Åp 13,1-10 er pavemakten. Den falske 
profeten i Åp 16 er den falne protestantismen i Amerika, som er den samme 
makten som dyret i Åp 13,11-17, som har to horn som et lam men som senere vil 
tale som en drage. Dette er den makten som: utfører "store tegn", … "Det forfører 
dem som bor på jorden, med tegnene det får gjøre i dyrets tjeneste." Åp 13,13.14. 
(Sammenlign med beskrivelsen som er gitt av den falske profet i Åp 19,20.)

12. Vil disse organisasjonene noen gang effektivt    
forenes?
  Åp 16,14 Dette er demoniske ånder som gjør underfulle tegn, og de drar ut 

til _________________ i _________________ verden for å samle dem 
til krigen på Guds, Den allmektiges store dag.

Merk: Ja, Gud sier at de vil forene seg. Legg merke til at de er forent i arbeidet 
med å spre forførelser og bygge opp en allianse mot Guds folk. "De drar ut til 
kongene i hele verden for å samle dem til krigen på Guds, Den allmektiges store 
dag" (Åp 16,14), er den samme hendelsen som skjer når dragen går til krig mot de 
andre av hennes ætt (Åp 12,17). 

13.  Hvilke effektive metoder vil denne endetidskoalisjonen 
bruke?

  Åp 16,14 Dette er demoniske ånder som gjør underfulle _____________.

  Åp 13,13.14 Det gjør store _____________________, det lar til og med 
ild fra himmelen fare ned på jorden, midt for øynene på folk. Det 
__________________ dem som bor på jorden, med tegnene det får gjøre i 
dyrets tjeneste.

Merk: Denne endetidskoalisjonen vil utføre store tegn og mirakler ved hjelp av 
demoniske ånder og nesten hele verden vil bli overbevist (Åp 13,3) og forført. Åp 
18,23 sier: "Med din trolldomskunst ble folkene bedratt. " 

14.  Hva vil beskytte Guds folk i endetiden, og forhindre at de 
blir bedratt?

  Jes 8,20 Til ordet og til vitnesbyrdet! - Dersom de ikke taler i samsvar med dette 
ord, så er det ingen morgenrøde for dem (NB 1988). 

Merk: Guds folk må teste alt opp mot Bibelen. De vil ikke bli forført, hvis de vil sjekke 
miraklene og læren, for å se om dette kommer fra demoniske ånder eller fra Herren.

Din Respons
Gud sier at de som forblir i Babylon vil bli delaktig i syndene hennes og få del i plagene. I 
Noahs dager var det bare 8 personer som gikk inn i arken som Gud hadde fremskaffet for 
deres frelse. Alle de andre omkom. I dag har Han oppreist sin endetidsmenighet som en 
ark av sikkerhet, og millioner går inn. Jesus inviterer deg til følgende: "Kom inn i arken, 
du og hele ditt hus." 1 Mos 7,1. Vil du si "ja" til Hans invitasjon?
SVAR:_______________ 

Tillegg
Denne delen gir tilleggsinformasjon for ytterligere studier.

Hvor mektig er USA og Rom?
 Åpenbaringen kapitel 13 peker på at i endetiden vil pavemakten og USA gå 
sammen for å påvirke hele verden til å tilbe dyret. Er denne enheten mektig nok 
til å gjennomføre dette?
 Pavemakten er så langt den sterkeste religions-politiske makten i verden. 
Nesten hvert ledende land har en ambassadør eller statsrepresentant ved 
Vatikanet. Paven er respektert og ønsket av nær sagt alle nasjoner. Tidligere USSR 
leder Mikael Gorbatsjov sa: "Alt som fant sted i Øst-Europa i de senere år ville 
vært umulig uten pavens innsats og enorme rolle, inkludert den politiske rollen 
som han spilte på denne verdens arena."1 Paven utfører mange reiser rundt om i 
verden, for å oppnå sitt mål om å forene den religiøse verden inn under sitt 
lederskap.
 Amerika er sett på som den fremste militære makt og senter for innflytelse. 
"(Amerika) er planetens eneste gjenværende supermakt."2

 "Amerikas makt vil nå bestemme alle globale hovedsaker."3 Bibelens profetier 
forutsier tydelig at USA og pavemakten vil forene seg, og dagens verdenssituasjon 
viser tegn på at denne koalisjonen er i ferd med å ta form.

1Toronto Star, 9. mars, 1992, s. A-1.
2“The UN Obsession,” Time, 9. mai, 1994, s. 86.
3Jim Hoaglad, “Of Heroes ...,” The Washington Post, 21 august, 1991, s. A-23. 
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Profetiens 
verden

Når kong Nebukadnesar beleiret Jerusalem ble 
tusenvis av jøder tatt til fange og ført til Babylon. Kongen 
instruerte tjeneren sin, Aspenas, til å plukke ut noen begavede 
unge menn blant de bortførte jødene som skulle få en tre års 
opplæring i Babylonsk språk og visdom, slik at de kunne tjene 
kongen.

Daniel, Hananja, Misjael og Asarja fanget Aspenas 
oppmerksomhet. De ble tatt med til kongens palass, men ett 

problem oppstod. Menyen med mye 
kjøtt og vin som var tiltenkt de unge 
mennene, inneholdt mange ting som var 
forbudt i Guds Ord.

Uten ønske om å fremstå som 
utakknemmelige spurte Daniel om han 
og hans tre venner kunne få vegetarisk 
mat å spise og vann å drikke. Først 
motsatte kongens tjener seg dette ønsket. 
"Jeg frykter at min herre kongen, som 
har bestemt hva dere skal spise og 
drikke, skal synes at dere ikke ser så 
friske ut som de andre guttene på deres 
alder, og da har dere satt livet mitt i fare 
hos kongen." Men Daniel var bestemt, 
og foreslo en prøveperiode på 10 dager, 
deretter kunne deres helsetilstand 
sammenlignes med helsetilstanden til de 

unge mennene som spiste ved det kongelige 
bord. Denne planen ble de enige om og i ti dager drakk de fire 
unge hebreerne vann og spiste enkel vegetarisk mat. "Da de ti 
dagene var gått, viste det seg at de så bedre og sunnere ut enn 
de guttene som hadde spist av maten fra kongens bord. " Dan 
1,15.

Tre år senere ble disse fire unge mennene testet av 
Nebukadnesar, og det ble klart at de var ti ganger skarpere og 
klokere enn alle Babylons vismenn. Bibelen forteller oss at 
Daniel levde til han ble ca 100 år. Hva var det som ga Daniel 
og hans venner en slik dyp visdom, god helse og langt liv?

20. Ti ganger klokere

Fortellingen . .
Dan 1,1-21

Studiet
Fyll inn tomrommene etter å ha lest bibeltekstene.

 1.  Hva var den originale dietten som Gud gav menneskene?
  1 Mos 1,29 Og Gud sa: Se, jeg gir dere alle planter som setter _________, 

alle som finnes på hele jorden, og alle trær som bærer ________________ 
med frø i. Det skal dere ha å spise.

Merk: Gud foreskrev et enkelt plantebasert kosthold.

 2.  Etter at Adam og Eva hadde syndet, hvilken tilleggskost 
la da Gud til dietten deres?

 1 Mos 3,18 Du skal spise det som _________________ på marken.

Merk: Den originale dietten for den menneskelige rasen var en vegetardiett 
bestående av frukt, korn og nøtter. Gud la grønnsaker til Adam og Evas diett etter 
syndefallet, da de ikke lenger kunne spise av livets tre.

 3. Bryr Gud seg om vår fysiske helse?
   Matt 4,23 Siden dro Jesus omkring i hele Galilea; han underviste i 

synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og __________________ all 
sykdom og plage hos folket. 

  3 Joh 1,2 Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være 
________________ og ha det ________________, like godt som du har 
det åndelig.

Merk; Bibelen lærer at vår fysiske helse er svært viktig for Gud. Jesus brukte like 
mye tid på å helbrede som på å undervise. Det er flere bibelske prinsipper som vi 
kan følge for å forbedre helsen vår og forlenge livet.

 4.  Gud lovte Israels barn at hvis de ville tjene og adlyde 
Ham, så ville Han fjerne sykdommene fra dem (2 Mos 
23,25). Er dette løftet fortsatt gyldig?

  Åp21,4 "Døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. 
For ___________ som en gang var, er _________________." 

Merk: Når Jesus var på jorden helbredet han sykdom der han kom (Matt 4,23). 
Når vi kommer til Guds rike vil Gud fjerne sykdom fullstendig, for da har Satan 
ingen makt lenger.

 5. Hvorfor er vår helse så viktig for Gud?
  1 Kor 6,19.20 Vet dere ikke at kroppen deres er et __________________ 

for Den hellige ånd ... Bruk da __________________ til Guds ære!
  Rom 12,1 Bær __________________ fram som et levende og hellig 

________________ til glede for Gud. Det skal være deres åndelige 
gudstjeneste.

Merk: Gud ønsker at våre kropper skal være Hans hellige bosted. Derfor må vi 
velge å gjøre Hans bolig til et sunnhetens tempel.

 6. Hva er en god bibelsk regel for en sunn livsstil?
  1 Kor 10,31 Men enten dere ____________________ eller 

___________________, eller hva dere enn gjør, gjør alt til Guds ære!

Merk: Vi skal etterstrebe å leve slik at alle våre vaner — til og med vår mat og 
drikke — vil ære Gud.

 7. Bør kristne bruke alkoholholdige drikker?
  Ordsp 20,1 Vinen er en spotter, _____________ ________________ er 

en skrålhals, vettløs er den som raver i rus.

Merk: Alkoholholdige drikkevarer er forbudt i Skriften. Ordet "vin" i Bibelen 
kan bety enten gjæret eller ugjæret druesaft. Det samme er tilfellet med ordet 
"sider" i dag. Ords 23,29-32 gir en beskrivelse av gjæret vin og Gud sier at vi skal 
ikke en gang se på den! Den eneste vinen som kristne skulle bruke er "ny vin", 
som er ugjæret, søt druesaft. 

