
Henvisninger til
Skriften

Et hjelpemiddel for den som ønsker  
å bli bedre kjent med Guds ord.
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~ DEN HELLIGE SKRIFT ~
1. Skriften, både Det gamle og Det nye testamente, bør vi 

granske og kjenne. Apg 17,11; Luk 16,29.30; 1 Pet 4,11;  
Jes 8,20; Joh 5,39.

2. Skriften er en åpenbaring til menneskene, og vi kan 
forstå den. 5 Mos 29,29; Matt 4,4; 24,15; Rom 10,17; 15,4;  
2 Tim 3,15-17; 2 Pet 1,19; Åp 1,3.

3. Storheten og kraften i Guds ord. Sal 12,7; 
119,103.105.130; Ef 6,17; Hebr 4,12; Jer 23,29.

~ KRISTI ANNET KOMME ~
1. Kristus skal komme igjen annen gang. Joh 14,1-3;  

Apg 1,9-11; Tit 2,13; Hebr 9,28; 1 Joh 3,2; Åp 1,7; 22,20.
2. Kristus kommer synlig og i egen person. Matt 24,30; 

Mark 13,26; 14,62; Apg 1,9-11; 1 Tess 4,16; Åp 1,7.
3. Når Frelseren kommer, skal de døde i Kristus stå opp, 

og de troende som da lever, skal bli forvandlet.  
1 Kor 15,51.52; 1 Tess 4,16.17; 1 Joh 3,2.

4. Deretter skal alle de frelste følge med Kristus til Gud 
Faders bolig i himmelen. Joh 14,1-3; 7,33; 13,33.36; 
16,5.10.16.28; 1 Pet 1,3-5; Fil 3,20.

5. Ved Kristi gjenkomst blir jorden øde og tom som i be-
gynnelsen. Jes 13,6-9; 24,1-6; Jer 4,20-27.

6. De ubotferdige som lever når Kristus kommer, skal da 
omkomme. Jer 25,33; Sef 1,2.3.14-18; 3,8.

~ OPPSTANDELSEN ~
1. De dødes oppstandelse er forutsagt i Det gamle testa-

mente. 2 Mos 3,6 (se Mark 12,18-27); Job 19,25-27;  
Sal 16,8-11 (se Apg 2,24-31); Sal 17,17; 49,15.16; Jes 26,19; 
Jer 31,15.16; Esek 37,1-13; Dan 12,2; Hos 13,14.

2. I Det nye testamente. Matt 22,29-32 (se Rom 4,17);  
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Joh 6,39.40.44.54; 11,24.25; Apg 4,2; 17,31.32; 23,6; 26,6-8; 
Rom 8,11; 1 Kor 6,14; 15,12-18.51-55; 2 Kor 4,14; Fil 3,10.11; 
1 Tess 4,13-17.

3. Det vil bli to oppstandelser: livets og dommens oppstan-
delse, Joh 5,28.29; de rettferdiges og de urettferdiges 
oppstandelse, Luk 14,14; Apg 24,15; den første og den 
annen oppstandelse, Åp 20,4.5.

4. Mellom disse to oppstandelsene vil det bli et tidsrom på 
tusen år. Åp 20,4-9. De menneskene som Satan forfører et-
ter at de tusen år er gått, kan bare være de ugudelige som 
da er blitt levende igjen i den annen oppstandelse. Vers 5.

~ TUSENÅRSRIKET ~
Et bestemt tidsrom på tusen år blir bare omtalt i Åp 20. I 
vår tid er det noen som forkynner at det skal bli et verdslig 
tusenårsrike her på jorden, og da skal Jesus regjere ånde-
lig i et tusen år før sitt annet komme. I den tiden, mener 
de, skal evangeliet bli forkynt overalt og seire over alle 
villfarelser. Under dets innflytelse skal alle mennesker bli 
fromme, hellige og lykkelige. Da slutter endelig krigen, og 
jordens konger og herskere skal opprettholde varig fred 
og rettferdighet. At en slik lære er feil, ser vi tydelig av 
følgende skriftsteder:
1. I liknelsen om ugresset blant hveten lærer Frelseren at 

den ondes tilhengere fortsatt skal eksistere samtidig 
som Guds rikes borgere, helt til verdens ende.  
Matt 13,24-30.37-40.

2. Det lille horn, som fremstiller pavemakten, skal fort-
sette sitt verk inntil dommen ved verdens ende.  
Dan 7,21.22.26.

3. I «de siste dager» skal det ifølge Skriften ikke bli en 
herlig fredstid, men tvert imot vanskelige tider.  
2 Tim 3,1-5; 4,3; 1 Tim 4,1.2; Matt 24,11-14; Luk 18,8.
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4. Når Kristus kommer igjen, skal tilstanden i verden være 
som i Noahs og Lots dager. Matt 24,37-39; Luk 17,26-30;  
2 Tim 3,13.

5. Bibelen skildrer veien til livet som smal og vanskelig, 
mens veien til døden er bred og lett. Ikke noe sted taler 
den om en tusenårsperiode da det skal være akkurat 
motsatt. Matt 7,13.14; 16,24; Luk 13,24; Joh 16,33;  
Apg 14,22; 2 Tim 3,12; Åp 7,9.13.14.

6. Menighetens håp er Kristi gjenkomst og de rettferdiges 
oppstandelse, ikke verdens omvendelse. Tit 2,13; Kol 3,4; 
2 Tim 4,6-8; 1 Tess 4,13-18; 1 Pet 5,4; 1 Joh 2,28.

~ DE HELLIGES ARV ~
1. Landet ble lovt Abraham og hans etterkommere.  

1 Mos 12,7; 13,14.15.17; 17,8; 26,3.4; 28,13.
2. Han har ennå ikke fått det til eie. Apg 7,2.5;  

Hebr 11,8.9.13.14.
3. De troende arver sammen med ham. Gal 3,7-9.29;  

Rom 4,16; 8,17.32.
4. Løftet om arven omfatter jorden. Rom 4,13; Matt 5,5;  

Sal 115,16; 37,9.11.
5. Jorden, som nå hviler under forbannelsen på grunn av 

synden, skal bli gjenløst. 1 Mos 3,17.18; Jes 65,17.18;  
Rom 8,19-21; 2 Pet 3,13; Åp 21,1. 

