”Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige.”
TROENDES FORSAMLING VERDAL.

Judas 3.
Striden nr. 1.

Esekiel...28:12-15
Menneskesønn!
Stem i en klagesang over Tyrus' konge,
og si til ham: Så sier Herren: Du var
seglet på den velordnede bygning, full
av visdom og fullkommen i skjønnhet!
I Eden, Guds hage, bodde du. Kostbare
stener dekket deg: karneol, topas,
diamant, krysolitt, onyks, jaspis, safir,
karfunkel og smaragd, og gull. Dine
trommer og fløyter var i fullt arbeid hos
deg. Den dag du ble skapt, stod de rede.
Du var en salvet kjerub med dekkende
vinger, og jeg satte deg på Guds hellige
fjell. Der gikk du omkring blant
skinnende stener. Ustraffelig var du i
din ferd fra den dag du ble skapt, til det
ble funnet urettferdighet hos deg.
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Ansvarlig utgiver og oversetter av “Striden”, er Rolf Strømmen. Alle
henvendelser om “Striden”, gjøres til bladets adresse. Alle seriøse
henvendelser vil bli besvart. Bladets adresse er.:
Den troendes forsamling, Verdal.
Rolf Strømmen
Lerkeveien 10.
7650. Verdal.

Tlf.: 740 71190.
Fax.: 740 72190.
Mob.: 980 49302.

Menighetens møtelokalets adresse er.:

Feskarveien 1.

2

SATANS TEST OG FALL
Hvis Det Gamle testamentet forteller at Satan ble skapt fullkommen,
den gang da Gud skapte ham, og vandret slik inntil det ble funnet
urettferdighet i ham? Hva var da denne urettferdighet? Hvordan kom
den inn? Hva slags forhold pekte det til, da Kristus selv sa: ”Jeg så
Satan falle ned som et Lyn fra himmelen.” Hva refererer Kristus til,
når han beskylder Satan å være en løgner og en morder, fra
begynnelsen? Les denne enestående beretningen, om hvordan
urettferdighet ble funnet i han, (Lusifer), og hva det forårsaket. Dette
vårt emne i dag, kommer ikke til å handle om Frelse, for denne type
budskap er egentlig ikke en forkynnelse til frelse, Frelse for syndere er
alene basert på menneskets forhold, og overgivelse til Jesus Kristus,
og Hans frelsesverk på Golgata kors. Syndere som søker frelse, for å
få forløsning fra et liv i synder, må adlyde Ap.Gj 2:38. ved å omvende
seg fra sine syder, og tro på Evangeliet.
EN INTELLEKTUELL TIDSALDER.
Siden vi lever i en slik intellektuell tidsalder, som har produsert så
mange teorier og ideer om opprinnelsen av alle ting, hvor de da tar
opprinnelsen og opphavet til Gud og hans skapelse, og vender det slik
de selv vil det, så føler vi oss ledet til å bringe fram en slik type
budskap. Er det en overnaturlig Gud som har skapt alle ting, eller er
det bare en religiøs lære som blir trodd for det meste av umyndige og
ulærde mennesker? Hvis det er en Gud? Hvor kom han fra? Og som
mange av de Teologiske debattanter diskuterer, og bli forvirret over.
Hvor er Han? Er han død? Ja det er ingen ende på intellektuell
forvirrelse. Men i det vi vet at Satan reiser seg i denne endetiden, for å
forsøke og ryste enhver Kristnes fundamentale tro på Bibelen, som det
ufeilbarlige Gud ord, så tror vi at Herren (den allmektige), som
kjenner alle djevelens mangfoldige forsøk på å få utslettet Hans
eksistens fra menneskenes sinn, har plassert i sitt eget ord, mange
uttalelser som er åndelige gullkorn, som en bibeltroende Kristen kan
få åpenbart, som opphøyer og ærer Ham. Og disse ord kan han bruke
mot den flamme av vantro som regjerer i dag. Det emne som vi i dag
skal behandle, berører ikke gårsdagens hendelser, og heller ikke det
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som skjedde for fire eller fem tusen år siden. Nei min venn, det
strekker seg lengre tilbake enn menneskets tilværelse i Edens have, ja
endog enda lengre, helt tilbake til skapelsen av engleverden og deres
prøve og test i deres Edens have. Det ser ut i fra skriften, som at både
engler og mennesker har blitt testet i sin Edens have, men bare ikke i
den samme haven. Da mennesket kom inn i sin have, var allerede
Lusifer en fallen skapning, og ikke den perfekte englefyrsten som han
var da han ble skapt. Et eller annet sted før menneskets skapelse,
hadde det skjedd noe drastisk, - og Lusifer hadde gjort seg skyldig i
løgn og mord. Og i henhold til Jesu uttalelse i Joh. 8:44. så var Satan
en løgner og en morder i fra begynnelsen da før vår tidsregning, med
Adam som vår far. Tid, slik som vi kjenner til ordet tid, med 24. timer
i døgnet, og med dager, måneder og år, begynte egentlig ikke før på
vår fjerde dag i skapelsesberetningen 1.Mos 1: 14 – 19. Så før vår
tidsregning da begynte, så hadde Gud allerede avsluttet denne delen
av vårt emne som vi her skal omhandle. Dette vårt budskap berører
også Livets Bok, som også ble skrevet før Verdens grunnvoll ble lagt.
Ef. 1:4 – 5.
I GUDS SINN
Ja lenge før tiden selv begynte, så var dette vårt emne uttenkt dypt i
Guds sinn og tanker, som også skriften så tydelig viser til. Idet vi
beveger oss gjennom skriften, så finner vi både her og der forskjellige
uttalelser, som viser til dette faktum. Når vi har kommet til våre dager,
så er vi da i stand til å ta disse underfulle hemmeligheter, og plassere
dem i sammen, slik at vi kan avdekke en vei i ordet som fører oss
langt tilbake før tiden begynte slik vi kjenner den etter den fjerde
skapelsesdagen. 1. Mos.1:14-19. Det ville være nytteløs å søke inn i
dette, hvis vi ikke hadde noe å holde oss til i ordet, hva Gud hadde i
sitt sinn, og hva han gjorde der tilbake i denne tiden. Noen sier,
hvorfor være så opptatt med det som skjedde før Edens have? Jo, min
venn, fordi det som hendte der tilbake, har virket så meget inn på
menneskets liv, både under og etter oppholdet i Edens have. Vår
nåværende verden er blitt så merkelig influert av det som skjedde i
den forrige tidsepoke, at Bibelen forteller oss både hvordan og hvorfor
dette hendelsesforløpet influerer vår tid og dag, slik som det nå gjør. I
dag lever vi i en tid hvor det ser ut som om Satan, i det han vet at han
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har bare en kort tid igjen, ikke lar noen sjanse gå fra seg til å utrydde
Guds sanne frelsesprogram for menneskene. Ved å få dem til å vende
seg til et sosialt samfunnsmesig evangelium, bekjempes den sanne
apostoliske læres grunnfundamenter. Han har også fått innprentet i
deres sinn at Gud i det hele tatt ikke har noe å gjøre med skapelsen.
SATANS MAKT OVER MASSENE
Satans makt på massene, (det brede lag av folket) er ofte kommet
gjennom vitenskapelig kunnskap. Gjennom de moderne
vitenskapelige felter, har han forsøkt å bevise at, skapelsen meget
enkelt kan bevises vitenskapelig, og at å tro på Gud som noen skaper,
må man ignorere helt. Men jeg vet at DEN GUD SOM
JEG
TJENER KAN ALDRI NOEN GANG FREMSTILLES ELLER
TESTES I NOE REAGENSRØR. Nei ikke en gang en eneste
egenskap. Det er umulig å tro på Gud gjennom laboratorieprøver,
botanisk eller biologisk. Vår Gud har gitt oss fullkomne veier og
muligheter, ved hvilket det sanne hjertet skal kunne kjenne Ham
GJENNOM SITT ORD. Reagensrør kan ikke bevise Gud, men Hans
ord kan det. Bare gjennom den åndelige vei kan vi bevise Guds
allmakt. Reagensrør har nok bevist mange ting i denne verden, rent
materialistisk sett, men den usynlige tilstand er noe helt annet. Og
Gud er i alle ting noe helt annet, for han er ikke en materie, som kan
utforskes. Gud ser på dårskapen fra sitt sted og ler av det hele, når han
ser menneskets kløkt på sin ferd etter avslørende beviser mot Gud. Og
de ignorerer helt de virkelige grunner ved hvilket mennesket virkelig
kunne komme i kontakt med den levende Gud, GJENNOM DET
ÅPENBARTE GUDS ORD. Og dette er en vei som laboratoriet må
melde pass på. Skapelsen kan ikke på noen måte bevises gjennom
vitenskapelige prøver. Men det er stort å kunne se at Gud kan bevise
begge deler.