 8. Hva vil Gud gjøre med de som forurenser kroppene sine?
  1 Kor 3,16.17 Vet dere ikke at dere er Guds tempel, ... Dersom noen 

ødelegger Guds tempel, skal Gud ___________________ ham.
 2 Mos 20,13 Du skal ikke ____________ i ________________.

Merk: Alle stoffer eller uheldige vaner som ødelegger kroppen eller korter livet 
må legges til side. Et usunt liv er sakte selvmord. Dette inkluderer selvfølgelig 
skadelige medikament (slik som tobakk og narkotika i alle former) og de mange 
drikkene som inneholder det populære men veldig skadelige stoffet koffein. 
 

 9. Hvilke pattedyr tillater Gud menneskene å spise? 
  3 Mos 11,3 Alle som har ______________, klover som er kløvd helt 

igjennom, og som _______________ ___________, kan dere spise.

Merk: Gud har plassert alle levende skapninger inn i en av to kategorier: ren 
eller uren. Han tillater oss å spise dem som er rene, men erklærer de urene 
skapningene som uegnet til mat. Alle varmblodige pattedyr som er rene har to 
kjennetegn. De må: (1) ha klovene kløvd, og (2) tygge drøv. For eksempel så har 
en gris klovene kløvd, men den tygger ikke drøv, - derfor er den uren. 

10. Hva slags fisker og sjømat er rene?
  3 Mos 11,9 Dette kan dere spise av alt det som lever i vannet: Alt som 

har _______________ og _______________, ... kan dere spise.

Merk: De fleste fisker er dermed rene og kan spises. Imidlertid er ål, hai og 
malle blant unntakene. Alle skapningene i vannet som ikke har både finner og 
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skjell er urene og skal ikke spises. Eksempler inkluderer skalldyr, skillpadde, 
frosker, reker, østers etc.

11. Hvilke fugler er urene?
  3 Mos 11,15.16 Alle slags ravner, ______________________, 

__________________, måken og alle slags hauker.

Merk: Listen i 3 Mosebok 11 indikerer at fugler som jakter, spiser åtsel og fisk, 
er urene. Imidlertid er alle matsøkende fugler som vaktler, kylling og kalkun 
rene. 

12.  Opphørte lovene om rene og urene dyr på korset?
  1 Mos 7,1.2 Herren sa til Noah: Gå inn i arken, du og hele din 

husstand! ... Av alle ____________ dyr skal du ta med deg sju par, ... og 
av alle dyr som ikke er rene, ... __________ og ___________ sammen.

Merk: Guds inndeling i rene og urene dyr har eksistert siden skapelsen. Noah 
ble bedt om å ta 7 par av de rene dyrene inn i arken og ett par av de urene. 
Dette var lenge før moseloven kom.

13.  Sier Gud at det å spise uren mat er en alvorlig 
ugjerning?

  Jes 66,15.17 For se, Herren _________________ i en ild, hans vogner 
som en virvelvind. Han slipper sin vrede løs som en brann og sine trusler 
som flammende ild. De som gjør seg hellige og rene ... de som spiser 
_______________, motbydelige ting og mus, de skal __________ til 
______________, alle sammen, sier Herren.
Merk: Ingen blir frelst ved sine gjerninger. Vi kan ikke spise, eller la være å spise oss inn i himmelen. 
Våre handlinger er imidlertid en frukt av, eller symtomer på, hvor vi står i forhold til Gud. Hvis vi 
går imot Guds leveråd er ikke problemet først og fremst hva vi gjør eller ikke gjør. Da har vi et mer 
dypereliggende og alvorlig problem, nemlig vår holdning til Gud og vår villighet til å følge de råd 
han har gitt for vårt beste. Teksten viser også at å prøve å oppvise de rette gjerninger (gjøre seg 
hellige og rene) uten å ha en rett holdning og forhold til Gud, ikke hjelper noen inn i Guds rike.

14. Hva er en god grunnleggende helseregel for kristne?
  1 Kor 9,25 Alle som deltar i kamplekene, må ________________ seg 

alt. 

Merk: Måtehold betyr fullstendig avhold fra ting som er skadelige og 
moderasjon overfor de tingene som er gode.

15. Er de bibelske helseprinsippene anvendelige i dag?
 A. Karantene kontrollerer smittsomme sykdomer (3 Mos 13,46).
  B. Avføring fra mennesker skulle brennes (5 Mos 23,12.13).
  C. Vask av kropp og klær beskytter mot bakterier (3 Mos17,15.16).
 D.   Moralsk livsstil hindrer seksuelle sykdommer (3 Mos 18; Ordsp 5,1-

12; Kol 3,5.6).
  E. Dyrefett skulle ikke spises (3 Mos 3,17; 7,22-24).

 F.  Hat og bitterhet er skadelig for helsen (3 Mos 19,17.18; Ordsp 15,17; 
Hebr 12,14.15).

  G. Overspising er skadelig (Ordsp 23,2).
 H. Våre legemer trenger tilstrekkelig hvile (Mark 6,31).
 I. Viktigheten av arbeid (2 Mos 20:9.10; 2 Tess 3,10).
 J. En positiv holdning er god medisin (Ordsp17,22; 1 Tim 6,6).
 K. Foreldres vaner påvirker barn (5 Mos 12,25; 2 Mos 20,5).

Merk: Helselovene som Gud ga sitt folk for flere tusen år siden var vitenskapelig 
langt forut for sin tid. Det er bare i de seneste årene at vi har oppdaget de 
fantastiske helsegevinstene som disse gir.

16. Vil mennesker i himmelen slakte og spise dyr?
 Jes 65,25 Det finnes _____________ ondskap eller ødeleggelse på hele  
 mitt hellige fjell, sier Herren.
  Åp 21,4 _________________ skal _________________ være mer.

Merk: Alt som Adam og Eva mistet i syndefallet vil bli gjeninnført i Guds nye 
rike, inkludert den originale vegetariske dietten. Det vil ikke bli noen slakting eller 
spising av dyr på den nye jord.

17. Hvordan kan jeg få til en endret diett og livsstil slik at  
 det vil glede Herren?
  Esek 11,18-20 Når de kommer dit, skal de ____________________ 

_______________ de motbydelige og avskyelige gudebildene derfra. Jeg gir 
dem et annet hjerte, og en ________ ånd gir jeg inni dem. ... slik at de 
kan følge mine forskrifter, holde fast ved mine lover og leve etter dem.

Merk: Når vi bestemmer oss for å adlyde Guds helselover, så plasserer Han en ny 
ånd inne i oss som gir den nødvendige kraft til en sunn livsstil.

Din Respons
Gud æret Daniel og vennene hans fordi de holdt helselovene hans, som er en 
veldig viktig del av den kristne livsstil. Er du villig til å følge helseprinsippene i 
Guds Ord og til å presentere legemet ditt som et hellig tempel hvor hans Ånd 
kan bo?

SVAR: _______________

Tillegg
Denne delen gir ekstra informasjon for ytterligere studier.
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Å forstå Peters syn
 Mange har prøvd å bruke Peters visjon om den store duken (Apg 10,9-28) til 
å rettferdiggjøre spising av urene dyr. De sier at Jesus lærte disiplene sine at det 
var akseptabelt å spise alle levende skapninger.
 Imidlertid, hver gang duken kom ned og Peter ble bedt om å slakte og spise 
de urene dyrene, svarer han: "Det kan jeg ikke, Herre! For jeg har aldri spist noe 
vanhellig og urent." Apg 10,14. Legg merke til at selv etter tre og ett halvt år med 
undervisning fra Jesus, så hadde ikke Peter fått den aller minste antydning eller 
inntrykk av at å spise urene dyr var tillatt. Det er også interessant å legge merke 
til at i synet så tok ikke Peter noen ting fra duken for å spise.
 Peters syn med duken var aldri ment å velsigne spising av urene dyr. Peter 
selv forklarer betydningen av synet i vers 28: "Men Gud har vist meg at jeg ikke 
skal kalle noe menneske vanhellig eller urent." Og igjen i vers 34 så oppsumerer 
Peter poenget med synet når han sier, "Nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør 
forskjell på folk."
 Guds budskap til Peter hadde å gjøre med renselse av mennesker, og ikke dyr. 
Dette synet ble gitt for å innprente de jødiske disiplene at de ikke skulle kalle 
hedningene urene, og at evangeliet fritt skulle forkynnes til alle folkeslag i hele 
verden.

Renser bønnen maten vi spiser?
 Advarselen i 1 Tim 4,1-5 mot et frafall i de siste dager involverer en rekke 
kjetteriske ideer — demoners lærdommer, forbud mot ekteskap og pålegg om å 
avstå fra visse matretter. Kanskje har den største misforståelsen vært over vers 4, 
hvor det er presisert "Alt det Gud har skapt, er godt." Dette verset betyr at alt det 
som er skapt er skapt for et formål. Men noen mener at det betyr at alle dyr kan 
spises hvis det er oppriktig bedt over, og velsignet av bønnen. Dette vil bety at å 
be over uren mat vil gjøre denne egnet til menneskeføde. Vil det som er usunt bli 
sundt med en bønn? "Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, 
skal det også høste." Gal 6,7.
 For å forhindre at vi trekker en feil slutning, så legger Paulus til: "For det 
helliges ved Guds ord og bønn." 1 Tim 4,5. Først må altså Guds Ord bekrefte det, 
og så kan takksigelsens bønn hellige det som Guds ord sier er menneskeføde.
 Vi kan forstå av teksten at Paulus argumentasjon her ikke involverer bibelsk 
sett urene dyr, fordi maten det her er snakk om, som noen forbød, var mat "som 
Gud har skapt for at de som tror og kjenner sannheten, skal ta imot den med 
takk." 1 Tim 4,3.



Profetiens 
verden

Jesus sa: "Blant dem som er født av kvinner, er det 
ikke stått fram noen større enn døperen Johannes." Matt 11,11. 
Hva vet vi om denne eneboeren av en mann som Jesus kalte 
den største av alle profeter?