~ HELLIGDOMMEN ~
«Han sa til meg: Inntil det er gått to tusen tre hundre kvelder og 
morgener. Da skal helligdommen igjen få sin rett.» Dan 8,14.

Emnet om «helligdommen» har en sentral plass i Den 
hellige skrift og er utgangspunkt for en rekke viktige sann-
heter. Det gir oss en klarere forståelse av Kristi midlertje-
neste for oss i dag.
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1. Den jordiske helligdom ble bygd av israelittene.  
2 Mos 25,8.9; 36,1-7; 39,42.43; 2 Krøn 20,8.

2. Den ble oppført og innredet etter et bilde eller en mo-
dell. 2 Mos 25,9.40; 26,30; 27,8; 4 Mos 8,4; Apg 7,44;  
Hebr 8,5.

3. Den bestod av to avdelinger: Det hellige og Det aller 
helligste. 2 Mos 26,33.34; Hebr 9,1-7.

4. Prestene gjorde tjeneste i helligdommen. 2 Mos 28,41.43; 
29,30; 3 Mos 16,2-19.32.33; Luk 1,8.9; Hebr 9,1-7; 13,11.

5. Helligdommen ble renset (fikk sin rett igjen, ble rettfer-
diggjort, eller ble forsonet) med blod.  
3 Mos 16,15-19.32.33; Hebr 9,22.23.

6. Den jordiske helligdom ble ødelagt. Dan 9,26;  
Matt 24,1.2.

7. Den var et skyggebilde på den nye pakts helligdom som 
finnes i himmelen. Hebr 8,1-5; 9,23.24.

8. Helligdommen ble renset eller rettferdiggjort med blod. 
Dan 8,14 (det må her være tale om den himmelske 
helligdom, for den jordiske ble ødelagt lenge før de to 
tusen tre hundre profetiske dager eller bokstavelige år 
(Esek 4,6) var til ende) Hebr 9,11.12.23.24.

 a) Helligdommen inneholdt Guds lov eller den 
pakten som Gud hadde opprettet. 2 Mos 25,21.22; 
40,20.21; 1 Kong 8,6-9; Hebr 9,1-4; Åp 11,19.

 b) Når Herrens herlighet fyller templet, kan det ikke 
pågå tjeneste der. 2 Mos 40,34.35; 1 Kong 8,10.11;  
Åp 15,8.

9. I Det aller helligste ble det bare gjort tjeneste på den 
store soningsdagen. 3 Mos 16,2.12-15.29.30; Hebr 9,7;  
Åp 11,19.

  Dette siste skjer under den syvende basun, etter 
utløpet av den sjette basun eller det annet ve – da de to 
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Guds vitner (Det gamle og Det nye testamente) profe-
terte i sekk og aske. De 1260 dagene (bokstavelige år) 
begynte i året 538 e.Kr. og ble avsluttet i året 1798.

  De ti bud er grunnlaget i Guds pakt. 2 Mos 31,18; 
32,15.16; 34,28; 5 Mos 4,13; 9,9.11; 10,4; Hebr 9,4; Sal 
103,17.18; 105,7-10; 111,5-10.

  Åp 15,8 viser at når plagene, som er omtalt i Åp 16, 
og som Herren advarer mot i den tredje engels budskap 
(Åp 14,9-11), kommer over menneskene, vil det ikke len-
ger pågå noen tjeneste i helligdommen. Plagene kalles 
derfor «Guds vredes vin som er skjenket opp ublandet 
i hans harmes beger» (Åp 14,10). Kristi midlergjerning 
vil da være avsluttet, og nåden blir ikke mer tilbudt 
syndere.

  De 2300 årene begynte i 457 f.Kr. Dan 8,14,16-19; 
9,21-25; Esra 7,7.8. I Esra 7 finnes det skriftlige doku-
mentet som gav jødene lov til igjen å innrette seg som 
et selvstendig folk og vende tilbake og bygge opp 
Jerusalem. Tidspunktet for Kristi dåp, og korsfes-
telse samstemmer nøye med denne tidsberegningen. 
457 hele år og 1843 hele år utgjør til sammen 2300 
år. Men da jødene kom til Jerusalem ifølge kongens 
befaling, var en del av året 457 f.Kr. alt gått, derfor 
kunne ikke de 2300 årene utløpe før en gang i året 
1844 e.Kr. Helligdommens renselse eller rettferdig-
gjørelse (soningsdagen i den himmelske helligdom) 
kan derfor først begynne fra den tiden. Det vil si at da 
begynte vår himmelske øversteprest, Jesus, den siste 
del av sin midlergjerning i Det aller helligste i himme-
len. Der tjener Jesus som vår talsmann, forbeder og 
forsvarer. 1 Joh 2,1; Hebr 7,25; 4,15.16. Nådens verk er 
snart fullendt, for når Jesu midlergjerning er slutt, skal 
Menneskesønnen åpenbares i himmelens skyer.
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~ TIDENES TEGN ~
«Men han svarte: Om kvelden sier dere: Det blir godvær, 
for himmelen er rød, og om morgenen: I dag blir det uvær, 
for himmelen er rød og mørk. Det dere ser på himmelen, 
vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde.»  
Matt 16,2.3.
1. Daniels profetier (Dan 2; 7; 8) når ned til verdens ende. 

Med unntak av aller siste avsnitt er disse profetiene alt 
gått i oppfyllelse. De fire verdensrikene Babylon, Medo-
Persia, Grekenland og Romerriket har alle stått frem, 
det ene etter det andre, og de har alle møtt den skjeb-
nen som Herren på forhånd skildret ved profeten. Det 
femte verdensrike – Guds evige rike – kommer snart. 
Det som ennå ikke er oppfylt, er at stenen som blir revet 
løs, skal ramme metallbildet på dets føtter av jern. Da 
skal hele bildet, dvs, alle denne verdens riker, bli liksom 
«agner», og vindene skal føre dem bort, slik at de ikke 
finnes mer. Men stenen, symbolet på Guds rike, der 
Jesus er konge, skal fylle hele jorden. Hans rike er evig, 
og alle makter skal tjene og lyde ham. Dan 2,34.35.44.45; 
7,14.18.27.