BIBELEN BEVISER BÅDE GUD OG VITENSKAPEN
Det levende Guds ord forteller nøyaktig hva man kan vente seg av
majoriteten av vitenskapen. Dan. 12:4. profeten Daniel, en fange i
Babylon, var i bønn og søken etter Gud, da en Guds engel kom til ham
og la ut for Ham om de siste dager. Og engelen sa, at et av endetidens
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tegn i denne verden, ville bli at kunnskapen skulle tilta og at mange
skulle vende seg både hit og dit (ved forvirret søking). Er du
oppmerksom på hvilken betydning ordet kunnskap har her? Den er
identisk med det vi i dag kaller vitenskap, her i verden. Det kunne
med letthet ha stått i Bibelen, uten å ha forandret ordets mening:
Vitenskapen skal tilta, og mange skal vende seg hit og dit.” Som en
ærlig iakttaker av verdensbildet, har du vel sett en slik tendens i tiden,
at kunnskapen har øket i dag gjennom vitenskap?
MYE REISING.
Har du noen gang vært vitne til så mye reising (vende seg hit og dit)
på denne jorden som det er i dag? Dette lar oss få vite at vi sannelig
lever i en tidsalder, med stor vitenskapelig kunnskap. Men merk deg,
dette er ikke en kunnskap som leder noen nærmere Guds ord. Det
motsatte skjer. Dette har bare vært med og bygge opp menneskets
egoistiske tanke enda mer, og ledet ham bare lengere og lenger borte
fra den allmektige Guds nærhet. Dette beviser bare at kunnskapen som
kommer via vitenskapen, ikke kommer fra Gud. Nei i stedet så har den
moderne tids vitenskap lagt et dekke over Guds herlighet, og byttet
den bort med de menneskelige muligheter. Denne vitenskapelige
kunnskap som i dag er satt i bevegelse kommer ikke fra den
Allmektige Guds ord, enda hans ord profeterte om det i Dan. 12:3-4.
Daniel så at denne kunnskap skulle øke, og at den skulle komme i vår
tid.
HVA HAR DENNE HØYERE OPPLÆRING PRODUSERT?
Har denne høyere opplæring (kunnskapen) forøket eller forminsket
din kunnskap om Gud. I våre skoler i dag, har denne kunnskap
produsert en ny teori om skapelsens opprinnelse. Hvor begynte den?
Med assistanse av vitenskapelige instrumenter, har vitenskapen gått
inn i jordens indre, hentet seg prøver, tatt dem til laboratorier og
forsøkt å bevise forskjellige ting om hvordan alt sammen har kommet
dit der de fant det, og hva som fikk det til å bli slik (i jordens indre).
Men merk deg at når disse kommer til et punkt, (disse krever
anerkjennelse ved at de bare arbeider med fakta) da må de forlate
realitetene og begynne en vandring i mulighetens og sjansenes land.
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Dette er stort, for vitenskapen påstår å arbeide bare med fakta, og dette
er deres største hindring i å akseptere Gud ved tro, slik som de kristne
gjør det.
HVOR BEGYNTE SKAPELSEN. HVA ER TID
BEGYNTE TIDEN FØR ELLER ETTER SKAPELSEN
Merk deg at, når vitenskapen kommer til et punkt, (hvor intet mer
fakta finnes), da må de stoppe, for her forlates den naturlige
forklaring, og vi må bevege oss inn i den åndelige området. Her er
laboratorieinstrumentene ubrukelige. Vitenskapen ble presset til å
stoppe her, og komme opp med denne velformulerte teori, som Satan
så desperat har prøvet å innføre i denne verden. DENNE ANTI –
GUD TEORIEN, AT SKAPELSEN SKJEDDE VERD ET
TILFELLE, OG AT VERDEN HAR EVOLUERT UT FRA DETTE
STADIUM. Men til Bibeltroende, som tror at Gud er Gud, og at alle
ting er skapt ut fra Ham og ved Ham, og at alle ting eksisterer ved
Ham, (også tiden), ham kan ikke djevelen forføre med sine teorier
om tilfeldigheter. Den sanne kristnes skapelse begynner i Mos. 1:1. ” I
begynnelsen skapte Gud ”: skriften holder Gud som hodet over alle
ting. All skapelse kommer fra Ham. Den lever i Gud. Ja beveger seg i
Ham, ja endog tiden selv er i Gud. GUD ER IKKE I TIDEN MEN
TIDEN ER I GUD. Og tiden er bare i Gud i den utstrekning vi taler
om den skapte materie, og dens relasjon til skapelsens forhold til
solen. Gud satte solen der for å gi lys til ting som, minutter, timer,
dager, uker, måneder og år. Og alt henger nøye sammen med jordens
forhold til solen, og dens rotasjon rundt solen.
VAR SKAPELSESDAGENE 24 TIMERS DAGER?
Hva er da tid i den egentlige betydning i relasjon til Guds ord? Tiden,
som vi finner den i 1. Mosebok, viser til at det begynte med aften og
endte opp i dagslys, DEN FØRSTE DAG. Merk deg dette. Disse
skaplses dagene kunne ikke være perioder på 24 timer. Hvorfor var da
det umulig? Jo fordi solen var enda ikke plassert på himmelen, slik at
den kunne gi deg muligheten til å regne tiden som i dag. Dette skjedde
ikke før på den fjerde skapelsesdagen. På denne dagen sa Gud: ” LA
DET BLI LYS ”, la dem bli til tegn for sesonger, måneder, dager,
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osv.: og ikke før på den fjerde skapelsessdagen, satte Gud solen til å
lyse slik at vi kunne regne tider som i dag.
HVA VAR DA AFTENER OG MORGENER?
Aftener og morgener, var de perioder som Gud brukte i sin skapelse.
Men de var ikke døgn på 24 timer slik som vi kjenner dem. Når vi
leser Guds ord, så finner vi uttalelser som, HERRENS DAG ER FOR
HÅNDEN, men ingen vil vel påstå at det dreier seg om en dag med 24
timer i døgnet. Nei, her taler Gud om en nøyaktig tid, hvor Han har
fastsatt at spesielle ting skal skje. Akkurat det samme gjelder for dette
ordet hvor Herren sier, ”Herrens time”. Det var to spesielle timer i
Jesu liv. Hans time å begynne sitt virke, og Hans time for
korsfestelsen. Men merk deg her, Han hang på korset i nesten 2/3 av
dagen. En time, i denne sammenligning er da symbolske. Derfor er det
også symbolikk i Guds skapende sanser, fordi inntil den fjerde
skapelsesdagen fantes det ingen ting å kunne regulere tiden med.
Solen var enda ikke plassert på himmelen, slik vi i dag kjenner den.
LUSIFERS BEGYNNELSE VAR LENGE FØR ADAM.
Når vi analyserer dette nøye, så merk deg at når Satan ble satt inn i
Edens have, (den haven som ble skapt for Adam og Eva) da var han
allerede en fallen fyste, EN LØGNER, EN MORDER. Så derfor må vi
erkjenne at Satans begynnelse startet lenge før vår begynnelse i Edens
have. Jesus sa, at Satan ble ikke i sannheten. Men hvorfor? Og Adam
og Eva ble heller ikke i sannheten. De ble fristet ved den samme kraft,
som en gang selv, i en tidligere tidsalder valgte ikke å bli i sannheten.
For i ham, (det er Satan) bor det ingen sannhet. Når han taler løgn, så
taler han av seg selv, for han er løgnens far. Når vi analyserer dette
skriftordet, så finner vi ut at Satan var en løgner fra begynnelsen av,
og han ble ikke i sannheten. Hver gang en løgn blir fortalt, så er den
planlagt av Satan selv, denne løgnens far. Når vi nå ser dette, så kan vi
rette all ondskapen tilbake til denne ånden, og vi kan forstå hva Jesus
selv taler om. Hans overbevisende tale strekker seg lengere tilbake
enn til vår tilblivelse i Edens have. Kristus peker tilbake til den
tidsalder der Satan hadde sin begynnelse. I Gud finnes det ingen
begynnelse. Han har ganske enkelt verken noen begynnelse eller ende.
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SATAN OG HANS EDENS HAVE (HANS BEGYNNELSE) .