Når Johannes begynte å forkynne i Judeas ødemark kom 
folk milevis for å høre denne mektige og fryktløse ydmyke 
budbæreren. I skarp kontrast til datidens religiøse ledere var 
livet hans preget av hellighet og enkelhet. Mens prestene bar 

luksuriøse klær, bar Johannes en enkel 
kappe av kamelhår med et lærbelte rundt 
livet. Mens de fråtset, fastet Johannes 
eller spiste enkelog naturlig mat. Han 
nektet å drikke vin eller sterk drikk, slik 
at han kunne bli fylt av Den hellige ånd 
(Luk 1,15). Fremfor utsmykkede 
synagoger valgte Johannes elver og 
klippedaler som sin katedral for 
forkynnelsen. Noen mennesker spurte, 
"Kunne denne mannen være Elia"?

Johannes kledde seg slik som den 
gammeltestamentlige profeten, men han 
var ikke Elia reinkarnert. Engelen 
Gabriel hadde sagt til Johannes sine 
foreldre før han ble født, at han skulle gå 
i "forveien for Herren med samme ånd 
og kraft som Elia, ... for å gjøre i stand 

for Herren et vel forberedt folk." Luk 1,17.
I sin tjeneste hadde Johannes den samme Hellige ånds 

kraft som Elia hadde, hvilket ledet til en vekkelse blant Guds 
folk. Hans spesielle oppgave var å forkynne omvendelse fra 
synd og berede Guds folk for Jesu første komme.

Bibelen sier at det vil være en hel hær av mennesker som 
Elia og døperen Johannes i de siste dager, for å forberede 
verden for Jesu annet komme. "Se, jeg sender profeten Elia til 
dere før Herrens dag kommer, den store og skremmende. " 
Mal 4,5. (Se også Joel 2,28-31).

21. Stemmen i ørkenen

Fortellingen . .
Matt 3,1-12

Studiet
Fyll inn tomrommene etter å ha lest bibeltekstene.

 1. Hva var hemmeligheten med Johannes åndsfylte liv?
  Luk 3,16 Da tok Johannes til orde og sa til dem alle: Jeg døper dere med 

vann. Men det kommer en som er sterkere enn jeg, og jeg er ___________ 
___________________ til å løse sandalremmen hans.  

 Joh 3,30 Han skal vokse, jeg skal _______________.

Merk: Det åndsfylte livet til døperen Johannes var dypt merket av en uvanlig 
ydmykhet. Det var en direkte forbindelse mellom Johannes mektige forkynnelse, 
og den fullstendige overgivelsen han hadde valgt å gjøre til Herren. Det var 
Johannes sin største glede å lede mennesker til Jesus, fremfor å fremheve seg selv. 
Alt han gjorde var drevet av et ønske om å herliggjøre Guds navn. 

 2. Kjente døperen Johannes Skriften? 
 Joh 1,23 Han sa: "Jeg er en ____________ som roper i ødemarken: Gjør  
 Herrens vei rett, som ___________________ Jesaja har sagt."

Merk: Ja! Johannes siterte fra Det gamle testamentet som bevis på at han hadde 
god innsikt i Skriften. Bibelen forteller også at Johannes lærte disiplene sine å faste 
og be ofte (Matt 9,14). Dette vitner om hans dype kjærlighet til Herren. På 
samme måte, gjennom personlig hengivenhet og bibelstudie, kan vi lære å kjenne 
og elske Gud, og motta Hans hellige ånd.

 3. Var døperen Johannes villig til å vitne om Jesus?
  Joh 1,29 Dagen etter ser ___________ Jesus komme gående mot seg, og 

han sier: ________, _______________ _______________, som bærer 
bort verdens synd!

 Merk: Av natur var Johannes en ensom person (Luk 1,80). Allikevel var han villig til å  
 risikere latterliggjøring og til og med gi sitt liv for å kunne lede mennesker til Jesus,  
 denne verdens Frelser. På samme måte vil de som virkelig elsker Herren i dag være   
 villige til å sette til side frykt og bekvemmelighet for å kunne vitne om Jesus.

 4.  Var den direkte forkynnelsen til Johannes populær blant 
politikere og religiøse ledere?

  Luk 7,30 Men fariseerne og de lovkyndige _____________ Guds plan fra 
seg; de lot seg ikke døpe av ham.

 Luk 3,19-20 Men da han _______________ landsfyrsten Herodes fordi  
 han levde med sin brors kone Herodias ... føyde Herodes en ny misgjerning  
 til alle de andre: Han kastet Johannes i ___________________.

Merk: Johannes talte modig imot datidens populære synder, som til og med de 
religiøse lederne var involverte i. Guds endetidsbudskap om omvendelse og 
helligelse vil også bli upopulære blant de fleste av nåtidens respekterte politikere og 
kirkeledere, selv omdet er bibelsk.

 5.  Er Bibelen negativ til bruken av prangende smykker og 
klær?

  1 Tim 2,9 På samme måte vil jeg at kvinnene skal ha en fin fremferd. 
De skal smykke seg med måte og _______________, ikke med alle slags 
fletninger, ___________________, perler eller dyre klær.

  1 Pet 3,3.4 La ____________ ________________ stas, som frisyrer, 
___________________ og fine klær, være det som pryder dere, men 
hjertet, det skjulte mennesket med sin milde og rolige ånd, som er 
uforgjengelig og dyrebar for Gud.

  Jes 3,18-21 Den dagen skal Herren ta fra dem all stas: 
___________________, solsmykkene og halvmånene, 
__________________, _____________________ og slørene, 
turbanene, fotkjedene og beltene, amulettene og talismanene,  
____________________ og neseringene.

 

Merk: Døperen Johannes bar enkle, sømmelige klær — en god skikk som 
kristne kan etterfølge. Dagens populære seksuelle trender og moter fører til store 
fristelser og fall. Unødvendig ekstravagante og kostbare klær og tilbehør bør ikke 
være en del av en kristens garderobe. Bibelen er også skeptisk til prangende 
smykkebruk der selve personen kommer i bakgrunnen. Du vil kanskje ikke 
gjenkjenne alle de tingene som er nevnt i Jes 3,18-23, men mennesker i andre 
deler av verden gjør det. Mye av dette dukker nå også opp i den vestlige 
kulturen.

 6.  Var det noen forbindelse mellom Johannes sitt 
åndsfylte liv og den enkle dietten som han levde på?

  Luk 1,15 For han skal være stor i Herrens øyne. Han skal ikke drikke 
__________ og sterk drikk, og helt fra mors liv skal han være fylt av Den 
_________________ ____________.

Merk: Kristne skulle være fullstendig avholdende fra alkohol for å kunne holde 
tankene klare og lytte til Guds Ånd (Ordsp 23,31.32; Hab 2,15; 1 Pet 5,8). 

 7. Hvorfor bryr Gud seg om hva vi spiser og drikker?
  Dom 13,7 Han sa til meg: Du skal unnfange og føde en sønn. Drikk nå 

ikke vin eller sterk drikk og spis ikke noe _______________! For gutten 
skal være en Guds nasireer helt fra mors liv til den dagen han dør.

   1 Kor 6,19 Vet dere ikke at _______________________ deres er et 
__________________ for Den hellige ånd som bor i dere, og som er fra 
Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv?

Merk: Det er en direkte forbindelse mellom hva vi spiser og drikker, og vår 
mentale kapasitet, evne til å motstå fristelser og egenskap til å skille mellom rett 
og galt. Alt en kristen gjør — inkludert det han spiser og drikker — skulle 
gjøres til Guds ære (1 Kor 10,31).
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 8. Hva sier Bibelen om verdslig oppførsel?
 Jak 4,4 Den som vil være verdens __________________, blir Guds   
 _______________________!
  2 Kor 6,17 Derfor sier Herren: Dra bort fra dem og ______________ 

dere fra dem. Rør ikke noe urent! Da vil jeg ta imot dere.
  1 Joh 2,15 Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden! Den som 

elsker ____________________, har ______________ kjærligheten til 
Far i seg.

  Rom 12,2 Innrett dere ikke etter den nåværende _________________, 
men la dere forvandle ved at sinnet __________________, så dere kan 
dømme om hva som er Guds vilje: det gode, ... det fullkomne.

Merk: Herren har kalt sitt folk til å leve som gode eksempler, i hans kraft, mens 
de hjelper andre til å bli forberedt for Jesu annet komme. 

 9. Hva skulle en kristen velge å tenke på?
 Fil 4,8 Til slutt, søsken: Alt som er ___________________ og   
 ________________, rett og _______________________, alt som er  
 verdt å _______________   og _________________, alt som  
 er til ___________________ og alt som fortjener ___________, legg  
 vinn på det! 
  Sal 101,3 Ondskap vil jeg _____________ ha for _____________, 

urett hater jeg, slikt holder jeg meg borte fra.

Merk: Døperen Johannes befalte folket å avstå fra all vold (Luk 3,14). For oss vil 
dette inkludere å se på vold som underholdning. Jesus lærte at seksuelle synder 
og vold har sin opprinnelse i tanker og holdninger (Matt 5,22.28). Derfor skulle 
en kristen unngå TV programmer, filmer, websider eller tidsskrifter som vil 
stimulere til urene tanker.

10. Kan musikk være til glede og velsignelse?
  Sal 40,4 Han la en _________ _______________ i min munn, en 

lovsang til vår Gud.  
  1 Sam 16,23 Når så en ond ånd fra Gud kom over Saul, tok David 

fram ___________________ og spilte på den, og Saul fikk 
_________________. Det ble bedre med ham, og den onde ånden forlot 
ham.

Merk: Det er helt klart at en stor del av musikken i verden ikke hjelper oss 
åndelig. Isteden ødelegger den vår lengsel etter de himmelske ting, og ofte 
styrker den vår kjødelige natur. Imidlertid kan musikk være en enorm kraft til 
det gode. Når kong Saul var påført lidelser av en ond ånd, så oppfrisket den 
beroligende musikken fra Davids harpe ham, og drev den onde påvirkningen ut 
av hans sinn.

11. Er sensuell dans en egnet rekreasjon for en kristen?
  1 Joh 2,6 Den som sier: "Jeg er i ham", må ___________________ 

slik _________________ levde.