2. Solen skal bli formørket. Matt 24,29; Mark 13,24; Luk 
21,25; Åp 6,12.

  I traktat nr. 379 fra Det amerikanske traktatselskap 
står følgende utsagn i avsnittet «Life of Edward Lee»: 
«I mai 1780 var det i Ny England, USA, en forferdelig 
mørk dag. Alle ansikter så da ut til å «skifte farge» (Joel 
2,6), og folk var slått med redsel. Det var en panikkartet 
stemning i den byen der Edward Lee bodde. «Mennes-
kene falt i avmakt og redsel» og fryktet for at dommens 
dag var over dem. Lees naboer samlet seg alle omkring 
denne hellige mannen, for lampen hans var i stand og 
skinte klarere enn noen gang før i det unaturlige mør-
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ket. Lykkelig og glad i Gud viste han dem hen til den 
eneste tilflukt i den kommende vrede, og i disse mørke 
timene var han i alvorlig bønn for den skremte meng-
den.»

  Også mange andre skildret denne uvanlig mørke 
dagen (19. mai 1780). Ingen kan påvise noen naturlig 
årsak til dette mørket.

3. Månen skal miste sitt lys.
 «Mørket den følgende kveld og natt var trolig så tykt 

som det noen gang har vært siden Den Allmektige 
skapte lyset. Jeg kunne ikke den gangen holde meg fra 
den tanken at selv om hvert eneste lysende legeme i 
verdensrommet var blitt hyllet inn i et ugjennomtrenge-
lig mørke, eller de plutselig var blitt slokket, kunne ikke 
mørket ha vært mer fullstendig. Et stykke hvitt papir 
som ble holdt bare noen få centimeter fra øyet, var li-
keså usynlig som det sorteste fløyel.» – Etter et brev fra 
dr. Samuel Tenny, desember 1785, sitert i «Collections 
of Massachusestts’ Historical Society», 1. bind, årg. 
1792.

4. Stjernene skal falle ned fra himmelen.
 Dette skjedde i november 1833. Stjerneregnet strakte 

seg over et område fra midt ute i Atlanterhavet og helt 
ut til Stillehavsøyene, og fra Canada til de nordlige 
deler av Sør-Amerika. Denne enestående meteorsver-
men lignet nøyaktig et stjerneregn og var en bokstavelig 
oppfyllelse av profetien.

5. Et stort åndelig frafall i kristenheten. 2 Tess 2,9-12; 2 Tim 
3,1-5; 4,3.4; 1 Tim 4,1.2; Matt 24,11-13.

6. I de siste dager skal det komme spottere som forakter 
læren om Kristi gjenkomst. 2 Pet 3,3.4; Juda 17.18.

7.  Blant kristendomsbekjennere vil det lyde et rop om 
«fred og ingen fare». 1 Tess 5,3; Matt 24,48-51.
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8. Tilstanden i denne tid skal være som i Noahs og Lots 
dager. Matt 24,37-39; Luk 17,26-30.

9. De rike skal samle veldige formuer i de siste dager.  
Jak 5,1-8. Og gruppemotsetninger vekker stridigheter. v. 9.

~ SPIRITISMEN ~
1. Oldtidens spiritisme eller omgang med ånder (som var 

Satan og hans falne engler, se Ef 6,12). 1 Mos 3,1-5;  
2 Mos 22,18; 3 Mos 19,31; 20,27; 5 Mos 18,9-12;  
1 Sam 28,6-10; 1 Kong 22,20-23; Jes 19,3; Matt 10,1;  
12,43-45; 15,22; 17,14-18; Apg 5,16; 16,16-18; 19,11-17; Ef 6,12.

2. Nåtidens spiritisme ble omtalt av profetene. Den er et 
tidens tegn. Jes 8,19.20; Matt 24,23.24; 2 Tess 2,9-12;  
1 Tim 4,1; Åp 13,11-14; 16,13.14; 18,2.

~ GUDS LOV ~
1. Gud forkynte muntlig de ti bud, og alt folket hørte på. 

Siden skrev han dem på to stentavler. 5 Mos 4,12.13; 
5,22; 2 Mos 20,1; 24,12; 31,18; 32,15.16; Neh 9,13.

2. Menneskene kjente Guds bud før loven ble gitt på Sinai. 
1 Mos 26,5; Hos 6,7.

    1. bud: 1 Mos 35,1-4.
    2. bud: 1 Mos 31,19.34.35.
    3. bud: 3 Mos 18,3.21.
   4. bud: 1 Mos 2,1-4; Mark 2,27. (Mosebøkene inne   

 holder antydninger om en tidsinndeling på syv 
 dager, altså i uker: 1 Mos 8,10.12; 29,27.28)  
 2 Mos 16,4.22-30.

    5. bud: 1 Mos 9,20-25.
    6. bud: 1 Mos 4,8-11.23.24; 9,5.6.
    7. bud: 1 Mos 20,5-9; 38,24; 39,7-9.
    8. bud: 1 Mos 31,19.32. 39; 44,8.
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    9. bud: 1 Mos 39,7-20.
 10. bud: Dette budet ble allerede overtrådt av Eva, 

 og begjærlighetens synd må selvsagt gå forut for 
 overtredelsen av budet om tyveri (det 8.)

 Rom 4,15 og 5,13 inneholder et avgjørende bevis på at 
dette er riktig. For dersom menneskene ingen lov hadde 
kjent, kunne det heller ikke være tilregnet dem synd.

3. Guds lov er en regel og rettesnor for vårt liv. 5 Mos 11,18.19; 
Sal 37,30.31; Fork 12,13.14; Matt 19,16.17; Rom 2,13; 3,19.20; 
7,7; 8,4; 1 Joh 2,3-5; Jak 1,25; 2,8-12; 1 Joh 3,4.

4. Loven er fullkommen. Sal 19,8-10; 119,138.142.151.157; 
Jes 48,18; Rom 7,12.14.22.25.

5. Den er gyldig inntil evig tid. 1 Krøn 16,15-17; Sal 89,29-35; 
103,17.18; 105,8; 111,7.8; 119,144.152.160; Matt 5,18.

6. Den ble stadfestet av Kristus og apostlene. Matt 5,17-19; 
22,35-40; Luk 16,17; Rom 3,31; 8,3.4.7; 1 Kor 7,19; Åp 12,17; 
14,12; 1 Joh 2,3-5; 5,2.3.