Satan hadde en begynnelse, (en Edens have), men det var ikke den
haven som mannen og kvinnen ble plassert i. For å få en klarere
forståelse av Satan og hans begynnelse, la oss lese fra Esekiel, kap:
28, for å vise hvordan denne ånden åpenbarer seg selv. Vi finner her at
profeten har talt om kongen fra Tyrus. Tyrus var en by, lokalisert på
en liten øy like utenfor kysten av Libya og Syria. Kongen i denne
gamle byen, som ikke lengre eksisterer nå, var en egenrådig mann,
som likte og herliggjøre, og opphøye seg selv. Han skrøt mye av den
pomp og prakt som fantes i denne vakre byen Tyrus. Esekiel ser da
fremover i tiden, og når han ser tilstanden i byen, så visste han at det
var Satan som hadde forskjønnet den, gjennom kongens arbeide. Legg
merke til hva denne mannen profeterer. Han profeterer og fordømmer
både byen og dens konge. Han taler om dens pomp og prakt, og
hvorledes hun hadde forskjønnet seg selv osv.: Profeten brytes dermed
av og forlater både byen og kongen, og vender seg like tilbake til
begynnelsen av alle ting. Talen peker da direkte tilbake til Satan selv.
Esek.28:8. ” Og i graven skal du støtes ned ”. Her taler han om den
tiden da byen skal bli invadert og ødelagt. ” I graven skal du støtes, og
du skal dø, som de ihjelslåtte dør, mitt ute i havet”. ” Vil du vel da si
til din banemann: Jeg er din Gud, du som er i dine drapsmenns vold?
Som de uomskårne dør skal du dø, ved de fremmedes hånd. For jeg
har talt, sier Herren Israels Gud.” Denne kongen stolte på sin
hedningers religion. Vers11. ” Og Herrens ord kom til meg og det lød
så! Menneskesønnen, stem i en klagesang over Tyrus konge og si til
ham: Så sier Herren, Israels Gud: Du som var seglet på den
velordnede bygning, full av visdom, og fullkommen i skjønnhet! I
Edens have bodde du, kostbare Stener dekket deg,” Med andre ord, på
grunn av denne byens skjønnhet, så satt kongen der på sin trone og sa,
” Det er ved den visdom som jeg har tilegnet meg, at byen er blitt det
som den er i dag. Derfor var det uten tvil, i kongens hjerte, en
opphøyelse av seg selv, hvor han sier, ”Det er gjennom min makt at
dette er gjort mulig, slik at denne byen nå kan kle seg i skjønnhet og
herlighet, og i lukseriøsitet slik som nå. Er det ikke slik vi finner
politikerne som har regjert ned gjennom tidene? Her i dette spesielle
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ordet finner vi ut at Guds Ånd går forbi menneskets tilstand, og rett
tilbake til begynnelsen.
DU HAR VÆRT I EDEN
TYRUS KONGE
Enhver av oss er vel fullstendig klar over at, kongen av Tyrus aldri har
vært i Edens have. Han levde rundt år 600. B. C. Men den ånden som
fikk ham til å handle slik, hadde en gang vært der. Som det står.: Du
har vært i Edens have. Noen vil nok da med engang si, Å men broder
Jackson, det har aldri vært noen annen have enn Adams have. Å, ikke
det. Hvis vi bare kunne komme til den ærkjennelse at, Eden, betyr
Guds have, paradiset, eller også begynnelsen.
HOVEDFORSKJELLENE I ADAMS OG SATANS HAVE,
STENER OG TRÆR.
Det er to separate haver i to separate tidsaldrer. Den ene majoritet er
prektige Stener, og den andre er trær. ” Enhver sten var din kledning.”
Dette kunne ikke være Adams og Evas Edens have, for i denne haven
blir det bare talt om Stener. I Guds paradis eller Eden, hvor mennesket
startet, tales det om trær, og ikke om Stener. Legg merke til denne
forskjellen. Esekiel taler ikke om trær her, men om Gull og prektige
Stener. Les for deg selv. ”Enhver prektig sten var din kledning,” ikke
trær. Da Adam og Eva syndet, så dekket de til seg med fikenblader.
De skjulte seg ikke med Stener, men med produkter av planteriket. Så
Esekiel`s Eden var noe helt annet. Satans kledning var prektige Stener.
Hvorfor? Vi finner her ut at hver sten hadde forskjellige farger. Og når
lyset kom på dem, så reflekterte de disse forskjellige farger. Så når du
får en samling av Stener med forskjellige farger, så vil de reflektere en
fin skjønnhet. I Esekiel leser vi videre i vers 13, ” I Edens have bodde
du, kostbare Stener dekket deg, karneol, Topas og Diamant, Krysolitt,
Onyks og Jaspis, Safir, Karfunkel og smaragd, og Gull. Dine trommer
og fløyter var i fullt arbeide hos deg; den dag du ble skapt, sto de
rede.” Gud skapte Lusifer som den mektigste, rettferdige, hellige
engel. En åndelig person, som Gud en dag ville overgi en skapelse til,
for å regjere over et sted.
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HVOR VAR LUSIFERS EDEN?
Den ble gitt ham rett her på denne planeten. Satan ble overgitt en
have, en begynnelse, akkurat som Gud gav Adam og Eva en
begynnelse. Disse to adskilte haver, er to adskilte begynnelser. Gud
var i denne haven sammen med Lusifer, i hans begynnelse. Lusifer var
herliggjort ved å bo der i denne begynnelsen. Det var Guds paradis,
midt i blant vakre Stener, som var hans kledning og herlighet. Gud
hadde plassert ham i disse omgivelser. Hvor vakkert hadde det vel
ikke vært. ”Alt var gjort rede for deg den dagen da du ble skapt. Vers
14.” Du var en salvet kjerub med dekkende vinger, og jeg satte deg på
det Hellige Gudefjell”.
FJELL HAR EN TOFOLDIG BETYDNING
La oss nå merke oss at fjell er symbolikk. Først, fjell taler om den
posisjon ved hvilket man er hevet over, og satt i autoritet for å vokse
og regjere over ting. Merk deg, Satan fristet Jesus ute i ødemarken, og
hvor brakte han Kristus da han viste ham all denne verdens rikdom?
Jo på et høyt fjell, selvfølgelig. For det andre: Hva var det den
gammeltestamentlige profeten Mika profeterte? ”På den dag da alle
fjell skal flykte til Guds fjell.” Her er fjellene symbolikk på alle
nasjonenes kongeriker, som kommer til Guds fjell. Han vil sitte på
Herrens fjell, som ikke er noe annet enn Sions berg, en liten høyde i
Israel. Derfor må vi se på ordet fjell i en dobbelt betydning.
1. De taler om posisjon.
2. De taler om individets posisjon, som sitter på et fjell og ser
over sitt kongerike. Lusifer var på Guds berg.
SATANS VAKRE HAVE ! ET FRISTELSENS STED
”Du har gått der blant skinnende Stener (eng. flammende), Ustraffelig
var du i din ferd, fra den dag du ble skapt til det ble funnet
urettferdighet i deg.” Dette bringer oss tilbake til Joh. 8. (Satans fall)
hvor Jesus sa, at Lusifer ikke vandret trofast i sannheten. Og Esekiel
går enda lengre tilbake, til Satans begynnelse. Gud hadde skapt
Lusifer, og plassert all denne herlighet rundt ham, ved å sette ham i
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denne vakre haven, og gi ham autoritet over dette kongeriket. Og Gud
sa til ham, ” Du var fullkommen fra den dag du ble skapt inntil
urettferdighet ble funnet i deg.” Igjen stemmer Esekiels utsagn med
det som Jesus sa: ” SATAN VAR EN MORDER FRA
BEGYNNELSEN AV, HAN VAR EN LØGNENS FAR, OG BLE
IKKE I SANNHETEN.” Joh.8:44. Har ikke Herren sagt at ved to eller
tre vitners utsagn, skal enhver sak stå fast. Som et annet vitne for
sannheten setter Gud profeten Esaias 14: 9-12. I versene 9-11, ser
Esaias all den korrupsjon og fordervelsen i verden. Og han er meget
godt oppmerksom på hvem som er skyld i dette. Jo Satan. Og
plutselig, lik Esekiel, hopper profeten fra den tilstedeværende
situasjon og rett tilbake til opphavet til den.
HVORFOR JESUS ADVARTE SINE DISIPLER
OM SATANS FALL
Es. 14:12, ”Hvor er du ikke falt ned fra himmelen, du strålende
stjerne, du morgenrødens sønn, (eng. O Lusifer).” Jesus hadde utvalgt
seg 12 disipler og sendt dem ut for å forkynne evangeliet, og gitt dem
makt over de urene ånder. En dag når de gledesstrålende kommer
tilbake, de fryder seg og priser Herren, sier de at endog de urene ånder
var dem lydige. Øyeblikkelig vender Jesus seg til dem og sier dette
uvanlige sitatet. ”Jeg så Satan fare ned fra himmelen”. Er vi egentlig
oppmerksomme på hva Jesus refererte til. La oss bare dramatisere det
litt. Jesus sa; Jeg så Satan far ned fra himmelen, og jeg vet hvorfor han
falt.. Fordi en slik herlighet ble ham overgitt at han opphøyde seg selv.