  Tit 2,12 Den oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og 
___________________ lyster og leve forstandig, rettskaffent og 
______________________ i den verden som nå er.

Merk: Det meste av den populære, moderne dansen er knyttet opp mot verdslig 
musikk og har en veldig sterk seksuell betoning. I enhver situasjon burde vi spørre, 
"Hva ville Jesus gjøre"? Vi kan vel være enige om at vår Frelser ikke ville kastet alle 
hemninger og svingt kroppen i takt med en dundrende synkoperende rytme. 

12. Vil en kristen spille på lotteri eller gamble? 
 1 Tim 6,10 For _____________________ til _________________ er  
 roten til alt ondt. Drevet av den er mange ført vill, bort fra troen, og har  
 påført seg selv mange __________________.
  2 Tess 3,10 For da vi var hos dere, ga vi dere dette påbudet: Den som ikke 

vil ___________________, skal heller ikke spise.
  Ordsp 28,20 Den trofaste blir rikelig velsignet, den som ____________ 

bli ___________ i en fart, vil få sin straff.

Merk: Lotteri kan være like vanedannende som narkotika. Noen har rotet bort hele 
familiens oppsparte midler på kasino og lotterier. De fleste planer for å "bli hurtig 
rik" er assosiert med stor risiko, uhederlige metoder og tvilsom moral. 

13. Hva skulle være målet til Guds folk i dag?
  1 Joh 3,22 Og det vi ber om, får vi av ham. For vi ________________ 

hans bud og gjør det som er ________________ i hans øyne.
  Fork 12,13 Dette er summen av alt du har hørt: Frykt Gud og hold hans 

bud! Dette __________________ for alle mennesker.

Merk: En person kan ikke leve som han selv finner for godt, og så forvente å bli 
velsignet og frelst inn i Guds rike. Dette er en av grunnene til at Jesus kom til 
jorden — for å gi oss et eksempel på en hellig livsstil (1 Pet 2,21).

14.  Er det vanskelig å adlyde Gud i spørsmål vedrørende 
livsstil for den som har Jesus i sitt hjerte?

 Joh 14,15 Dersom dere ________________ meg, holder dere mine bud.
  1 Joh 5,3 Å elske Gud er å holde hans bud. Og hans ______________ er 

ikke __________________.
  Sal 40,9 Min Gud, å gjøre din vilje gir meg glede, din ____________ er 

dypt i mitt ___________________.

15. Hva slags kall har den kristne? 
  1 Pet 2,9 Men dere er en _____________________ slekt, et kongelig 

presteskap, et ________________ folk, et folk som Gud har vunnet for at 
dere skal _____________________ hans storverk, han som kalte dere fra 
mørket og inn i sitt underfulle lys.

Merk: Som ambassadører for Jesus har kristne et høyt kall! Døperen Johannes hjalp 
mennesker til å bli klar for Jesu første komme, og Gud har kalt sitt folk i dag til å 
leve hellige liv, mens de hjelper andre til å berede seg for Jesu annet komme.

 

Din Respons
Er du villig til å vitne gjennom en gudfryktig livsstil for å forberede andre på Jesu 
annet komme?

SVAR: _______________

Tillegg
Denne delen gir ekstra informasjon for ytterligere studier.

Ambassadører for Kristus
 Når en person blir en kristen, blir han eller hun en ambassadør for et bedre 
kongerike. Bibelen sier: "Så er vi da utsendinger (ambassadører) for Kristus, og 
det er Gud selv som formaner gjennom oss." 2 Kor 5,20.
 Ordlisten definerer en ambassadør som "en offisiell diplomat av høyeste rang 
utpekt og autorisert som representant for en regjering eller monark til en annen, 
normalt for et begrenset tidsrom."
 Ambassadører er like viktige i det åndelige riket som i de politiske riker. 
Borgere av himmelens rike er ikke som borgere av denne verdens riker. Vi har 
blitt sendt ut i verden for å demonstrere hvem og hvordan Jesus er. Gjennom den 
Hellige Ånd så blir vi Hans representanter — for å vise verden Hans karakter i 
alle ting fra måten vi taler og arbeider på, til hvordan vi spiser og klær oss. Med 
andre ord, når vi blir en del av Guds åndelige rike skulle vi leve som et eksempel 
for den regjeringen som vi representerer. I 2 Kor 3,18 sier Skriften at "vi blir alle 
forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens 
Ånd."
 Vi, menigheten, er Hans hender og føtter, øyne og munn, og ja, til og med 
Jesu ører i dagens verden. Vi er Kristi legeme (Ef 1,22.23; 5,29.30; Kol 1,18). 
Før Han steg opp til himmelen sa Jesus til oss, "Som Far har sendt meg, sender 
jeg dere." Joh 20,21.
 Enhver side av våre liv skulle avspeile livet og personen Jesus. "Slik skal deres 
lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise 
deres Far i himmelen!" Matt 5,16.
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Profetiens 
verden

Akab, den hedenske kongen i Israel, ønsket å 
gjenvinne byen Ramot i Gilead fra Syria. Han trengte hjelp, 
derfor spurte han kong Josjafat av Judea om han ville være 
med ham i kampen mot deres felles fiende. Josjafat sa at han 
var villig til å forene sine styrker med Akab sine, men først 
skulle de spørre Gud om råd.

Akab hadde forlatt Herren flere år tidligere for å tilbe den 
hedenske guden Baal og kalte derfor inn 400 innleide profeter 

som kom frem foran de to monarkene. 
Med dramatiske bevegelser sa disse 
falske profetene: "Dra opp, for Herren vil 
overgi den i kongens hånd." Kong 
Josjafat ba om å få høre fra Herrens 
sanne profeter. Akab sa at det var en av 
Jehovas profeter tilbake som ble kalt 
Mika, men han la til, "Men jeg hater 
ham, for han profeterer aldri noe godt 
om meg, bare vondt." 1 Kong 22,8.

Etter påtrykk fra Josjafat sendte 
Akab motvillig ut en tjener for å hente 
Mika. Den modige profeten kom og 
forkynte et svært upopulært budskap. 
Han fortalte Akab at han ville dø i 
kampen mot Syria. Nå stod Akab foran 
en tøff avgjørelse. Skulle han tro de 400 
profetene som forutsa de tingene han 

ønsket, eller den ene Herrens profet!
Den gjenstridige kong Akab overtalte Josjafat til å ignorere 

profeten Mikas advarsel og forene seg med ham i krigen. Han 
trodde at han kunne lure Herren ved å kle seg i full rustning 
og unngå kampens frontlinje. Men Akab lærte for sent at det 
er umulig å unnslippe Guds Ord. Under kampen kom en pil 
på måfå og traff Akab mellom brynjeskjørtet og rustningen, og 
han blødde i hjel i vognen sin.

Jesus advarer mot at det vil være mange falske profeter i 
de siste dager (Matt 24,11). Det er grunnen til at vi må vite 
hvordan vi kan skjelne det sanne fra det falske!

22. Test profetene

Fortellingen . .
1 Kong 22,1-40

Studiet
Fyll inn tomrommene etter å ha lest bibeltekstene.

 1. Til hvem åpenbarer Gud sin endelige plan?
  Am 3,7 Nei, Herren Gud gjør ikke noe uten å åpenbare sitt skjulte råd for 

sine tjenere _______________________.

 2.  Vil det være både ekte og falske profeter i den siste tid?
  Matt 24,11 Mange __________________ profeter skal stå fram og føre 

mange vill. 
  Apg 2,17 I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut _________ 

Ånd over alle mennesker. Deres _______________ og _______________ 
skal profetere, de unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer.

Merk: Ja, det vil være både sanne og falske profeter i endetiden. Skriften lærer også 
at profeter kan være enten menn eller kvinner.

 3.  Hvilke typer av falske profeter er spesifikt fordømt i 
Bibelen?

 A. En "spåmann" 5 Mos 18,10.
 B. En "tegntyder" [astrolog]. 5 Mos 18,10.
 C. En "som tar varsler" [magiker]. 5 Mos 18,10.
 D. En "trollmann" [mannlig medium]. 5 Mos 18,10.
 E.  En "som utfører besvergelser" 5 Mos 18,11.
 F.  En som "spør gjenferd" [åndelig medium]. 5 Mos 18,11.
 G. En som "søker hjelp hos de døde" 5 Mos 18,11.

Merk: 5 Mos 18,9-12 sier at alle de som gjør disse tingene er en "styggedom" for 
Herren. Derfor skulle ikke kristne ha noe å gjøre med dem.

 4. Vil Guds endetidsmenighet ha profetiens gave? 
  Åp 12,17 Dragen ble rasende på kvinnen og dro av sted for å føre krig mot 

de andre i hennes ætt, mot dem som følger Guds bud og holder fast på 
______________________ om _______________. 

  Åp 19,10 «Gjør ikke det! Jeg er en tjener som du og dine søsken, de som 
har Jesu vitnesbyrd. Gud skal du tilbe!» Jesu vitnesbyrd er _____________ 
i ______________________.

Merk: Som vi lærte i lekse 17 så har Guds endetidsmenighet "vitnesbyrdet om Jesus", 
som er "Ånden i profetordet". Ved å sammenligne Åp 19,10 med Åp 22,9, ser vi at 
engelen definerer Johannes "søsken", de som har profetiens ånd, som "profetene" og 
"de som tar vare på ordene i denne boken." I 1 Kor 1, 5-8 skriver Paulus at 

menigheten vil ha "Kristi vitnesbyrd" og "ikke skal mangle noen nådegave", inntil 
Jesu annet komme. Så Guds endetidsmenighet vil ha profetiens gave.

 5. På hvilken måte taler Gud til en sann profet?
  4 Mos 12,6.8 Er det en profet hos dere? I ___________ gir jeg meg til 

kjenne for ham, i _____________________ taler jeg til ham. 
_______________ til ansikt snakker jeg med ham, i klare syn, ikke i 
gåter.  

  Sak 4,1 ___________________ som talte med meg, vekket meg på 
nytt, som når man vekkes av søvnen.