7. Den blir skrevet hos dem som vender om til Gud.  
Jer 31,31-34; Hebr 8,10-12; 10,16.17.

~ OFFERLOVEN ~
1. Den er avskaffet. Hebr 10,1-5.18; Ef 2,15; Kol 2,14.
2. Denne loven angikk det levittiske prestedømme og dets 

tjeneste. Hebr 7,12.15.16. 28; 2 Kor 3,7. Det sanne offer-
lam er Kristus. Han er det Guds lam som bærer verdens 
synd. 1 Pet 1,19; 1 Kor 5,7; Joh 1,29. Men nå utfører Kris-
tus en tjeneste i helligdommen i himmelen. Hebr 8,1.2.6. 
Her på jorden utfører hans disipler en tjeneste som 
Guds And har dyktiggjort dem til. 2 Kor 3,3-6. Hensikten 
er å lede Guds folk bort fra overtredelse av loven til et 
liv i lydighet og samfunn med Gud. Matt 1,21; 1 Joh 1,7.9; 
Rom 6,1-4; 1 Joh 3,3-5; 2,2-7.
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~ SABBATEN ~
Herrens sabbat er den syvende dag. Den er fremdeles hel-
lig og bindende, slik den alltid har vært.
1. Den ble innstiftet ved skapelsen. Da hellighet og velsig-

net Gud den. 1 Mos 2,1-3; 2 Mos 20,11; Mark 2,27;  
2 Mos 16,22.23.25-30.

2. Den er påbudt i Guds lov. 2 Mos 20,8-11. Den skal gjelde 
også på den nye jord. Jes 66,23.

3. Helligholdelsen av den er knyttet til løfter om evig liv. 
Jes 56,2-7; 58,13.14.

4. Den er Det nye testamentes sabbat.  
Matt 12,1.2.5.8-12; 24,20; Mark 2,23-28; Luk 23,54.56;  
Joh 19,31; Apg 13,14.15.27.42.44; 15,21; 16,13; 17,2; 18,4.

  I Det nye testamente blir den syvende dag kalt sabbat 
58 ganger. Det nye testamente ble skrevet i den kristne 
tidsalder for dem som lever i den nye pakts tid. Ifølge 
Herrens ord er derfor «sabbaten» det rette navn på den 
syvende dag (lørdagen) i den kristne tidsalder. Den 
dagen som følger etter, kalles rett og slett «den første 
dag i uken». «Sabbat» betyr hvile eller hviledag. Vi som 
lever nå, bør derfor også kalle den syvende dag sabbat 
og hvile på den dagen og holde den hellig. «La det stå 
fast at Gud taler sannhet, men hvert menneske er en 
løgner. Slik står det skrevet: For at du skal få rett når 
du taler, og vinne når du fører sak.» Rom 3,4. «Den som 
taler, skal se til at han taler Guds ord. » 1 Pet 4,11.

 Den syvende dag er «Herrens dag», for den er den enes-
te dagen han har forbeholdt seg selv. 2 Mos 20,10.11;  
3 Mos 23,38.

  Jødenes sabbater var årlige eller seremonielle sab-
bater. 3 Mos 16,29-3 1; 23,27.32; 2 Kong 4,23; 1 Krøn 23,31; 
Kol 2,16. 17; Rom 14,5.6.
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~ NÅR SABBATEN BEGYNNER ~
Sabbaten er et minne om Guds hvile på den syvende dag 
etter at han hadde skapt alle ting i de seks dager. I sam-
svar med den første inndeling av tiden begynner sabbaten 
derfor om kvelden.

Kvelden er begynnelsen til døgnet. 1 Mos 1,5.8.13.19.23.31; 
3 Mos 23,32; Neh 13,19. Kvelden begynner når solen går 
ned. 3 Mos 22,6.7; 5 Mos 23,11; Josva 8,29; 10,26.27.

~ DEN FØRSTE DAG I UKEN ~
Den første dag i uken blir nevnt åtte ganger i Det nye 
testamente. Matt 28,1; Mark 16,2.9; Luk 24,1; Joh 20,1.19; 
Apg 20,7; 1 Kor 16,2. Ikke på noen av disse stedene finnes 
den minste antydning om at den er en hellig dag eller en 
hviledag. «Herrens dag» som nevnes i Åp 1,10, må være 
den dagen som hører Herren til, og den dagen er sabbaten. 
2 Mos 20,10; Jes 58,13; Mark 2,27.

Det er vel verd å legge merke til hva Luther sier om kir-
kefedrenes vitnesbyrd: «Når Guds ord blir forkynt og tydet 
av kirkefedrene, er det etter min mening som når man 
siler melk gjennom en kullsekk, noe som nødvendigvis må 
forurense melken og gjøre den svart. På samme måten er 
Guds ord i seg selv rent og klart, men ved kirkefedrenes 
lærdommer og skrifter er det sannelig blitt formørket og 
forfalsket.»

~ DÅPEN ~
Ordet «døpe» er avledet fra det greske ordet «baptizo» som 
først og fremst betyr å «dyppe ned». Luther sier: «Dåpen 
heter «baptismos» på gresk, «mersio» på latin, et ord som 
brukes når en senker noe helt ned i vannet slik at vannet 
går sammen over det. Og selv om det på mange steder 
ikke er vanlig å senke barna helt under i dåpen, men bare 
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å stenke litt vann over dem med hånden, så skulle det like-
vel være slik. Det ville være riktig at man, ifølge betydnin-
gen av ordet dåp, helt og holdent senket barnet eller hver 
som blir døpt, ned i vannet og igjen tok det opp av det.» 
– «Luthers reformatoriske skrifter», side 64,65.

Vi blir døpt i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds 
navn. Matt 28,19. Med det gir vi til kjenne vår tro på den 
eneste sanne Gud, vår Far (Joh 17,3) og på Guds Sønn, Je-
sus Kristus, vår frelser og mellommann, og på Den Hellige 
Ands fornyende gjerning i hjerte og sinn.

Bibelsk dåpspraksis. Matt 3,6-13.16; Mark 1,5.9.10;  
Joh 1,28; 3,23; Apg 8,36.38.39; Rom 6,3-5.

Omvendelse og tro skal gå forut for dåpen. Mark 16,16; 
Matt 3,6; Apg 2,38. 41; 8,12.13.36.37; 9,17.18; 10,43-48; 
16,14.15; 18,8; 22,16.

Guds ord har ikke noe eksempel på at småbarn ble 
døpt. Den som skal døpes med bibelsk dåp, må først høre 
Guds ord og tro det. «Troen gir sikkerhet for det som 
håpes, visshet om ting en ikke ser.» Hebr 11,1. «Så kommer 
da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer 
av Kristi ord.» Rom 10,17.