Han sa til dem, fryd dere ikke over dette, at djevelen er dere lydige,
men fryd dere over at deres navn er oppskrevet i Livets bok. Kristus
advarte sine disipler ved å si, at hvis ikke deres motiver og holdning
var korrekt ledet, så kunne det lede dem til det samme fall, som brakte
Satan ut av sin posisjon. Forsiktig nå mine menn (brødre), jeg så Satan
fare ned fra himmelen som et lyn. Han visste nøyaktig hva som
forårsaket Satans fall. Gjorde han ikke? ”Hvor du er falt ned fra
Himmelen O Lusifer, du morgenrødens sønn. Hvor er du ikke falt til
jorden, du som slo ned folkeslag.” Min bror, alt det som skjer i verden
i dag, hadde sitt utspring i Satans fall. Es.14:13. ”Det var du som sa i
ditt hjerte: Til himmelen vil jeg stige opp, høyt over Guds stjerner vil
jeg reise min trone, og jeg vil ta sete på Gudenes tingfjell.” Er ikke
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dette Satans ånd endog i dag. Satan ønsker å bli tilbedt som denne tids
Gud. Han har forsterket denne lengsel gjennom den vitenskapelige
forskning. Han gjør det ved å forskjønne ting. Satan er en ånd som
søker å arbeide på det kjødelige sinn, eller de ugjenfødte mennesker.
Han forsøker å ta herredømmet over folks liv, ved å innbille dem at
han er deres redning. Han er denne tids Gud, ja denne verdens Gud.
Han ønsker tilbedelse som den virkelige Gud. Endog i den religiøse
forsamling, kommer denne antikristelige ånd, og prøver å bevise for
dem at han er deres Gud. I ånden, er han denne vitenskapens Gud.
Han står for intellektet, for religionene osv.: Jeg vil stige like til
himmelen, høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone.” Merk deg,
han hadde posisjon. ”Og jeg vil ta sete på Gudenes tingfjell i det
ytterste Norden. Jeg vil stige opp over skyenes topper, jeg vil gjøre
meg lik den høyeste. Nei til dødsriket skal du støtes ned, til hulenes
dypeste bunn.
GRUNNER FOR Å TRO AT JORDEN VAR SATANS PLANET

Vi tror i henhold til skriften at Satan også hadde et Eden. Og at denne
Edens have var plassert på vårt planet, som kalles jorden. Det var
lenge før Adam ble skapt.
1. Vi tror at denne planet er det eneste sted som Gud har utvalgt
seg som en testgrunn, hvor han prøvde skapningens lydighet
overfor seg, både for engleverden, og for menneskeheten. Så
denne jorden var da brukt som et testens og prøvens sted for
menneskesønnen. Det ikke var noe annet enn at Guddommen
kledde seg i kjød. Så skriften stadfester at jorden ikke er noe
annet enn Guds testgrunn for skapelsen.
2. Hvis det ikke hadde vært Satans planet før Gud skapte seg en
ny hersker på denne jord, som ble kalt mennesket, hvorfor var
da Satan så opptatt på å bli hersker over denne jorden? Og
hvorfor da så interessert i vår Edens have? Hva hadde han da
der å bestille? Hvorfor var han da akkurat på denne planeten?
Det var jo mange andre steder i universet som kunne brukes.
3. Hvis ikke dette var planeten, hvor Lusifer hadde sin autoritet og
falt i både løgn og mord, og mistet all sin makt, hvorfor ble han
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da så sjalu på denne nye jordens hersker, at han søkte å stjele
denne posisjon i fra ham og gjøre seg selv til denne verdens
Gud?
4. Når han nå hadde ødelagt menneskets paradis, hvorfor forlot
han da ikke dette sted og fant seg et bedre tilholdssted? Nei han
ble her, og snudde Guds befaling som var gitt til mennesket
over i synd og forferdelse. Satan ble her, og bygget seg et
kongerike av synd, vold, og hat. Hans gjerninger beviser at han
ønsker å gjenvinne kontrollen på denne planeten, fordi han har
vært herskeren over denne jorden tidligere. Dette er grunnen til
at han løy, og fravristet mennesket herskerretten.
5. Kristus ble menneskets forløser, for å gjenvinne det som de
mistet over i Satans hender.
HVA SKJEDDE FØR TIDEN BEGYNTE
Vi ønsker nå å behandle dette spørsmål: Hva skjedde før tid begynte?
Jeg ønsker at du her må studere nøye, å få det klart i ditt sinn. Hva
skjedde egentlig? Fordi, kan vi finne ut av Guds ord hva som har
skjedd, da vil det presentere en bakgrunn av hva Gud har gjort, og hva
han gjør nå. Vi, som en verden, er nå i ferd med å avslutte en epoke
som er kalt nådens tidshusholdning. Den er også kalt den syvende og
siste menighetstid her på jord. Jeg har nå sagt, at et eller annet sted før
tiden begynte, ble Satan skapt av Gud. Enhver forkynner må erkjenne
at det var Gud som skapte Satan. Enda han da ikke var referert til som
Satan. I sin originale skapelse ble han kalt for Lusifer, morgenrødens
sønn. De skriftsteder som omtaler denne mektige engleskikkelsen, er
uttallige. Ta for eks.: Jesu uttalelse om ham i Joh. 8:44. Hvor han taler
til fariseerne og sier, ” Dere har djevelen til far, og dere gjør deres fars
lyster.” Hør på dette. Visste ikke Jesus om Satans opprinnelse? Jo
visselig gjorde han det. Gud hadde skapt ham. Her sier Han, dere er av
deres far, djevelen, og dere gjør deres fars lyster. Han var en morder.
Merk deg hva han beskylder Satan å ha gjort. En djevel, en morder fra
begynnelsen av.
Kristne, har gjennom århundrer sett på Guds ord gjennom snevre
perspektiver, og da også mistet ordets egentlige betydning. Denne
uttalelsen, ”En morder fra begynnelsen,” Hvilken begynnelse? Noen
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vil tolke dette ordet begynnelse, til den tid da Kain, inspirert av
djevelen drepte sin bror Abel. DET STEMMER IKKE. Begynnelsen
var ikke da Kain drepte Abel. Det skjedde lenge etter tidens
begynnelse. Denne hendelsen beviser bare Satans reaksjon, og hvilken
ånd han er. Han er morderens ånd. Satan er ingen kjødelig skapning.
Nei han er en ånd. Jeg ønsker at du skal vite, at ethvert mord som
skjer på denne jord, er uttenkt og gjennomført av djevelen. Enhver
mann som enten tar opp en kniv, klubbe, eller en revolver, og i fullt
overlegg og harme tar livet av en annen person, er ledet og dirigert av
morderen Satans ånd. Hvorfor finner vi alltid i dag våre forhørssaler
fylt av folk som begjærer seg sinnssyke, etter å ha forbrutt seg i
kriminelle saker? Dommeren spør kanskje, hvorfor gjorde du denne
fryktelige gjerning? Og svaret er, JEG VET IKKE, DET KOM BARE
ET VOLDSOMT SINNE OVER MEG. Det er noe mer enn et sinne.
Det er Satans ånd, som var en morder fra begynnelsen, som kommer
over dem. Vårt rettsvesen i dag har gjort seg skyldig i å prøve å
beskytte dette, med å skylde på sinnssykdom. De nekter ganske enkelt
å tro at det er en ond makt bak denne delen av den vitenskapelige
forskning. De nekter å tro at onde djevler besetter dem og forårsaker at
de gjør det de gjør. Derfor bruker de sinnssykdom som en
unnskyldning. DETTE ER ET DJEVELENS TRIKS.
I evangeliet finner vi Kristus, hvor han sier at Satan var en morder fra
begynnelsen. Merk deg igjen, han var en morder. Han ble ikke i
sannhet. Derfor er det heller ingen sannhet i ham. Når han taler en
løgn, så taler han av sitt eget, for han er løgnens far. Når vi analyserer
dette verset i skriften, så finner vi ut at han var en morder fra
begynnelsen. Han ble ikke i sannheten. Han er løgnens far. Enhver
løgn er planlagt og gjennomført av Satan. Derfor når vi da ser denne
egenskap, så kan vi også kredittere alt dette over til denne ånden, og vi
kan forstå hva Jesus taler om i sin uttalelse lengre tilbake. Den
strekker seg bakenfor vår Edens have. HAN PEKTE TILBAKE TIL
DEN EDENS HAVE HVOR SATAN HADDE SIN BEGYNNELSE.