Merk: Herren snakker til profetene sine i drømmer, ansikt til ansikt og gjennom 
engler. Krystallkuler, spå i hånden, kaffegrut, stjernetyding og påstått kontakt 
med de døde er ikke Guds metoder for å kommunisere med en profet.

 6. Er mirakler avgjørende bevis på en sann profet?
  Åp 16,14 Dette er ____________________ ånder som gjør underfulle 

_____________, og de drar ut til kongene i hele verden for å samle dem 
til krigen på Guds, Den allmektiges store dag.

Merk: Nei, mirakler er ikke bevis på en sann profet. Det beviser bare en ting — 
overnaturlig kraft. Men overnaturlig kraft kan komme enten fra Gud eller Satan. Det 
er grunnen til at Gud forteller oss: "Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene 
om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden. " 1 Joh 4,1.

 7. Hva er den viktigste testen på en sann profet?
  Jes 8,20 Til ordet og til vitnesbyrdet! – Dersom de ikke taler i samsvar 

med dette ord, så er det ingen morgenrøde for dem (NB 1988).

Merk: "Ordet og vitnesbyrdet" var et gammeltestamentlig uttrykk for "Bibel". 
Med andre ord, et budskap fra noen som hevder å ha et ord fra Gud må 
sammenlignes opp mot Bibelen. Vi må teste profetien opp mot Bibelen, og ikke 
Bibelen opp mot profetien. Enhver sann Guds profet vil alltid samsvare 100 % 
med Skriften. Det er dette som er den viktigste testen.

 8. Hva er den andre testen på en sann profet?
  1 Joh 4,2 På dette skal dere kjenne Guds Ånd: hver ånd som bekjenner 

at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud (NB 1988).

 
Merk: En Guds profet må bekjenne og undervise sannheten om Jesus Kristus — 
at Han var Gud, kommet i kjød. Sanne profeter må også opphøye Jesus og ikke 
seg selv. De fleste falske profeter søker å dra oppmerksomheten bort fra Guds 
Ord og til deres egne ideer. 
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 9. Hva er den tredje testen på en sann profet?
 Matt 7,16 På ______________________ skal dere kjenne dem. 

Merk: Dette betyr ikke at en profet vil være perfekt. Guds profeter har aldri 
vært feilfri. Imidlertid må det være samsvar mellom det sanne profeter lærer, og 
livet de lever. 

10. Hva er den fjerde testen på en sann profet?
  Jer 28,9 Når en profet profeterer fred, må ordet til profeten _________ i 

_______________________ for at en kan vite at han virkelig er en 
profet som Herren har sendt.

Merk: En sann profet vil ikke komme med falske forutsigelser. Hvis en profet er 
fra Gud, vil det han eller hun sier skje. Imidlertid vil ikke nøyaktighet alene 
automatisk kvalifisere en person som sendt fra Gud. 5 Mos 13,1-3 advarer mot 
at falske profeter kan gi tegn som vil gå i oppfyllelse, for deretter å bruke sin 
innflytelse til å lede folk til å følge andre guder. En sann profet må lede folk til å 
tilbe Gud i tråd med Bibelens lære.

11.  Hvilke tre ting er det Paulus formaner oss til 
vedrørende profetier?

  1 Tess 5,20.21 Forakt ____________________ profetord, men 
____________________ alt og _____________________ fast på det 
gode.

Merk: Paulus sier at vi ikke skal forakte eller avvise profetiens gave. Derimot må 
vi teste et profetisk budskap opp mot Skriften og følge det som samsvarer med 
den. 

12.  Hvem sine råd er det vi avviser når vi avviser ordene 
til en sann profet?

 Luk 7,28-30 Blant dem som er født av kvinner, er ingen større enn   
 Johannes. ... Hele folket, også tollerne, lyttet og ga Gud rett; ... Men   
 fariseerne og de lovkyndige viste ______________ _______________  
 fra seg; de lot seg ikke døpe av ham. 

Merk: Når vi avviser en sann profets ord avviser vi Guds råd! Bibelen sier at vi 
skal lytte til Guds profeter og løfter om at alle som vil følge en sann profets råd 
vil ha fremgang. 
2 Krøn 20,20 “Vær tro mot Herren deres Gud, så skal dere stå støtt! Vær tro mot 
profetene hans, så skal dere ha lykken med dere!”

 Din Respons
Siden Gud fortsatt snakker gjennom profeter, og siden en sann profets ord er det 
personlige "Jesu vitnesbyrd" til deg, er du da villig til å teste moderne profeter 
opp mot Bibelen, og følge de rådene som samsvarer med Skriften?
SVAR: _______________

Tillegg
Denne delen gir ekstra informasjon for ytterligere studier.

En moderne profet
 I Portland, Main, desember 1844 knelte en gruppe unge 
metodistkvinner i bønn, da Ellen Harmon — en 17 år gammel jente med 
skrøpelig helse — fikk sitt første syn. Ellen (som ble Ellen White etter sitt 
giftermål med en ung pastor kalt James White) fortalte hva Gud hadde 
åpenbart for henne, og hun fortsatte å motta syn og drømmer i ca 70 år — 
til hun døde i 1915.
 Som tilfelle var for bibelske profeter, fulgte visse overnaturlige fysiske 
fenomen Ellen White mens hun hadde synene. Som profeten Daniel, pustet 
hun ikke under synene, og i begynnelsen av synene mistet hun ofte den 
fysiske styrken (Dan 10,8.17). Noen av synene hennes varte så lenge som 
fire timer, men hun pustet ikke under hele seansen. Leger som testet henne 
under disse synene bekreftet dette faktum.
 Andre ganger ble hun gitt overnaturlig styrke (Dan 10,18.19). Selv om 
Ellen White bare veide 43 kg på det tidspunktet, så var det mange vitner til 
at hun holdt en 7,7 kg tung familiebibel på strak arm i 30 minutter mens 
hun var i et syn. Slike fysiske fenomen indikerer at der er noe overnaturlig 
med en profet. Imidlertid forteller ikke dette oss om profeten er fra Gud 
eller Satan. Når vi møter overnaturlige hendelser som hevder å være på 
grunn av en profetisk gave, må vi prøve alle påstander med Bibelen, for å se 
om dette stemmer.

Anvendelsen av de fire bibelske testene
 La oss sammen se på om livet og tjenesten til Ellen White møter de fire 
bibelske testene til en sann profet, eller om hun er en bedrager.
Første test: Harmoni med Skriften
 Les hvilken som helst av Ellen Whites bøker og du vil oppdage at den hele 
tiden leder deg til Bibelen og er i full harmoni med Skriften. Imidlertid anser 
hun ikke sine bøker som tillegg til Skriften. Hensikten var å lede Guds folks 
oppmerksomhet til Bibelen og føre dem tilbake til Bibelen som den eneste 
sanne kilden til sannheten. Legg merke til Ellen Whites bestemte erklæring om 
at Bibelen er den eneste veileder for troen: "I våre dager så er det store avvik fra 
doktriner og forskrifter, og det er et behov for å vende tilbake til det store 
protestantiske prinsippet — Bibelen, og bare Bibelen, som veileder for tro og 
plikter."1 
 Hun skrev også: "De skrevne vitnesbyrdene er ikke for å gi nytt lys, men 
for på en levende måte å overbevise hjertet om sannhetene som allerede er 
åpenbart. Menneskets oppgaver overfor Gud og sine medmennesker har tydelig 
blitt spesifisert i Guds Ord; allikevel er bare få av dere lydige mot det lyset som 
er gitt. Nye sannheter er ikke lansert; men Gud har frembrakt vitnesbyrdene for 
å forklare den store sannheten som allerede er gitt og på Hans egen utvalgte 
måte gitt dem til menneskene for å vekke dem og prege sinnet deres med dem, 
slik at alle skal være uten unskyldning."2 
 Selv om Ellen White ettertrykkelig fremhevet at hennes skrifter aldri skulle 
bli regnet som en del av Bibelen, så er de desto mindre inspirert. Mange av 
Ellen Whites skrifter kan beskrives som det lille lyset som fører til det store 

lyset, Bibelen. De fungerer som en inspirert kommentar til Skriften, men Bibelen er 
fortsatt den suverene autoritet.

Andre test: Lær sannheten om Jesus
 Ellen Whites bøker — slik som "Slektenes Håp", "Christ’s Object Lessons", "Veien 
til Kristus" og "Thoughts from the Mount of Blessing" — vitner om hennes oppfyllelse 
av denne testen. Hun sier ingenting om seg selv i disse bøkene, men leder hele tiden 
andre til Jesus.

Tredje test: Ett gudfryktig liv
 Pressen, da den kommenterte Ellen Whites død, skrev: "Livet til fru White er et 
verdig eksempel til etterfølgelse av alle. … Hun var en ydmyk, from Kristi disippel og 
gjorde alltid det som var rett. … Hun var æret og respektert av alle som satte pris på edel 
kvinnelighet, innviet til uselvisk arbeid for menneskehetens åndelige oppbyggelse og 
forbedring. 

Fjerde test: Nøyaktige profetier
De få profetiene om fremtiden som er gitt av Ellen White kan lett bli bekreftet. Den 
følgende forutsigelsen er som om den var skrevet i dagens morgenavis, men den ble 
skrevet før de mest moderne måtene å reise på ble oppfunnet. "Katastrofer med 
jernbaner vil bli mer og mer vanlig; forvirring, kollisjoner og død uten et øyeblikks 
forvarsel vil skje på de store transportårene."3 
 Ellen White levde på en tid da leger støttet røyking som helsefremmende for 
gode lunger. Varierende medisinske oppfatninger eksisterte, men det fantes ikke noe 
vitenskapelig bevis. Ernæring var en ukjent vitenskap, allikevel, på denne tiden, skrev 
Ellen White bøker om temaet helse og ernæring. Dr Clive McCay, en tidligere 
professor i ernæring ved Cornell University, sa: "På tross av det faktum at arbeidet til 
fru White var skrevet lenge før starten på den moderne vitenskap, finnes det ingen 
bedre veileder tilgjengelig i dag."4

Bibelen forutsa at i de siste dager ville den profetiske gaven fremstå. Bevisene erklærer 
det faktum at Ellen White oppfyller hver Bibelsk prøve på en sann profet. Vi vil 
oppfordre deg til å få tak i, og lese noen av hennes bøker, og følge den bibelske 
befalingen: "Forakt ikke profetord, men prøv alt og hold fast på det gode."   
1 Tess 5,20.21.