Bibelen har ikke med et eneste ord befalt at barn skal 
døpes. Dåpen gjelder dem som er villige og som har de 
nødvendige betingelsene. «Vend om og la dere døpe i Jesu 
Kristi navn, hver og en av dere, så dere får tilgivelse for 
syndene.» Apg 2,38. Dåpen er ikke et løfte, men er fra Guds 
side en befaling, og for menneskene er den en lydighets-
handling. Derfor er dåpen «en god samvittighets bekjen-
nelse til Gud». 1 Pet 3,21.

Samvittigheten er den stemmen som gir sitt bifall når vi 
gjør det gode, og bebreider oss når vi gjør det onde. Denne 
stemmen finnes ikke hos et lite barn så lenge det ennå 
hverken har gjort ondt eller godt. Når det gjelder småbarn, 
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er løftet om Guds rike ikke betinget av dåp. Mark 10,13-16. 
Kristus døpte ikke de små, men la hendene på dem og vel-
signet dem. Dåpen viser at vi er døde fra synden, og vi skal 
nå leve i lydighet mot Guds bud. Når vi blir senket ned i 
dåpens vann, blir vi begravet med Kristus. Og vi står opp 
av vannet i likhet med hans oppstandelse. Rom 6,3-7. Der-
som vi da blir tro i Kristi kjærlighet og lydighet, skal vi også 
ligne ham i hans kjærlighet når han åpenbares. 1 Joh 3,2.

«Den som har mine bud og holder dem, han er det som 
elsker meg.» Joh 14,21.

~ GUD FADER, SØNNEN OG DEN HELLIGE ÅND ~
Gud er en person. Joh 5,37; Dan 7,9; 2 Mos 33,18-23; 24,10; 
Mark 16,19; Apg 7,55.56; Åp 4,2; 5,1.6.7; Esek 1,26.28. Den 
himmelske Far er den selveksisterende, allmektige, eneste 
sanne Gud. Joh 17,3; Mark 5,7; Dan 2,44; 1 Tim 6,16; 1,17;  
Åp 19,6; 1 Kor 8,6; Ef 1,17; 4,6; Åp 4,8; 1 Tim 2,5.

Sønnen er Gud, Guds Sønn, opphøyet, utsendt, opp-
holdt og herliggjort av Faderen. Joh 1,1-3; Åp 3,14; Ef 1,15; 
Joh 3,18; 6,38-40.44.46; 8,28.58; 17,5.24; Hebr 1,5-9; Ef 4,15.16; 
Kol 2,19; Joh 11,25; Matt 28,18; 1 Kor 11,3; Joh 5,19; 12,49.50; 
7,16; 14,24.28; 17,1; Apg 3,13.

Den Hellige Ånd blir sidestilt med Faderen og Sønnen. 
Matt 28,19. Han går ut fra Faderen. Joh 15,26; Matt 3,16. 
Den var med i skaperverket og var virksom i den gamle 
pakts tid. 1 Mos 1,1.2;

Jes 63,10.11; Sal 51,13; 143,10. Ånden ble lovt i en større 
fylde i Ånden nye pakts tid. Joel 3,1; Joh 16,7.8; 14,16;  
Apg 2,16-18. Ånden blir gitt på betingelse av lydighet og 
bønn og blir evig hos Guds barn. Apg 5,32; Luk 11,13;  
Joh 14,16. Den rettleder til all sannhet, styrker vårt innvor-
tes menneske, bringer menigheten forskjellige gaver og 
skaper enighet blant Guds folk. Joh 16,13; Ef 3,16; 1 Kor 12.
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~ MENNESKETS NATUR ~
1. Mennesket ble dannet av jord og blir til jord igjen.  

1 Mos 2,7; 3,19; 18,27; Job 10,9; 34,15; Sal 103,14; Fork 3,20; 
1 Kor 15,32.47.

2. Livets ånde, som ble blåst inn i menneskets nese, gav 
mennesket liv. 1 Mos 2,7. Denne ånd, som også finnes 
hos dyrene, er betingelsen for alt liv. 1 Mos 7,15.22;  
Job 27,3; Sal 104,29; 146,4; Fork 3,19; 12,7. (Det står ikke 
noe her om at ånden som går til Gud, er levende eller 
kan tenke. Sammenhengen viser at det her tales både 
om de ugudelige og de rettferdige.) Se videre Jes 2,22; 
Apg 17,25. En skildring av hvordan Ånden igjen kommer 
til menneskene i oppstandelsen, finner vi i Esek 37,1-13.

3. En levende sjel er ikke en udødelig sjel. 1 Mos 1,20.30; 
2,7 (sml. kap. 5,5); 3 Mos 17,11.14; 4 Mos 23,10; Sal 49,16; 
89,49; Åp 16,3; 20,4. (Disse sjelene var døde, for ellers 
kunne de ikke bli levende igjen.) Esek 18,4.20.

4. Mennesket har ikke selv udødelighet. Bare Gud har 
denne egenskapen. 1 Tim 1,17; 6,16; Gud kan gi mennes-
kene udødelighet. Rom 6,23. Denne gaven er ennå ikke 
gitt mennesket, som sies å være jordisk. 1 Kor 15,47;  
Kol 3,3.4. Evangeliet legger det frem for oss som noe vi 
skal søke etter å oppnå ved å tro på Jesus Kristus.  
2 Tim 1,10; 2 Pet 1,4; Rom 2,7. Alle som søker den på rette 
måte og tar imot Kristus, vil få udødelighetens gave i de rett-
ferdiges oppstandelse. Joh 1,12; Luk 14,14; 1 Kor 15,51-54.

~ DE DØDES TILSTAND ~
«Går mennesket bort, hvor finnes det da?» Job 14,10.
1. De døde er ikke i himmelen. Sal 6,6; 115,17; Joh 3,13; 

7,33.34; 8,21; Apg 2,34; Hebr 11,9.10.13.39.40. De er ikke 
i helvetes ild, for hva kunne ellers hensikten være med 
en fremtidig dom? 2 Pet 2,9.
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2. De er i graven (dødsriket). 1 Mos 3,19; 37,35; 44,29;  
Job 3,11-19; 7,21; 14,10-14; Sal 88,11-13; 94,17; Fork 3,20.21; 
9,10; Esek 37,12.13; Dan 12,2; Apg 2,29-34.