Alt dette var i Guds tanker lenge før han talte noe av dette til
eksistens. Det er ikke noe å undres over, når den Evige Gud spør Job,
” Hvor var du, da jeg formet den krokete slange i himlene, og la ut
fundamentet for jorden. (eng) Job.38:4.
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DEN RETTFERDIGE ENGEL.
Det gamle testamentet har omtalt Lusifer som en fullkommen,
rettferdig erkeengel på den dag han ble skapt. HVORDAN BLE HAN
DA DENNE MORDER OG LØGNER SOM IKKE FORBLE I
SANNHETEN, som Jesus talte om? Skriften, som er ufeilbarlig, viser
til at Gud skapte engleverdenen fullkommen. Enhver ble først skapt
som en rettferdig ånd. Gud skapte Lusifer, Gabriel, og Mikael, så
langt vi vet i fra skriften. Disse er de eneste engler med navn som er
omtalt. Den Evige Gud skapte alle englene, og plasserte dem i
forskjellige stadier av autoritet, for å leve under Hans kontroll. Men
for at Gud skulle kunne vise sine egenskaper, som lå i Ham, så måtte
det være en motsatt (negativ) del, som ble fratrukket, så han kunne
vise sine fullkomne egenskaper. Hvis mennesket ikke hadde blitt skapt
for å ete, se, høre, tørste, eller være sulten, da hadde det ikke vært noe
behov for mat, vann, øyer, og ører osv.: For at noe kunne bli sett, så
måtte det være et øye å se med. Og for å kunne skape vann, så måtte
det finnes en tørsten etter det. Alt dette lå i Gud. Før det altså kom
noen på denne jord, med en lengsel etter disse ting, så var det heller
ikke noe behov for å skape dem. Gud går da i gang, i sin store tanke,
til verket og skaper da denne, LUSIFER, slik at de andre egenskapene
kunne legges til grunn, og at da disse to ting kunne fullføre sin
hensikt.
DET FRIE VALGS MULIGHET.
Hele tiden hadde Gud gjort dette i stand, for å vise seg som den store
skaper. Men han måtte tillate det å bli skapt på en slik måte at det
kunne gå tapt, i den hensikt å bevise at han kunne forløse det tilbake
til seg selv. Husk at Gud aldri har gjort noen feil. Utslett nå dette fra
ditt sinn, at han skapte alt uten å egentlig vite hvordan det hele skulle
ende. Han skapte alt med de frie muligheters valg. Han tillot da
skapelsen å velge sin egen veg, slik at han senere ned gjennom
tidsaldrene kunne komme ned, og gjenløse alt tilbake til seg selv. Ved
å gjøre dette, så ville Gud selv bevise for skaperverket at han var og er
en kjærlighetens Gud, og han har også gitt skaperverket muligheten til
å vise sin kjærlighet tilbake til Ham.
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ENGLENE SKAPES FØRST
Gud skapte engleverdenen først, i henhold til å la dem assistere Ham i
skapelsesprosessen videre. Noen vil nok benekte dette ved å si, hva
trenger vel Gud disse englene for i en slik gjerning? Jeg vil ganske
enkelt svare, Hvorfor vil du stille Gud slike spørsmål? Dette er Hans
egen sak. Hvorfor tror du han skapte Snoken, og rumpetrollet? Det er
Hans sak. I Hans råd som han fattet hos seg selv, ønsket Han å
uttrykke seg selv på denne måte, når Han skapte engleverdenen. Han
satte bestemte lover i bevegelse. Disse englene var voktere over disse
lover, og dette var deres kapasitet. MEN DET ER BARE GUD SOM
UTFØRER GJENLØSNINGSVERKET. Gjennom denne forløsende
Guds nåde, så er det tjenende englevesner fra nådens trone som søker
det tapte, for å bringe det tilbake til Gud. Ef.2:5-8.
GUD UTTRYKKER SEG SELV VED Å SKAPE EN VERDEN
Begynnelsen av alle ting, var en tanke, og Gud ønsket å ha noen som
han kunne ha samfunn med, og da også de med Ham. For da å sette alt
dette ut i livet, skapte Han Lusifer, som skulle være den store salvede
Kjerub. Han gjorde Ham rettferdig, og fullkommen, og satte ham i en
slik herlighet av skjønnhet å ære. Etter at Gud hadde skapt denne
engleverdenen, sa Han, la oss skape en planet, et univers. Når Han det
hadde gjort, begynte tidsaldrene. Guds skapende makt, var Hans eget
uttalte ord. Han skapte alle ting ved sitt ord. Kol. 1:16. Hvis vi skal
akseptere ordet rett, så må vi alltid erkjenne det som en tanke. Du kan
ikke ta et ord, og føre det lengre enn til en tanke tilbake der. Aldri kan
et ord bli uttalt uten at det først har vært en tanke.

OPPHAVET AV ALLE TING, FORMET FRA EN TANKE I
GUDS SINN
Når Bibelen sier i Joh.1:1, at ”I BEGYNNELSEN VAR ORDET”, så
var dette ordet ved hvilket Guds tanke ble uttrykt fra. Hvor underfullt
er vel ikke dette når du forbinder det med det som står i Ef.1, at Gud
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tenkte ved seg selv, i sitt eget råd. Å TRO AT JORDEN KOM FRA
GASSER I SOLEN, LEGGER INGEN DISSKREDITT OVER GUDS
EKSISTENS. Etter at den evige Ene hadde gjort stjernene og
planetene, osv.: så skapte han denne jorden. Det er ingen tvil om at
lang tid gikk mens Guds skapene kraft viste seg ut over universet.
(Merk deg hva vi tidligere har sagt om tid i denne artikkel) La oss
eksaminere denne skapende tanke gjennom det vitenskapelige øye. De
tror at jorden en gang var en partikkel som ble revet ut av solen. Det
var smeltede gasser, som ble så opphetet at de eksploderte. Og denne
biten som nå blir kalt jorden, kom da flyvende gjennom dette
universet. Og som tiden gikk, så saknet den på farten inntil den kom
til det stedet som vi nå har den. FOR DERES SKYLD VIL JEG NÅ
SI: Hva forskjell gjør det, når det er Gud som har gjort det i alle fall.
Hvordan kunne da denne eksplosjonen hende, hvis det var det som
skjedde? Og om det nå skjedde på denne måten, så var det Gud som
bestemte det slik. Hvis vi nå skulle akseptere deres teori, Ville vi
straks komme inn i en annen tanke, HVOR KOMMER DA ALLE
DISSE GASSER I SOLEN FRA? Fra Gud selvfølgelig. Gud gjorde
disse gassene også. Solen er ikke annet enn en masse av smeltede
gasser. Og hvis alt startet ut derifra, så var det Gud som bestemte det å
bli slik. DETTE VIL ALDRI KUNNE FRARØVE Gud skapelsen.
Han gjør mange ting på denne måten.
Vitenskapen prøver alltid å finne fram en teori, men kan da bare
komme så langt, og ikke lenger. Og der stopper det. Vi er ikke
interessert i å få vite hvordan dette skjedde i teorien, NEI BARE
DETTE, OM GUD GJORDE DET ELLER IKKE. Bibelen
PROKLAMERER AT HAN GJORDE DET. HVORDAN HAN NÅ
GJORDET DET, ER IKKE MIN SAK. Jeg er like trygg og sikker på
mitt som du er det på ditt, at Gud skapte solen og jorden, og plasserte
dem her. Men for meg å si at det ikke var på denne måten det ble
gjort, det kan jeg ikke. Jeg kan heller ikke si at Jorden er et produkt av
Solen. Men i hjertets indre av jorden, er et bevist at det ikke er annet
der enn smeltede gasser. Hva som forårsaker at disse gassene og
vulkanene skyter opp i luften nesten hver time i løpet av dagen med
både vannsøyler og lava, se det er også et mysterium. I jordens indre,
blir det sagt at det er et inferno av smeltede steinmasser og boblende
gasser, som slynges ut over jorden på forskjellige plasser. Dette har
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skjedd i århundrer. Hvis da Gud har skapte denne smeltede masse her
nede på jorden, da er jeg også overbevist at han har skapt denne masse
som kalles solen, og denne jorden kan godt ha vært slynget ut i fra
solen. Faktumet er at han har latt dette gått langt nok ut fra solen slik
at jorden kunne bli avkjølt på overflaten. Vitenskapen i dag forteller at
våre fjell har blitt formet av forskjellige forstyrrelser av gasser, i
jordens indre. Så har disse brutt opp fra jorden, og forårsaket at
landskapet har hevet seg. Jeg kan akseptere det. Folk som reiser
gjennom de vestlige fjellkjeder vil merke seg forskjellige forandringer
i fjellene. De ser ut som om de er lagt lag på lag. Visste du at de har
avslørt at mange av øyene ute i havet, ganske enkelt ble formet ut av
vulkanutbrudd. Vulkanene bygger opp med lava denne høyden, til den
til slutt stiger opp av havoverflaten. Det er sagt at mange av disse
øyene ser ut som noen sopper, og de mange jordskjelv om måtte
komme i disse områder, vil kunne kappe av toppene på disse øyene.