 1The Great Controversy (Mountain View, CA: Pacific Press, 1950), s. 204, 205.
 2Testimonies for the Church (Mountain View, CA: Pacific Press, 1949), Vol. 2, s. 605.
 3 Messages to Young People (Washington, DC: Review and Herald, 1930), s. 90 (gjengitt fra   
    artikkel i The Signs of the Times, 21. april, 1890).
 4 Clive M. McCay, “A Nutritional Authority Discusses Mrs. E.G. White,” Review and   
    Herald, 26. februar, 1959, s. 10.
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Profetiens 
verden

Elisja kunne se at den unge enken var desperat. 
Hun kastet seg ned foran profetens føtter og gråt, "nå kommer 
pengeutlåneren for å ta mine to sønner som sine slaver." 
Kvinnens ektemann hadde dødd uventet og etterlatt henne en 
stor gjeld. På Bibelens tid så hadde en utlåner rett til å ta 
tilbake eiendom og til og med ta barn som betaling, hvis en 
familie ikke kunne betale gjelden (Job 24,9).

"Hva har du i huset?" spurte Elisja den fortvilte moren. "Jeg 
har ingenting i huset annet enn en 
krukke med olje," svarte hun. Litt etter litt 
hadde hun overlevert alt av inventar og 
verdier i hjemmet sitt til den grusomme 
kreditoren, inntil hun ikke hadde noe 
igjen foruten sine to gutter og en liten 
krukke olje. Olivenolje ble regnet som 
svært fundamentalt. Det ble brukt til lys, 
varme, koking og som legemiddel. 

Elisja ba enken og hennes to gutter 
om å gå og låne så mange tomme kar 
som mulig av naboene deres. De skulle 
ta dem med hjem, lukke døren og så 
helle oljen fra den lille krukken over i de 
tomme karene. De gjorde slik som Elisja 
sa, og et vidunderlig mirakel skjedde. 
Oljen i den lille krukken fortsatte å renne 
helt til alle karene i huset var fylt!

"Hva skal vi gjøre nå?" spurte den unge 
moren profeten. 

"Selg all oljen, betal gjelden din og så kan du og sønnene 
dine leve av overfloden", sa han. Denne kvinnen og hennes 
gutter gikk fra Elisja jublende og fri på grunn av mirakelet med 
oljen.

Herren ønsker å sette deg fri fra en grusom kreditor som 
heter Satan. Dette mirakelet vil skje når Han fyller koppen din 
med sin spesielle olje, helt til det flyter over!

23. En krukke olje

Fortellingen . .
2 Kong 4,1-7

Studiet
Fyll inn tomrommene etter å ha lest bibeltekstene.

 1. Hva er karet og oljen symbolet på i Bibelen?
 A.  Apg 9,15 Men Herren sa til ham: "Gå! For ___________ har utvalgt 

ham som mitt ___________________.  
 B.  1 Sam 16,13 Da tok Samuel hornet med olje og salvet ham midt blant 

brødrene hans. Fra den dagen kom Herrens ______________ over 
David og var med ham siden.

Merk: Bibelen lærer at Gud er pottemakeren og vi er leiren (Jer 18,1-6; Rom 
9,20.21). Alle er skapt med et formål. Olje er brukt gjennom hele Bibelen som et 
symbol på Guds ånd. Ren olivenolje ble brukt til å holde lampen brennende i det 
hebraiske tempelet som en illustrasjon på hvordan Hans hellige ånd opplyser våre 
sinn. Det er Guds hensikt å fylle hele Hans folk med sin Ånd (Joel 2,28).

 2.  Er Den hellige ånd en upersonlig kraft, eller er Han Gud?
  Apg 5,3.4 Da sa Peter: "Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du 

kan lyve for Den _________________ ___________ ... Det er ikke 
mennesker, men Gud du har løyet for." 

  Ef 4,30 ____________ ikke Guds hellige Ånd sorg, for Ånden er det segl 
dere er merket med helt til frihetens dag.

Merk: Apostelen Peter erklærer at å lyve for Den hellige ånd er som å lyve for 
Gud. Videre ber Jesus oss om å døpe i navnet til Faderen, Sønnen og Den hellige 
ånd (Matt 28,19.20). Følgelig indikerer dette at Den hellige ånd er den tredje 
personen i guddommen, helt likeverdig med Faderen og Sønnen. Bibelen erklærer 
også at vi kan påføre Den hellige ånd sorg, hvilke betyr at Han har følelser. Han er 
ikke bare en upersonlig kraft. I Skriften er Den hellige ånd referert til som f.eks. 
Trøsteren, Hellige ånd, Sannhetens ånd, Herrens ånd, og bare ganske enkelt 
Ånden. Beskrivelsen indikerer personlighet.

 3.  Hva er hovedoppgaven til Den hellige ånd?
  Joh 16,13 Men når sannhetens Ånd kommer, skal han _______________ 

dere til hele sannheten. For han skal ... _____________ kjent for dere det 
som skal komme.

  Joh 14,26 Men Talsmannen, Den hellige ånd, ... skal ____________ dere 
alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere.

Merk: Jesus lovte at Han alltid skulle være med oss, og det er nettopp gjennom 
personen Den hellige ånd at Han er med oss og i oss (Joh 14,17).

 4. Hva er den ene synden som ikke kan tilgis? 
  Matt 12,32 Men den som sier ____________ Den hellige ånd, skal 

___________ få tilgivelse, verken i denne verden eller i den kommende.

Merk: Blasfemi mot Den hellige ånd er ikke en enkelt overtredelse, men en 
kontinuerlig og økende motstand mot sannhet som resulterer i en endelig 
avvisning av Guds vilje (Hebr 10,26.27). Samvittigheten blir forherdet når en 
person stadig motsetter seg og neglisjerer Den hellige ånds påvirkning, inntil han 
ikke lenger kan høre Hans stemme. Derfor, en person som har oppriktig frykt 
for å ha begått den "utilgivelige synd", har enda ikke begått denne.

 5.  Hva er noen av alle de gavene som en person kan 
motta fra Ånden?

  1 Kor 12,8-10 For ved én og samme Ånd blir det gitt én å tale 
_____________, en annen å formidle ______________,  én får ved 
den ene Ånd en spesiell ______________, en annen får nådegaver til å 
_______________, og én får kraft til å gjøre ______________. Én får 
den gave å tale ______________, en annen å ______________ ånder, 
én får ulike slag av _______________, og en annen kan ___________
tungetale. 

Merk: Når Den hellige ånd kommer inn i våre liv, bringer Han med seg 
forskjellige gaver. Ikke alle mottar de samme gavene (1 Kor 12,29-31). Skriften 
understreker betydningen av å være fylt med Den hellige ånd. Jesus lærte i Joh 
3,5 at "Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds 
rike." Dessverre er Den hellige ånd og Hans arbeid ofte misforstått. Noen 
mennesker er opplært til å tro at Den hellige ånd er en upersonlig kraft, andre 
benekter Hans påvirkning på menneskers daglige handlinger; og enda andre er 
opplært til å tro at alle som er fylt med Den hellige ånd må tale i tunger.

 6.Hvilken åndelig gave ble gjenstand for diskusjon i   
 menigheten i Korint?
  1 Kor 14,1.2 Jag etter kjærligheten, søk åndsgavene med iver, særlig det å 

tale profetisk. For den som taler i __________________, taler ikke for 
mennesker, men for Gud.

Merk: Slik som i den første kristne menighets tidsalder har igjen tungetale blitt 
et tema til forvirring og splid. Derfor har vi viet en stor del av dette studiet til 
hva Bibelen sier om denne åndelige gaven.

 7.  Hvordan lovte Jesus å hjelpe sine disipler til å forkynne 
evangeliet i hele verden?

  Mark 16,17 De skal tale nye ______________________.

Merk: I Bibelen betyr ordet "tunge" ganske enkelt "språk". Jesu disipler var 
intelligente menn, men de fleste var uskolerte. For å hjelpe dem til å ta 
evangeliet ut til hele verden, lovte Jesus å gi dem den overnaturlige gaven å tale 
fremmede språk som de formelt ikke hadde lært seg.

 8.  Hva hendte når disiplene mottok utgytelsen av Den 
hellige ånd? 

  Apg 2,1.4 Da __________________________ kom, var alle samlet 
på ett sted. Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på 
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andre ______________________ etter som Ånden ga dem å forkynne.

Merk: Pinse var en jødisk helligdag som ble feiret 50 dager etter påske. 
Hengivne jøder fra hele verden kom til Jerusalem for å tilbe. Gjennom sin Ånd 
ga Gud tungetalens gave for å utruste disiplene til å dele evangeliet med disse 
menneskene på deres eget morsmål. De som trodde brakte så de gode nyhetene 
tilbake til sine respektive land.

 9.  Hva erfarte disse fremmede jødene når Den hellige 
ånd ble utgytt?

  Apg 2,11 Jøder og proselytter, kretere og arabere – og vi _____________ 
dem tale om Guds storverk på våre egne __________________!

Merk: Det foreslås noen ganger at tungetale er et "himmelsk språk" som bare 
blir forstått av Gud eller av de som har fortolkningens gave. Bibelen viser tydelig 
at både disiplene og de som lyttet forstod hva som ble forkynt. Det er gitt kun 
tre eksempler på tungetale i Skriften. Vi har sett på det første; la oss nå se på de 
to siste for å få et rett bilde av denne gaven.