3. De sover og er uten liv. Apg 13,36; 2 Sam 7,12;  
1 Kong 1,21; 2,10; 2 Kong 20,21; 2 Krøn 26,23; 27,9;  
Job 3,13; 14,12; Sal 76,6; Apg 7,60; 1 Kor 15,18.20.32.51.52; 
1 Tess 4,13.16.

4. De døde lover ikke Herren, gjør ikke noe og vet ingen-
ting. Sal 6,6; 88,11.12; 115,17; 146,4; Fork 9,5.6. 10;  
Jes 38,18.19; 63,16.

~ SJEL ~
I Det gamle testamente kommer ordet «sjel» fra det 
hebraiske «nefesch», som betyr 1) ånde; 2) livsånde (jfr. 
det greske «psyke» og det latinske «anima») som legemet 
lever ved, d.e. livsprinsippet (livet) som gir seg uttrykk i 
åndedrettet; 3) sjelen, sinnet, setet for følelser og beve-
gelser; 4) en levende skapning som har «nefesch» liv.

«Nefesch» er i Det gamle testamente oversatt på mange 
forskjellige måter, som f. eks. Sjel: Esek 25,6.15. • Perso-
ner: Jer 52,29.30.• Liv: 2 Sam 14,14; Jer 42,20. • Dyr: 1 Mos 
1,21.24; 2,19; 3 Mos 11,46. • Levende: 1 Mos 9,10.12.15.16. • 
Folk: 1 Mos 14,21. • Hjerte: Ord 23,7. «Nefesch» er videre 
oversatt med Mann: 2 Mos 16,16; 4 Mos 19,18. • Mennesket: 
4 Mos 31,28.30.40.46. • Lik: 3 Mos 21,1.11; 22,4; 4 Mos 6,6.11; 
9,6.7.10; 19.13 (eg. «en død Adams sjel», dvs. menneske-
sjel); Hag 2,13. • Død d.e. en død person: 4 Mos 19,16. • 
Stole på: Ord 28,25; 2 Mos 23,9 (det kjennes). • Raser:  
2 Sam 17,8. • Lyst (mord-lyst): Sal 78,18; 27,12. • Synes om: 
5 Mos 21,14; 23,24. • Grådig: Ord 23,2. • Undertiden er «ne-
fesch» i vår bibeloversettelse gjengitt med et pronomen, 
f.eks. «en» eller «noen».
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I Det nye testamente kommer sjel fra det greske 
«psyke», som stammer fra verbet psyko, som betyr «ånder, 
puster, blåser». Psyke har mange forskjellige betydninger, 
så som: liv, livskraft, sjel, hjerte, gemytt, sinnelag, sanse-
lig attrå, lyst, appetitt, ånd, forstand. I Det nye testamente 
er det oversatt med: Sjel: Matt 10,28; Mark 12,30.33. • Liv: 
Matt 2,20; 10,39; 16,25; 20,28; Mark 3,4; Luk 12,22.23;  
Joh 10,11.15; Fil 2,30; 1 Joh 3,16; Åp 12,11; 16,3. • Hjerte:  
Ef 6,6. • I Apg 14,2 er det i flere bibeloversettelser oversatt 
med sinn.

~ ÅND ~
I Det gamle testamente kommer «ånd» i alminnelighet fra 
det hebraiske «ruak» (ruach) som stammer fra et likely-
dende verbum som betyr å blåse, ånde eller også lukte 
(«være»). Sal 115,6; 1 Mos 8,21; 5 Mos 4,28. «Ruak» fore-
kommer om lag 440 ganger i Det gamle testamente, og er 
i de fleste tilfelle oversatt med «ånd». Ordet har følgende 
betydning: 1. Ånd, å ånde, blåse. Det er: a) ånde gjennom 
nesen, b) ånde gjennom munnen, c) luftens ånde eller be-
vegelse. 2. Den levende ånde, ånd, liv, livsprinsippet, som 
viser seg ved åndedrettet gjennom munn og nese, både hos 
mennesker og dyr. 3. Den tenkende sjel, sinnet, ånden.  
a) Setet for følelsene og lidenskapen; b) sinnets art, måten 
å føle og handle på; c) om viljen: råd og hensikt.

«Ruak» er likesom «nefesch» oversatt på mange for-
skjellige måter. Her er noen eksempler: Vind: 1 Mos 8,1; 
2 Mos 10,13-19; Jer 4,11.12; Sal 1,4; 11,6. • Luft: Job 41,7. • 
Storm: 4 Mos 11,31; Jonas 1,4. • Ånd: 1 Mos 1,2; 6,3;  
Sal 146,4; Esek 11,5. • Livsånde: 1 Mos 6,17; 7,15; Sal 104,29. 
• Hjerte (-sorg): 1 Mos 26,35. • Innskytelse: 2 Kong 19,7;  
Jes 37,7. • Pust: 2 Mos 15,8. • Mot: Jos 2,11. • Sinne:  
Dom 8,3; Ord 29,11. • Fnyse: Jes 25,4.
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I Det nye testamente kommer ordet «ånd» fra det 
greske «pneuma», fra verbet «pneo», som er oversatt til: 
puster, ånder, blåser (Matt 7,25.27; Luk 12,55; Joh 6,18), duf-
ter, puster. «Pneuma» som i Det nye testamente forekom-
mer om lag 385 ganger, betyr: pust, ånden, vindpust, vind, 
ånde. I vår bibeloversettelse er det nesten alltid oversatt 
med «ånd» (med tilføyelse av «Guds» og «hellig» når det er 
tale om Guds Ånd, Den Hellige Ånd). Se Matt 3,16; 4,l; 8,16; 
10,20; Hebr 1,14; 4,12. Det oversettes med «vind» i Joh 3,8 og 
«livsånde» (d.e. «liv») i Åp 13,15.

~ ET BEMERKELSESVERDIG FAKTUM ~
Det hebraiske og greske ord som «sjel» og «ånd» er over-
satt fra i vår bibel, forekommer om lag 1700 ganger i Den 
hellige skrift, men ikke en eneste gang med tilføyelse av 
adjektivet «udødelig» eller noe annet ord med samme be-
tydning. Derfor er det fullstendig ubibelsk å tillegge sjelen 
eller ånden en slik egenskap.