Spesielt i områdene rundt Marinaøyene, Gilbert, Catalina, osv.: En
gang jeg var uten på reise i tjenesten for Herren, så kom jeg til en av
disse øyene. Vi ble da gitt denne forklaring som strakte seg tilbake til
det 16. århundrede, at en av disse øyene ble avmerket på kartet, men
når de senere vendte tilbake tid, så kunne de ikke finne øya. Men
senere så er denne øya dukket opp over havets overflate igjen. Dette er
den måten som mange av disse øyene ble slik som de er. GUD
SKAPTE.
Gud har aldri gjort seg vanskelig å forstå, hvis du bare ville se Ham
gjennom troens øye. Verken Han eller hans arbeide er for vanskelig til
å kunne forstå. Han er en ånd som bor i alle ting. Hvor finnes det sted,
der ikke han er nærværende? Om du går ned i havets dyp, ja så er han
der. Og det er også liv der. Ingen levende skapning vil kunne gå så
dypt, at de ikke kunne finne Guds nærhet. Jeg leste en artikkel om en
undervannsbåt som var bygget av USA for ca. 5 år siden. En
Amerikaner og en Franskmann gikk ned ca. 7. eng. miles, ved Guam –
kysten. Hele denne turen tok dem 14 timer. Vitenskapen rapporterte at
der, 7.miles, ved Guam – kysten dyp fant de fisk. Dypere ned enn
noen jordisk skapning noen gang hadde vært, der fant de fisk, (liv). På
grunn av det lettere trykket som er der oppe, ville grunnvannsfisken
aldri kunne kommet så langt ned, for da ville den bli knust av det
trykket som er der nede. Dette beviser da bare at Gud har gjort en
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skapning som kunne passe inn i alle forhold på denne jorden. Hvor liv
finnes i noen form, bevitner at Gud er der.
Gud skapte jorden, og stjernene. Men hvordan han gjorde det, det er
hans sak. Hvis han tillot at smeltede gass skulle vokse slik at den til
slutt eksploderte, og disse stykkene føk ut i alle retninger, da er det
greit for meg. Han vil da gjenforene de samme tingene ved den
samme prosess, hvis det er denne måten det er gjort på. Ikke at jeg vil
forsøke å bevise eller motbevise det, men mitt mål er at vi må kunne
bevise alt dette fra Guds ord. Det er et opphav til dette livet som er på
denne planeten. Dette er grunnen til at jeg tror at Guds ord er gitt oss
for å rive ned alle disse forvrengte ideer om evolusjon, osv.: som er
dagens skoles høyeste opplæringsform. GUD ER OPPHAVET TIL
ALT LIV, merk deg det. GUD ER OPPHAVET TIL ALT LIV. Han
er den eneste skaper til alt som er skapt. Alt som lever og beveger seg,
har sitt opphav i Ham. Vi er Hans avkom. Denne Evige Ånd, skapte
engleverdenen, denne planeten, osv. Jeg tror at Han sendte Lusifer, da,
den rettferdige engel, for å inneha herredømmet over denne planeten,
og Han gav ham et vidunderlig dyrerike å regjere over.
LUSIFER BLIR SATT OVER DYRERIKET.
Siden Lusifer er en ånd, og ikke et kjødelig vesen. Akkurat som alle
de andre englevesnene som tjente sammen med ham, så gav Gud ham
et dyreriket med virkelig fysisk størrelse. For det bød ikke på problem
for engleverden å kunne leve i et dyrerike, med en slik størrelse som
dette. Gud plasserte i Lusifers kongerike slike kjemper som
Dinosaurer, kjempe – elefanter, stor Øgler, osv. Noen viste meg et
utklipp, som var tatt ut av en lokalavis. De sa, at for millioner av år
siden, så hadde de store fuglene tenner. Ingen fugler i dag har tenner.
Det er fastholdt fra store avdekninger av eldgamle fossiler, at en
kjempe av en fugl en gang har levet på denne planeten, og som da
hadde tenner. Jeg husker for mange år siden, da jeg var barn, likte jeg
å se i tegneserieblader, som viste fram kjempefugler som tok
mennesker og fløy av sted med dem. Uten tvil har det en gang
eksistert en slik rase av fugler. Alt dette blir nå sagt bare for å vise deg
at når de avslører forhistoriske skjelletter fra jordens overflate, så vil
det få de fleste kristne til å gjøre en eller to ting. De vil fornekte det og
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kalle det en dårlig spøk, eller vil vi ha nok nysgjerrighet til å stikke
vår nese ned i Bibelen å si, Gud hvis dette er virkelig, og bevist i fra
utgravninger på denne jorden, da må det også finnes her i Bibelen.

Vitenskapen bruker dager, ja endog hele sitt liv på å finne beviser for
å understøtte deres teorier. Og all den tid de kommer opp med disse
ben og fossiler, så må du og jeg kunne bruke like mye tid på våre knær
over dette Guds ord. Da tror jeg at vi vil kunne komme fram med noen
åndelige fossiler, som vil kunne passe inn med deres søken. Husk at
ordet ble skrevet for å berette om alt dette.
LUSIFER UNDERHOLDER SEG SELV VED Å BLI EN
MORDER.
Gud gav Lusifer et dyrerike med en enorm størrelse på dyrene. Dette
er hva vitenskapen i dag kaller for den PRE – HISTORISKE eller
DEN FORHISTORISKE VERDEN. Den er eldgammel, og
vitenskapen kan ikke datere dens begynnelse eller opphav. De kan
bare tenke seg at den må ha eksistert for mange, mange millioner år
siden. Men de kan ikke datere dens opprinnelse. Hvis Satan var
fullkommen den dag han ble skapt, hvis han var den mest salvede
Kjerub, hvis han var en slik vakker engel, og Gud gav ham dette
underfulle riket, og hvis han da gjorde noe som fikk ham til å ikke å
bli ved i sannheten, hva var det da som bragte ham til et slikt punkt, så
han ikke lengere vedble i sannheten? Hvordan ble han en slik løgner
og en morder? Husk at du kan ikke drepe en ånd. Drap, kun ødelegger
et slags legeme. Bare Gud kan ødelegge sjel og legeme. Matt. 10:28.

LUSIFERS INTERESSE HAR IKKE FORANDRET SEG I
VÅR VERDEN HELLER
Når vi observerer de ting som foregår i våre dager, er det lett å se at
djevelen arbeider i vår verden også, akkurat slik som han gjorde det i
den tidsalder som er passert der tilbake. Han bare gjenopptar de
samme gamle lekene, med den samme hensikt som før. Her er det jeg
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er overbevist om, skjedde der tilbake i forhistorien. Gud har sagt at
han skapte både de onde og de gode. Hvorfor gjorde Han det? Meget
enkelt, han ville bare vise sin fullkommenhet i det gode. Siden Gud
har plassert deg her på jorden for å bli testet å prøvet, så er jeg like
overbevist om at han gjorde det samme med engleverdenen også. Han
ville ha vært urettferdig om han ikke gjorde det. Jeg tror at han gav
hver engel en test og en prøve, og gav ham muligheten til å velge. Og
ved å gjøre det slik, så plasserte han dem her på jorden, på denne
planeten, og gav Lusifer selv, det største av alle valg. Når da testens
time kom for ham, for å bevise sin del av Guds plan, så tror jeg at
Lusifer begynte å komme i tanker. ” Jeg undres over hva alt dette
ville bli, hvis jeg brukte denne makt og autoritet til å forandre litt på
forskjellige ting? Husk at han var herskeren over denne planeten. Ja
over hele dyreriket. Og som han da begynner å tenke over dette, og
siden han er en ånd, (og jeg er overbevist om at alle disse
kjempedyrene levde i fred med hverandre), så får han lyst til å
forandre litt på det som Gud har gjort. De store dinosaurusene,
kjempeøglene, kjempesauer, og de store elefanter, alle disse levde i
fred med hverandre i en harmonisk atmosfære. Når disse planteeterne
passerte hverandre på deres vandring, så søkte de ikke å ødelegge
hverandre, for de var ikke formet slik i sin natur.
ØRKENENS HEMMELIGHET
Gud gav mennesket en have i Østen, et Eden, (som betyr begynnelsen
med mennesket), og plasserte ham der, i vårt nåværende dyrerike.