10.  Hva hendte når Peter talte til Kornelius og hele hans 
hus?

  Apg 10,44.46 Mens Peter fremdeles talte, kom Den hellige ånd over alle 
som hørte Ordet. For de hørte dem tale i tunger og _________________ 
Gud:

Merk: Kornelius tilhørte den italienske gruppen (Apg 10,1), mens Peter var en 
jøde som talte arameisk. Historien forteller også at tjenerne i et romersk hjem 
kunne være fra hvor som helst i verden. Følgelig var det språkbarrierer ved dette 
møtet. Imidlertid, når Den hellige ånd falt på Kornelius og medlemmene av 
hans hus, kunne mennene som fulgte Peter forstå dem, selv om de snakket 
andre språk en deres morsmål. De hørte dem "prise Gud" på disse språkene. 
Når de senere rapporterte denne erfaringen til menighetslederne i Jerusalem, sa 
Peter: "Og da jeg begynte å tale, kom Den hellige ånd over dem, akkurat som 
over oss i begynnelsen. " Apg 11,15. Kornelius og hans hus fikk den samme 
tungetalegaven som disiplene fikk på pinsefestens dag. De talte språk som 
kunne bli forstått.

11.  Hva hendte når Paulus forkynte til de 12 disiplene i 
Efesos?

  Apg 19,6 Og da Paulus la hendene på dem, kom Den hellige ånd over 
dem. De talte i tunger, og de talte ___________________.

Merk: Paulus, som var den mest utdannede og reisevante av alle apostlene, talte 
mange språk (1 Kor 14,18). Når Den hellige ånd kom over disse 12 mennene 
fra Efesos, kunne Paulus og Lukas forstå dem, i det disse mennene profeterte på 
språk som de inntil da ikke hadde kjent til.

12.  Hva sier Bibelen om det å tale i tunger som ikke blir 
forstått?

  1 Kor 14,9 Bruker dere ikke tungen til å tale _______________, hvordan 
kan en da oppfatte hva som blir sagt?  

  1 Kor 14,19 Men når menigheten er samlet, vil jeg heller si fem ord med 
forstanden så jeg også kan ______________ andre noe, enn tale tusenvis 
av ord i tunger.

Merk: Paulus forklarete gjentatte ganger at hensikten med tunger (språk) er å 
kommunisere eller undervise om sannheten. Menigheten i Korint var en 
sammensmelting av mange forskjellige nasjonaliteter, og noen ganger ble 
gudstjenesten forvirrende når medlemmer ba, vitnet, eller talte på språk som var 
ukjente for andre som var til stede. Dette var grunnen til at Paulus ba dem være 
stille hvis de talte i en tunge som var ukjent for majoriteten, hvis det da ikke var 
noen der som kunne oversette (1 Kor 14,28). Lærdommen for oss er at vi ikke skal 
tale eller be på et språk som andre tilstedeværende ikke kan forstå.

13.  Hva var ett av de dominerende kjennetegnene på det 
gamle Babylon?

  1 Mos 11,7.9 Kom, la oss stige ned og ____________________ språket 
deres så den ene _______________ forstår den andre! Derfor kalte de den 
_______________.

Merk: Det var ved Babels tårn at språkene i verden først ble forvirret. Det hebraiske 
ordet for Babel og Babylon er "babel", som betyr "forvirring". Det er herfra vi har det 
norske ordet "babling". I Åp 18 kaller Gud sitt folk ut av Babylon. Ett av 
kjennetegnene på det åndelige Babylon er forvirringen av "tunger" (språk).

14.  Vil Den hellige ånd bo i dem som med vilje bryter Guds 
bud?

  Joh 14,15-17 Dersom dere elsker meg, holder dere mine _____________. 
Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, ... 
_____________________ Ånd, som verden ikke kan ta imot. 

  Apg 5,32 Vi er vitner om alt dette, vi og Den hellige ånd som Gud har gitt 
dem som er _________________ mot ham.

Merk: Den mektige Hellige ånds kraft kan ikke bo i dem som nekter å adlyde Guds 
bud.

15.  Hvilke åndelig gave fremhever Paulus at vi skulle ønske oss?
  1 Kor 14,4.5 Den som taler i tunger, oppbygger seg selv, men den som taler 

profetisk, bygger opp menigheten. ... For den som taler 
___________________, er større enn den som taler i tunger. 

  1 Kor 14,12 Når dere nå legger så stor vekt på åndsgavene, så søk å bli 
rike på gaver som _____________ opp ____________________!

Merk: På tross av det faktum at Paulus verdsatte profetiens gave langt høyere enn gaven til å 
tale i tunger, lærer noen at alle som er fylt med Den hellige ånd vil tale i tunger. Ut av mer 
enn 25 bibelske eksempler, der Gud fyller sitt folk med Den hellige ånd, er det bare tre 
ganger at tungetalens gave nevnes. Av de 14 bøkene som Paulus har skrevet i Det nye 
testamentet, nevner han tungetale i bare en — 1 Kor. Av de 27 bøkene i Det nye 
testamentet, er det bare tre bøker som gir noen som helst referanse til det å tale i tunger.

16. Hva er hovedgrunnen til at Gud fyller sitt folk med sin   
 Ånd?
  Apg 1,8 Men dere skal få ______________ når Den hellige ånd kommer over 

dere, og dere skal være mine _________________.
  Apg 4,31 De ble alle fylt av Den hellige ånd og talte Guds ____________ med 

________________________.

Merk: Gud vil fylle oss med Den hellige ånd for å gi oss kraft til å vitne!

17. Er det mulig å si om en person er fyllt av Den hellige ånd   
 eller ikke?
  Matt 7,20 Derfor skal dere kjenne dem på ___________________.

Merk: Vi avgjør ikke om en person er døpt med Den hellige ånd på grunnlag av åndens 
gaver, men på grunnlag av åndens frukter, som er "kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, 
vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse." (Gal 5,22.23).

18.  Hvordan kan jeg få bli døpt med Den hellige ånd?
  Luk 11,13 Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye 

mer skal ikke da Far i himmelen gi Den hellige ånd til dem som ____________ 
ham!

Merk: Akkurat som Jesus var helt fylt av Ånden, kan vi be Gud om å fylle oss opp til det 
flyter over, men først må vi være villige til å tømme oss selv ved å overgi våre hjerter til 
Ham.

 Din Respons
Jesus venter med lengsel på å kunne fylle oss med Den hellige ånd. Ønsker du å be 
Ham om å ta kontrollen over sinnet og hjertet ditt? 

SVAR: _______________
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Profetiens 
verden

      eter elsket Jesus, men han elsket også anerkjennelse 
fra folkemasser. Under det siste måltidet, da Jesus advarte 
apostlene om at de alle ville fornekte Ham, spratt Peter opp og 
erklærte overmodig at selv om alle de andre ville svikte, så ville 
han aldri fornekte Ham. Jesus svarte, "før hanen galer, skal du 
fornekte meg tre ganger." Matt 26, 34.

Peter mente det godt, men han var ikke klar over sitt stolte 
hjerte. Senere den natten, da mobben kom for å arrestere Jesus og 

alle så på, trakk Peter sverdet for å forsvare 
sin Herre. Men bare noen få timer senere 
ved Jesu rettssak, der Peter ble latterliggjort 
av Jesu fiender, fornektet han tre ganger at 
han kjente Ham. Hver gang ble Peter mer 
og mer bestemt, inntil han tilslutt fornektet 
Ham med å banne og sverge (vers 74).

Da gol hanen. På det tidspunktet var 
Jesus i rettssalen hvor Han ble slått av 
vaktene. Peter så at Jesus på vei ut snudde 
seg og så på ham med kjærlighet og 
medlidenhet og det knekte hans stolte 
hjerte. "Og Herren snudde seg og så på 
Peter. Da husket Peter det Herren hadde 
sagt til ham: Før hanen galer i natt, skal 
du fornekte meg tre ganger. Og han gikk 
ut og gråt bittert. " Luk 22,61.62.

Fra den dagen var Peter en helt annen 
mann. Han levde ikke lenger for å behage 

folkemengden, men var fast besluttet på bare å behage Gud. Når 
han senere ble stilt frem for det jødiske råd og truet med juling 
hvis han fortsatte å forkynne om Jesus, svarte Peter fryktløst: "En 
skal lyde Gud mer enn mennesker." Apg 5,29. Peter beviste for 
alltid sin lojalitet og kjærlighet til Jesus når han valgte å bli 
korsfestet opp ned av den romerske keiseren Nero, fremfor igjen å 
fornekte sin Herre.

24. Hevet over folkemengden?

Fortellingen .
Matt 26,31-75

Studiet
Fyll inn tomrommene etter å ha lest bibeltekstene.

 1.  Hvordan vil Gud avgjøre om vi er på Hans side eller 
ikke?

  Matt 7,21 Ikke enhver som sier til meg: `Herre, Herre!` skal 
________________ inn i himmelriket, men den som ______________ 
min himmelske Fars vilje. 

  Rom 6,16 Vet dere ikke at når dere går i ________________ hos noen og 
adlyder ham, da blir dere hans ________________? Dere blir enten slaver 
under synden, ... til død, eller slaver under lydigheten, ...til rettferdighet.

Merk: Vår lojalitet bestemmes av hvem vi lytter til. Hvis vi sier at vi er Guds 
tjenere, men følger djevelen eller denne verdens lyster, bedrar vi oss selv.
 

 2.  Når Guds bud og menneskers bud går imot hverandre, 
hvem sa da Peter at vi skulle lyde?

  Apg 5,29 Men Peter og de andre apostlene svarte: En skal lyde _________ 
mer enn mennesker.

Merk: Etter at Peter ble omvendt og fikk Jesus kjær, fortalte Han det jødiske rådet 
at hans fremste lojalitet var til Gud. Vi har lært at i de siste dager vil antikrist og 
verdens lover motsi Guds lov. Vi må velge å følge Guds lov — uansett 
konsekvenser.

 3. Hvordan demonstrerer vi best vår kjærlighet til Gud?
  Joh 8,31 Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham: Hvis 

dere blir i ___________ ____________, er dere virkelig mine disipler. 
 Joh 14,15 Dersom dere elsker meg, _______________ dere mine bud. 
  1 Joh 2,4 Den som sier: «Jeg kjenner ham», men ikke holder hans bud, er 

en løgner, og sannheten er ikke i ham.