Bibelens fremstilling er ganske enkel og lett forståelig. 
Mennesket dør og blir til jord. Sjelen eller livet opphører. 
Ånden, livsprinsippet, går tilbake til Gud som gav den. 
Tanken og åndsevnene opphører. Ved sin gjenkomst vil 
Kristus atter oppreise støvet og gi mennesket ånden eller 
åndedrettet tilbake, slik at mennesket på nytt blir en le-
vende sjel og da altså igjen får eie liv, sinn, tanke, følelse.

«Legg ikke noe til hans ord, ellers refser han deg, og du 
står der som løgner.» Ord 30,6.

~ HELVETE ~
I eldre oversettelser av Det gamle testamente forekom-
mer ordet «helvete» som en gjengivelse av det hebraiske 
«scheol», som forekommer 64 ganger i grunnteksten. I ny 
norsk oversettelse er det hver gang gjengitt med «døds-
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riket». Ordet kan i hvert tilfelle gjengis med graven, de 
dødes oppholdssted. Eksempler på bruken av «scheol»:  
1 Mos 37,35; 42,38; 4 Mos 16,30.33 (eldre overs. har her 
«helvete»). Noen overs. sier «underverdenen», noe som 
også kan være ordets betydning. I King James’ engelske 
bibeloversettelse er «scheol» oversatt «helvete» 31 ganger, 
«graven» 30 ganger og «hulen» tre ganger. I en nyere ame-
rikansk oversettelse av Bibelen har man ikke søkt å gjengi 
ordet med noe engelsk uttrykk, men har i alle disse tilfeller 
brukt grunntekstens «scheol». I den reviderte engelske 
bibeloversettelse er «scheol» brukt uforandret 29 ganger 
(«scheol» uttales med betoning på siste stavelse og med 
lang o).

I Det nye testamente er det tre ord som i eldre overset-
telser undertiden blir gjengitt med «helvete», nemlig «ha-
des», «gehenna» og «tartaros». «Hades», som forekommer 
ti ganger (Matt 11,23; 16,18; Luk 10,15; 16,23; Apg 2,27.31;  
Åp 1,18; 6,8; 20,13.14), har samme betydning som «scheol» 
og er i ny norsk oversettelse hver gang oversatt «dødsri-
ket». I noen greske manuskripter forekommer «hades» 
også i 1 Kor 15,55, hvor det i våre eldre bibeloversettelser 
er gjengitt med «helvete».

«Gehenna» forekommer tolv ganger (Matt 5,22.29.30; 
10,28; 18,9; 23,15.33; Mark 9,43.45.47; Luk 12,5; Jak 3,6) og er 
i vår bibel hver gang oversatt «helvete». «Gehenna» er et 
hebraisk ord og betyr «Ben Hinnoms dal», dvs. Hinnoms 
sønns dal (2 Kong 23,10). Det var navnet på et sted syd 
for Jerusalem, der de brente opp kadavre og søppel, som 
tidligere ble vanhelliget ved avgudsoffer (Jer 19,2.6). «Ge-
henna» er et treffende bilde på ildsjøen, der de ugudelige 
til sist skal bli tilintetgjort.

I eldre bibeloversettelser finnes ordet «helvete» i  
2 Pet 2,4, der det på gresk står «tartaro» som er et verbum 
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og betyr «styrter ned i tartaros». Ordet «tartaros» er hentet 
fra den greske mytologi, og dets betydning er kanskje ikke 
helt klar. Det angis å skulle betegne underverdenen, skyg-
geriket.

~ EVIGHET ~
Ordet evighet (evig) kommer i Det nye testamente fra 
«aion». Dets egentlige betydning er tidsrom eller tidsav-
snitt, enten det nå er kort eller langt. Ifølge gresk ordbok: 
tidsrom, levetid, lang tid, evighet. Det er også oversatt Ver-
den: Matt 12,32; 13,40.49; 24,3; 28,20; Mark 10,30; Luk 20,35; 
Tit 2,12. • Tid: Ef 2,7. • Løp (skikk, vis, tidsånd): Ef 2,2. • 
Evig tid: Ef 3,11. I sin mest utstrakte betydning (evigvaren-
de) brukes «evig» (f. eks. i 1 Tim 1,17; Kol 1,26 og på mange 
steder) der det tales om evig liv. At «aion» kan betegne 
begrenset tid, ser vi også klart ved at det i grunnteksten 
ikke sjelden forekommer i flertall, altså «evigheter». Dette 
blir tydelig også f.eks. i Ef 3,21 i ny norsk overs., likeså i  
Åp 1,18; 5,13; 14,11; 20,10, der f.eks. den nye danske over-
settelsen har «evighetenes evigheter».

At «evig» brukes om begrenset tid, ser vi videre av  
3 Mos 16,31; 23,41; Jer 51,39.57; Hebr 6,2; Jud 6.

~ DE UGUDELIGES STRAFF ~
«Hva blir da enden for dem som ikke vil tro Guds evange-
lium?» 1 Pet 4,17.
  1. Jorden skal bli deres straffested. Ord 11,31; Åp 20,7-9. 

Ildsjøen, der de blir tilintetgjort, skal være her på jor-
den. Åp 20,15; 21,8; 2 Pet 3,10; Sef 1,18.

  2. På Herrens store og forferdelige dag får de sin straff 
etter en forut fastsatt dom. Matt 13,30.40; 25,31.41;  
Joh 5,29; Apg 17,31; 24,25; Rom 2,5.6.
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  3. Bare de troende skal oppnå evig liv. Joh 3,36;  
1 Joh 5,11.12; Matt 10,39; 16,25; Luk 17,33; Joh 12,25;  
1 Joh 3,15.

  4. Syndere blir straffet med døden. Esek 18,4.20.24.26-28; 
33,8.11.13.15-19; Rom 1,32; 6,16.21-23; 8,6.13; 2 Kor 2,16;  
1 Joh 5,16; Åp 2,11; 20,6.14.15; 21,8; Jak 1,15; 5,20;  
5 Mos 30,15-19; Ord 8,36; 14,12; 19,16; Jer 21,8; 31,30;  
Joh 5,24; 6,50. 53; 11,26.

  5. De skal omkomme. Jes 1,28; 66,17; Ord 19,9; 21,28;  
Luk 13,5. De skal utryddes. Sal 37,9.22.28.34; Sal 104,35; 
Ord 2,22; Apg 3,23; Sal 73,27; 94,23; Sef 1,3.