Guds originale plan var å gi mennesket et paradis, og gjøre Ham til
den suverene hersker over dette dyreriket. Hadde ikke synden kommet
inn for snart 6000 år siden, så ville mennesket ha spredd seg ut over
denne planeten og oppfylt Jorden. Ved denne tid ville da hvert
kontinent ha sett ut som en Edens have, som i 1. Mosebok. Å ja,
mennesket ville ha adlydt befalingen om å formere seg, og
gjennoppfylle jorden. Og de ville da hatt herredømme over enhver del
av jorden. Enhver ørken ville ha blomstret som en have. Og ikke som
nå, da mennesket må bekjempe ørkenområdene som de gjør i dag. I
dag er15% av jorden dekket med ørken, og 67% er dekket med vann.
Bare 16% av jorden er levedyktig for jordens innbyggere. For å bringe
din tanke et skritt videre. Hva er det som hindrer den lov som Gud har
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satt i naturen, slik at svært lite liv i det hele tatt kommer inn i disse
ørkenområder? Når resten av jordens overflate mottar sin del av
regnet, hva er da det mysterium som holder regnskyene borte fra
ørkenområdene? Hva forårsaker dette, når fjellene strekker seg tusener
av meter opp i luften, og skyene løfter seg bare over fjelltoppene og
går videre.
For noen år siden så besøkte min hustru og jeg de store fjellområdene
i Smokie Mountains. Som vi da kjørte oppover fjellsidene, så skinte
solen så vakkert. Når vi så 6000 fot nedover i dalen, merket vi at det
regnet kraftig der nede. Du kunne se disse skyene komme rett over
fjellet mot oss. Stoppet de? NEI! De rullet rett over fjellet og
forårsaket en tett tåke i området. Og like etter sildret regnet ned her
også. Det som var en vakker soldag, forandret seg til tett tåke, og yr.
Vi måtte kjøre med lysene på, og vi kunne nesten ikke se frem for oss.
Jeg nevner bare dette for å vise at, fjell kan ikke stoppe tordenskyer og
regnskyll. Men det er noe eget ved ørkenområdene. De har ikke
engang et gjerde rundt seg, enda kan stormer og torden komme opp
vestkysten, og komme rullende over de sørlige fjellkjeder, men når de
kommer bortimot ørkenområdene, så tappes de helt for regn og feier
bare sine vindstormer inn over viddene.
Hvorfor sluttet det å regne da det kom til ørkenområdene? Jo, det er
fordi jeg er overbevist om at et eller annet sted der i ørkenene ligger
det en åndelig grunn til stede, som ikke gjelder for fjellene og andre
områder. Denne hemmelighet vil åpne opp for menneskets forstand,
hvorfor de ikke hadde vært i stand til å fullføre Guds befaling i dette å
gjenoppfylle jorden, og legge den inn under seg. Det er sant at med en
hel del suksess, så har vitenskapen bombet skyer og is, for å lage
vann, men dette var ikke Guds originale måte å gjøre det på.
Regnskapere (trollmenn) finnes også i dag, men det var heller ikke
Guds plan fra begynnelsen. Derfor er jeg overbevist om at, kunne vi
bare se tilbake til den forhistoriske tidsperiode, så kom vi til å se noe
av de mest uvanlige scener som øyet noen gang har sett. Hva tror du
vi ville ha sett i disse store ørkenområdene, som vi nå har? JO,
GIGANTISKE KAMPER SOM BLE UTKJEMPET AV STORE
DYR, SOM LIGGER DØDE VED INNBYRDES ØDELEGGELSE.
Og vi ville da i dag forstå hvorfor disse områder er øde og forlatt. La
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oss nå forklare dette med det lys som Gud har gitt oss, om denne
planet som Lusifer ble overgitt til å ha herredømme over. På denne
planeten var der plantet en have, en have av Stener, og over denne
planet ble Lusifer gitt å ha herredømme. Han skulle da styre disse
store dyreskapningene som levde på jorden. Tro nå ikke at alle dyr i
denne forhistoriske tid var bare kjemper. Gud er en variasjonens Gud.
Og uten tvil så hadde han mindre dyr, slike som vi har i dag. Ja
kanskje hunder og katter, osv.: Satan begynte å arbeide seg inn i
dyreverdenen hvor han sådde uro i deres hjerter. Dette forårsaket at de
begynte å sette seg opp imot hverandre, og dette ødela deres fredelige
eksistens. Det var aldri Guds vilje at skapningene skulle være fiender
mot hverandre. Mord drap, ble produsert ut fra Lusifers hjerte, og ikke
fra Gud. Gud skapte alle ting slik at de skulle leve i fred med
hverandre.
Vi leser i 1.Mosebok, Da Gud hadde gjort alle ting, så han at det var
godt, og det holdt seg slik inntil Satan kom inn i haven. I denne
forhistoriske verden så kan vi se at disse dyrene reiser seg opp imot
hverandre. Og alt dette er fordi Lusifer forstyrret deres fredelige
eksistens. Er ikke dette en av de mest vanlige redskaper som Satan
endog bruker i dag? Han sår mistanke og hat i blant brødre, og
forårsaker all denne forferdelse. Denne fryktelige konflikten som
pågikk mellom dyrene der tilbake, varte sikkert en god stund. Da gikk
Gud imellom og tok et overblikk. Tenk deg Lusifer, der han sitter
oppe i fjellsiden. Han ser på alle disse dyrene som Gud har skapt, og
satt i hans kongerike, hvor de levde i fred med hverandre. Levningene
av dette kan vi endog finne i dag gjennom utgravninger som er blitt
foretatt. Store skjelletter er funnet i Sibir, i Russland, og over store
deler av verden ellers. Også her i sør, var det territorier for slike
Dinosauruser. Et stort museum i Springfield, Mo, har et skjellett av en
Dinosaurus som er blitt satt i sammen. Det finnes også et område hvor
et forstenet fotavtrykk av en Dinosaurus vises i et myrområde. Det er
også områder som er blitt forstenet, og som du kan se i dag. Der er
store klipper hvor fotavtrykk er blitt presset inn. Noe hendte der i dette
området, en gang da dyrene satte sine fotavtrykk på marken. Vi må
erkjenne at disse dyrene virkelig levde en gang på denne jorden. For i
dag er det umulig å finne levende vesener med slike fotavtrykk. I et
glassbur i det sørlige Illinois finnes det et vitnesbyrd av denne
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forhistoriske tid, når disse kjempende dyrene levde der i dette
området. Vitenskapen sier at det sørlige Amerika engang har vært et
myrområde, og disse dinosaurusene levde i et slikt landskap. Som da
tiden gikk videre og dette riket begynte å fylle opp jorden, så kom det
ondskap inn i den. Gud tillot at Lusifer skulle gjennomgå en test. Og
da brukte han plutselig all denne Gudgitte autoritet til sin egen
herlighet og ære. Dette viser oss bare, at dersom Gud noen gang gjør
noe med sin herlighet, som det å plassere den i oss, så må vi bare
bruke den til å herliggjøre Hans navn med, som skapte oss alle
sammen.
ØRKENOMRÅDENE ER DENNE JORDENS KAMPSÅR
Disse ørkenområdene som vi i dag har, er ikke resultater av
vannflommen. Jeg er overbevist om at disse ørkener, ER DE
KAMPOMRÅDER, JA DE SÅR, SOM DEN PREHISTORISKE
KRIG PÅFØRTE JORDEN, SOM UTFØRTES GJENNOM TIDENE,
I DEN FORRIGE TIDSALDER. OG GUD HAR GJORT DEM ØDE
SOM ET UGJENKALLELIG BEVIS PÅ EN FORHISTORISK
PERIODE. Av denne enkle grunn, er Arizona, et ørkenområde med
meget lite regn. Men der har vi også denne FORSTENEDE SKOG.
Du vet like godt som jeg at, TRÆR MÅ HA VANN FOR Å KUNNE
VOKSE OG GRO. Disse trær hadde ikke sin begynnelse for 4 - 5000
år siden. Dette vil da bringe oss tilbake til den forhistoriske tid, som er
lenge før vår egen Edens have. Min overbevisning er at mange av
disse ørkenområder på denne jorden i dag, er et resultat av Satans
infiltrering i dyreverdenen, hvor disse bekjempet hverandre tilbake i
prehistorien. Hans oppgave var å ødelegge den del av kongeriket som
Gud hadde satt ham til fyrste og hersker over.
EN DISNEY – FILM.