Merk: Den beste demonstrasjonen av en persons kjærlighet til Jesus er å gjøre Hans 
vilje, og Guds lov er den mest perfekte uttrykksform for Hans vilje (Sal 40,9).

 4.  Jesus sier at hyklere fremstår som religiøse. Hvorfor?
 Matt 6,2 Når du gir en gave ... skal du ____________ utbasunere det. 
 Matt 6,5 Ikke gjøre som hyklerne. ... å _______________ seg for folk. 

Merk: Bibelen forteller oss at "For mennesker ser det som øynene ser, men Herren 
ser på hjertet." 1 Sam 16,7. En ekte kristen vil bry seg mye mer om hva Herren 
mener om ham, enn hva verden mener.

 5.  Er det trygt å følge folkemengden? 
 2 Mos 23,2 Du skal ____________ _______________ flertallet i det  
 som er ondt! 
  Matt 7,13.14 Gå inn gjennom den trange porten! For vid er porten og 

bred er veien som fører til ____________________, og ____________ 
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. 

  1 Pet 3,20 De hadde vært ulydige i Noahs dager, den gang Gud ventet 
tålmodig mens arken ble bygd. I den ble noen _________ mennesker, åtte 
i alt, _________________ gjennom vann.

Merk: Historien ser ut til å indikere at majoriteten nesten alltid tar de gale 
beslutningene. Det var folkemengden som ønsket å steine Moses og gå tilbake til 
slaveriet i Egypt (4 Mos 14,4-10). Det var folkemengden som ropte ut: "Korsfest 
Ham, korsfest Ham!" Luk 23,21. Og det vil bli majoriteten — ikke minoriteten 
— som mottar dyrets merke i de siste dager (Åp 13,16).

 6.  Hvordan føler Jesus det når vi setter menneskelige 
tradisjoner foran Guds bud?

  Mark 7,7.9 __________________ dyrker de meg, for det de lærer, er 
menneskebud. Og han sa til dem: Ja, dere får det fint til! Dere avskaffer 
Guds bud for å innføre deres _____________ overlevering! 

 7.  Vil sanne kristne bli populære i de siste dager?
  Matt 24,9 Da skal de utlevere dere til forfølgelse og slå dere i hjel; ja, 

dere skal ________________ av ________________ folkeslag for mitt 
navns skyld. 

  2 Tim 3,12 Alle som vil leve et _____________________ liv i Kristus 
Jesus, skal bli ____________________. 

  Åp 12,17 Dragen ble rasende på kvinnen og dro av sted for å føre 
____________ mot de ________________ i hennes ætt, mot dem som 
følger Guds bud og holder fast på vitnesbyrdet om Jesus. 

  Åp 13,15 Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det kunne tale, 
og til å få _______________ alle som ikke tilba dyrets bilde.

Merk: I de siste dager vil Satan og hans etterfølgere kjempe mot Guds ekte, 
bibeltroende barn.

 8.  Er det mulig å følge både Gud og majoriteten?
  Matt 6,24 Ingen kan tjene to herrer. Han vil ___________ den ene og 

______________ den andre, eller holde seg til den ene og forakte den 
andre. 

  Matt 12,30 Den som ikke er med meg, er ____________ meg.

Merk: I kampen mellom Kristus og Satan kan man ikke være nøytral. Det er 
umulig å sitte på gjerdet som passiv tilskuer. Hvis vi ikke samarbeider med 
Jesus, støtter vi faktisk djevelen.
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 9.  Er det bra å elske en venn eller et familiemedlem mer 
enn Jesus?

  Matt 10,37 Den som elsker far eller __________ mer enn meg, er meg 
ikke verdig. Den som elsker sønn eller datter _____________ enn meg, 
er meg ikke verdig. 

  Luk 14,26 Om noen kommer til meg og ikke setter dette høyere enn far 
og mor, ____________________ og barn, brødre og søstre, ja, høyere 
enn sitt eget ______________________kan han ikke være min 
disippel. 

  Matt 12,50 For den som gjør min himmelske Fars ________________, 
er min bror og søster og ______________.

Merk: Jesus indikerer her at den beste måten å hjelpe til med å nå våre kjære 
med frelsen, er å sette Ham først i våre liv. Det er alltid et tragisk feiltrinn å 
sette vår naturlige kjærlighet for familie og venner foran vår største forpliktelse, 
som er til vår Frelser og Skaper. 

10.  Er det greit å sette en fremgangsrik karriere eller 
jordiske skatter foran Jesus?

  Matt 16,26 Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele 
_______________, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som 
vederlag for sin ______________? 

  Luk 12,15 Og han sa til dem: «Ta dere i vare for all slags grådighet! For 
det er ikke det en _____________, som gir liv, selv om en har overflod.»

Merk: Troen på at lykke og sikkerhet kommer fra en god jobb og fine ting er et 
bedrag. Derimot sier Jesus: "Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye 
enn for en rik å komme inn i Guds rike." Mark 10,25.

11.  Er det trygt å unnlate å gjøre Guds vilje etter at Han 
har vist oss sannheten?

  Hos 4,6 Mitt folk skal gå til __________________ av mangel på 
kunnskap. Siden du har ________________ kunnskapen, vraker jeg 
deg som min prest. Du glemte din Guds ___________, derfor glemmer 
også jeg dine barn. 

  Hebr 10,26 Fortsetter vi å synde med ________________ og vilje etter 
at vi har lært __________________ å kjenne, da finnes det ikke lenger 
noe offer for synder.

12.  Hvordan vil det gå med de som er gjenstridige og 
fortsetter med å avvise sannheten?

  2 Tess 2,10-12 Med all slags urett forfører han dem som går 
____________________, fordi de ikke ville __________________ 
___________________ så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud over 
dem en villfarelse som gjør at de _______________ løgnen. Slik skal de 
få sin dom, alle de som ikke trodde sannheten, men hadde sin glede i 

uretten.
  Joh 3,19 Og dette er dommen: Lyset er kommet til verden, men 

menneskene _______________ mørket høyere enn lyset fordi deres 
gjerninger var _______________.

Merk: Skriften lærer at Jesus er sannheten (Joh 14,6). Å akseptere eller avvise 
sannheten, uansett måte, er å akseptere eller avvise Jesus.

13.  Vil de som forfølger Guds folk i de siste dager tro at de 
gjør det rette?

  Joh 16,2 Ja, det kommer en tid da de som slår dere i hjel, skal _________ 
at de utfører en __________________ for Gud.

14.  Hvordan beskriver Peter de som har lært sannheten å 
kjenne, men som nekter å følge den?

  2 Pet 2,21.22 Det ville vært bedre for dem om de _____________ hadde 
lært å kjenne rettferdighetens vei, enn at de først kjenner den og så 
_________________ seg ____________ fra det hellige bud som ble 
overgitt dem. Da er det gått med dem som det så treffende heter i ordtaket: 
"Hunden vender tilbake til sitt eget spy" og: "Ikke før er grisen vasket, så 
_______________ den seg i søla."

15.  Vil det å følge Jesus involvere noen kamper og 
selvfornektelser?

  Luk 9,23 Så sa han til alle: Om noen vil følge etter meg, må han 
_________________ seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg.

16.  Er det trygt å utsette eller skyve foran seg en beslutning 
om å følge Jesus?

  Hebr 4,7 I dag, om dere ______________ hans røst, så gjør ikke hjertene 
harde. 

  Hebr 2,3 Hvordan skal da vi slippe unna hvis vi ikke ______________ 
oss om en frelse som er så mye større? 

  2 Kor 6,2 Se, _______________ er den rette tid, nå er frelsens 
_____________!

Merk: Den beste tiden til å lytte til Guds stemme er når du hører den, og den 
beste tiden til å gjøre Guds vilje er når Han viser deg sin vilje. Satans favorittfelle 
er å lure folk til å tro at de har masse tid til å vurdere denne beslutningen. 
Djevelen vet at den overbevisende stemmen til Guds Ånd vil svinne bort hvis den 
ignoreres. Millioner på millioner vil gå fortapt, som i utgangspunktet oppriktig 
hadde tenkt å følge Jesus en dag i fremtiden, men "den dagen" kom aldri.

17.  Hvilke fordeler kommer som et resultat av at vi 
aksepterer og følger sannheten?

  al 119,165 Stor __________________ har de som elsker din lov, ingen 
ting får dem til å snuble.

  Joh 8,32 Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere 
_______________. 

  1 Pet 1,22 Ved å lyde sannheten har dere _______________ sjelen så dere kan 
leve i oppriktig søskenkjærlighet.

Merk: En god fred, trygghet og frihet kommer inn i hjerte og liv til de som tar imot og 
adlyder sannheten. 

18.  Hvilke spørsmål stilte Jesus til Peter tre ganger?
  Joh 21,17 Så sier han for tredje gang: «Simon, sønn av Johannes, har du meg 

________________?»

Merk: Følgende er det viktigste spørsmålet man kan stille seg vedrørende en hel og full 
overgivelse til Guds vilje: Elsker jeg Ham virkelig?

 

Din Respons
Sannheten vil aldri bli populær i denne syndefulle verden, og folkemengden vil 
nesten alltid velge den letteste veien. Men Jesus har vist sin enorme kjærlighet for 
deg, ved å gi sitt liv for å betale prisen for alle dine synder. Herren har en stor 
plan for ditt liv. Det er derfor at Han har åpenbart sin sannhet for deg. Vil du nå 
vise kjærlighet tilbake ved å gi Ham hele ditt hjerte, ved å velge å akseptere Ham 
som din Herre, og ved å følge etter ditt Han leder?

SVAR: _______________ 

Fortsett din åndelige vekst og utvikling!
Har du blitt velsignet gjennom denne serien av bibelstudier? Denne 
lekseserien er bare en av mange bibelstudier som er tilgjengelig fra Norsk 
Bibelinstitutt. For mer informasjon om andre studiemuligheter kontakt:
Norsk Bibelinstitutt
3529 Røyse, 
Tlf 32161632
www.norskbibelinstitutt.no
post@norskbibelinstitutt.no
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