  6. De skal ødelegges. Sal 73,3.17.18; 92,8; 145,20;  
1 Kor 3,17; Åp 11,18.

  7. De skal gå til grunne. Sal 2,12; 5,7; 37,20; 49,21; 71,13; 
73,3.17-19; Jes 41,11.

  8. De skal forgå. Sal 92,10; 2 Pet 2,12.
  9. De skal gå under (undergang). Sal 73,3.17-19; Jes 1,28; 

Rom 9,22; 1 Tess 5,3; 1 Tim 6,9; 2 Pet 3,16. Sal 112,10.
10. De skal gå til grunne (tilintetgjøres). Sal 9,6; 37,38;  

1 Kor 15,26; Hebr 2,14; Jes 28,13-19; Jes 41,11.12;  
Apg 13,41.

11. De skal fortæres. Jes 26,11; Esek 28,18; Ob 18; Nah 1,10; 
Sal 21,10; 2 Tess 2,8; Hebr 10,27; Åp 20,9.

12. De skal tæres, brennes opp. Sal 97,3-5; Jes 1,31;  
Mal 4,1.3; Matt 3,12; 7,19; 13,30.38-40; Joh 15,6; Hebr 6,7.8; 
2 Pet 3,10; Åp 18,8.

13. De skal forsvinne som røk. Sal 37,20; 68,3. Bli til aske 
(støv). Esek 28,18; Mal 4,3.

14. Deres lampe skal slokkes. De har ingen fremtid (etter-
tid). Sal 37,37.38; Ord 13,9; 24,20.

15. De skal ikke være mer. Sal 37,9.10; 104,35; Jes 11,4;  
Esek 26,21; 28,18; Ord 10,24.25; 12,7; Sef 1,18.
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Vi har henvist til en lang rekke skriftsteder som tydelig 
forteller hva de udugeliges skjebne vil bli. Det kunne vises 
til andre steder og til andre uttrykk, som f. eks. ordet «for-
tapes», «fortapelse», som i grunnspråket betyr fordervelse, 
undergang.

Evig «pine» i Matt 25,46 er i den nye norske oversettel-
sen korrekt oversatt med «straff». «Kolasis» forekommer 
bare her og i Joh 4,18, der også den norske bibeloverset-
telsen har «straff». Det tilsvarende verbum «kolazo» betyr: 
«tukter, straffer», og forekommer bare i 2 Pet 2,9 og  
Apg 4,21,der den norske bibel har «straffe».

Luk 23,43 lyder slik i L. Reinhardts oversettelse av Det 
nye testamente på tysk (utgave 1910): «Og Jesus sa til 
ham: Sannelig, jeg sier deg i dag: Du skal være med meg i 
paradis.» Til dette føyer Reinhardt en lengre anmerkning, 
der han bl. a. sier at «den nå alminnelige tegnsetting på 
dette sted er uten tvil feil og motsier både Kristi og røve-
rens tenkemåte». I sin oversettelse av Det nye testamente 
på engelsk (utgave 1903) gjengir Rotherham dette verset 
nøyaktig på samme måten, og tilføyer (i en tidl. utg.) en 
lang anmerkning som begynner slik: «Det blir leserens sak 
å avgjøre om uttrykket «i dag» skal knyttes a) til setningen 
som står foran, eller b) til setningen som følger etter.» Rent 
språklig er det ene like riktig som det andre. På den annen 
side er det imidlertid sikkert at man kommer i strid med 
Bibelens lære hvis man vil hevde at Jesus gikk til paradiset 
den dagen. Pastor Reinhardt sier videre: «Uttrykket ’sier 
jeg deg i dag’ svarer også helt til den hebraiske talemåte, 
hva flere steder i Det gamle testamente viser. Det var sær-
lig passende på korset og på Jesu dødsdag, da han dermed 
på en særegen måte bekreftet sitt løfte. Da Jesus ennå på 
den tredje dag etter sin død i ordene til Maria Magdalena 
sa til dem alle: «Jeg er ennå ikke faret opp til Faderen» 
(Joh 20,17), så kan og må ordet «i dag» ikke forstås på den 
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måten som man vanlig oppfatter det… De indre og ytre 
grunner taler også for den tegnsettingen og oppfatningen 
som vi har benyttet.» Rotherham resonnerer nøyaktig på 
samme måte; bare at han samtidig peker på noen av de 
grunnene som den nå alminnelige oppfatning hviler på.

~ ET HÅP ~
Guds ord forkynner bare ett håp for de troende. Ef 4,4.  
Ved sin gjenkomst vil Frelseren vekke opp sine hellige av 
graven og samle alle sine barn, som da blir gitt udødelig-
het. Job 19,25.26; Sal 17,15; Jes 26,19; Dan 12,2;  
Matt 13,39-43; 25,31.34; Luk 14,14; Joh 5,28.29; 6,27.39.40; 
11,24.25; 14,1-3; Apg 23,6; 24,15.21; 26,6-8; Rom 8,23;  
1 Kor 1,7; 15,32.45.49-58; 2 Kor 1,14; 5,10; Fil 1,6.10; 2,16; 
3,11.20.21; Kol 3,4; 1 Tess 2,19; 3,13; 4,13-18; 5,23;  
2 Tess 1,7-10; 2,8; 1 Tim 6,14; 2 Tim 4,8; Tit 2,13;  
Hebr 11,10.13.35-40; Jak 5,7-9; 1 Pet 1,3-7.13; 4,13; 5,4;  
2 Pet 3,7-13; 1 Joh 2,28; 3,2; 5,11; Åp 5,10.13. 14; 22,12.20.





T E m a E r
~ Den hellige skrift ~

~ Kristi annet komme ~
~ Oppstandelsen ~
~ Tusenårsriket ~
~ De helliges arv ~
~ Helligdommen ~

~ Tidenes tegn ~
~ Spiritismen ~

~ Guds lov ~
~ Offerloven ~
~ Sabbaten ~

~ Når sabbaten begynner ~
~ Den første dag i uken ~

~ Dåpen ~
~ Gud Fader, Sønnen og Den hellige ånd ~

~ Menneskets natur ~
~ De dødes tilstand ~

~ Sjel ~
~ Ånd ~

~ Helvete ~
~ Evighet ~

~ De ugudeliges straff ~
~ Et håp ~
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