Da han begynte å føre dette riket over i utakt med sin originalitet, så
begynte disse kjempedyrene å utrydde hverandre. De utslettet
hverandre i sine kamper om livets rett. For noen år siden, så visste
Walt Disney en film om de forhistoriske dyr. Han brukte små firfisler
og øgler fra vår tid, og ved å forstørre dem ved film-miksing, var han i
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stand til å få dem til å se ut som de forhistoriske dyrearter. Jeg bruker
bare dette for å si, hvor fikk han denne ideen fra? Hvorfor ønsket han
å avbilde dem slik? Det må ha vært noe som har skjedd der tilbake i
tiden. Og hvis da han kunne se det på denne måten, JA DA LAR GUD
GANSKE ENKELT MENNESKET GRIPE EN REFLEKSJON AV
DET HINSIDES, BAK VÅR TID, HVOR DE SØKTE Å GJØRE
DET PÅ DENNE MÅTEN. (Verdens humoristiske tegneserieblader
svinger oftere inn på den egentlige sannhetsgrunn, uten at de egentlig
vet om det, enn mange av nåtidens religiøse mennesker gjør det.) Det
samme gjelder også fremtiden. Når en forfatter begynner å skrive
komiske klipp, som Buck Rogers i 30 årene, hvem ville da ha drømt
om å få se raketter forlate denne jorden med mennesket ikledd
romdrakter, akkurat som i Buck Rogers blader? Denne forfatter hadde
ingen adgang til militære hemmeligheter. Han var bare en forfatter av
komiske tegneserier. Men hvor kom da disse tanker fra? Hans tanker
reflekterte noe der i fremtiden, og slik skrev han det ned. I dag kan du
se det samme i avisene. Store raketter er plassert på Cape Kennedy, og
de er nesten identiske med dem, som Buck Rogers tegnet for 40 år
siden. Hans tanker var et speil som reflekterte fremtiden, og gjorde
den om til historie.
SATANS FØRSTE LØGN
Hvis et menneske kan reflektere fremtiden, ja da kan det også
reflektere den andre vegen. Det passerte, bringes frem igjen. En manns
tanker er et speil, og hvis speilet blir pusset korrekt, og får reflektere
nøyaktig, da vil det enten reflektere noe i fra fortiden eller fremtiden.
Derfor er jeg overbevist om at Lusifer arbeidet i dette dyreriket, og
store dyr som de var, så forårsaket de en slik forstyrrelse og kamp, at
Gud til sist steg ned for å se hva Lusifer hadde gjort. Når han da kom
ned, så kalte han for seg Lusifer og sa, Lusifer, hva har du gjort?
LUSIFER MÅTTE DA SI NOE, SOM SKULLE BLI HANS
FØRSTE LØGN. Husk at han er en løgner fra begynnelsen. Du kan
legge merk til når en liten gutt er kommet opp i vanskeligheter, og han
blir innkalt for å stå til regnskap. Og når han så blir spurt om hva han
har gjort, ja da er ofte svaret slik, INGEN TING. Jeg har ikke gjort
noe far. Men han vet allerede at han har gjort det. Og hans skyld kan
du lese over hele hans vesen. Uten tvil var også Lusifers reaksjon noe
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av det samme. Hans svar var, INGEN TING. Og som Gud da kunne
lese det over hele hans ansikt, og også på jordens slagmarker, så viste
han at det var løgn. Der så han døde legemer ligge over alt, Han kunne
se disse store dyrene ligge der blødende, og andre livløse. Dette er
grunnen til, at når Gud skapte Adam og Eva, så gav han dem et
dyrerike som de kunne makte over. Og størrelsen på disse dyrene var
da meget mindre enn dem som Lusifer regjerte over. Gud visste at
ondskap og mord igjen ville komme til å fylle denne jordens overflate.
Og skulle da disse kjempedyrene i tillegg leve på denne planeten, så
ville ikke mennesket kunne overleve, når ondskapen igjen begynte å
råde.
En annen liten tanke for dem som måtte fortsatt holde ved denne teori
at dyrene hadde levet i vår Edens have. Da Noa tok med seg i Arken
to av hvert slag av dyreartene på jorden, og 7 par av de rene artene, så
ville det ikke være mye plass igjen inne i båten om disse kjempene av
noen Dinosauruser og de andre kjempeartene skulle ha kommet inn i
arken. Derfor kan du heller ikke slå disse to bildene sammen, og si at
dette skjedde i samme have. DET GJORDE IKKE DET. Hva er det
da som har skjedd? Gud har gjennom tidsaldrene vist seg å være en
skaper, en far, og forløser. Han tillot å gjøre seg kjent på denne måten,
for at du skulle kunne vite hva som har skjedd. Vi finner ut her, at
mennesket er det siste i Guds prosess, som han forløser. Han gjenløser
ikke engleverdenen mer. Vi vet ikke om Gud presenterte en frelsesveg
for dem eller ikke. Men det behøver vi heller ikke å vite. Vi finner ut
at i dag så er vi konfrontert med to ånder, som motiverer våre
handlinger. De onde ånder er motivert av Satan. Og den rettferdige
ånd er motivert i fra Gud. Ved den avsluttende dom, så vil de Hellige,
(de som seirer) sitte med Ham i hans regjering, og dømme de fallende
engler. 1.Kor.6. Uten tvil, er grunnen til at vi skal dømme dem, at de
har presset på oss deres onde egenskaper. Derfor vil da Gud som den
rettferdige dommer, gi de Hellige autoritet til å dømme de selvsamme
ånder som har spilt hasard med oss ned gjennom tidene.
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Å HOPPE OVER I KONKLUSJONER, VIL IKKE GJØRE
BILDET PERFEKT.
Arkeologer og vitenskapsmenn har uttalt, at Mexico – Gulfen en gang
hadde sin grense hel opp i Kentucky. Når de hadde gravd i
jordsmonnet der en gang, så hadde de funnet sjøskjell. Hvordan kunne
sjøskjell komme så langt opp? Noen vil kanskje si, Gud gjorde dette
for å forvirre folket. Nei Gud gjorde ikke det. Dette er nøyaktig hva
han gjorde. Og fordi tidsaldrer har passet, og Gud ikke gav oss noen
forklaring og klare bilder over det som ble funnet, ja så hoppet folket
over i lettvinte konklusjoner. Vi kan ikke bare fatte lettvinte
konklusjoner. Vi må analysere det hele altoverveiende bildet nøye,
ellers så kommer vi opp i mange unøyaktigheter, som ikke vil gi oss
noe bilde i det hele tatt.
Først ærkjenner vi at noe er dukket opp, og noe dukket opp den gang
da Kristus beskyldte Satan å være en morder fra begynnelsen av også.
Disse store dyrene levde i fred. Mektige skoger eksisterte, og dette er
et faktum. Der ute i Arizona har vi i dag det som vi kaller for den
Forstenede skog. Det er nesten det eneste sted på denne jordklode som
viser levninger av en mektig skog. Gigantiske trær ligger der. En gang
langt tilbake sto de der, men nå ligger de der forstenet. Og det som
mere er, denne forstenede skog ligger på grensen av det store
ørkenlandskapet der. Ethvert kontinent på denne jordens overflate i
dag, har et eller annet ørkenområde. Hvorfor? Rett nå, som vi kommer
til avslutningen av denne tidsalder, så er alle klar over at vitenskapen
kjemper en desperat kamp for å lære hvordan en skal kunne bekjempe
befolkningseksplosjonen. De frykter at denne jorden skal bli
overbefolket. Hvis de bare kunne bruke noen få milliarder dollar av
romfartsprogrammet, enda jeg vet at alt dette er i Guds plan. Men om
vi bare kunne se dette gjennom det enkle resonnement, i stede for å
prøve å komme til månen, Venus, og avdekke universets mange ting.
Ja om de kunne ta disse utallige milliarder som de bruker, og heller
destillere vannet fra det store oseanet, pumpe det over fjellene, og
gjøre ørkenene til fruktbare steder, så vannet kunne komme inn. Da
kunne de skaffe seg en mengde mat. Jeg tok et eksempel på
ørkenområdet i New Mexico, hvor grunnen egentlig er god for
planteføde. Nesten ethvert plantelag kunne vokse opp der ved dyrking,
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hvor bare jorden fikk vann. Det samme gjelder for mange andre
ørkenområder. Mange tidsaldere gikk hen, og jorden ble rystet på
grunn av den tilstanden som Lusifer skapte der. Til slutt kommer Gud
og krever ham til regnskap. Han kaller Lusifer til tronen, og spør ham
hva han hadde gjort. For husk at et eller annet sted måtte joh.8:44 bli
fullført. Jesus sa at Satan ikke ble ved i sannheten. Noe fikk satan til å
bli en løgner. Han måtte bli en løgner for å kunne fullføre Joh.8. Han
måtte ha noe å lyve om. Og hendelsen kommer opp, han var skyldig i
mord. Jesus hadde også beskyldt ham for det. Et eller annet sted i
begynnelsen, fortalte han en løgn. Og han gjorde seg skyldig i mord.
Satan er en ånd, som vi vet, og ikke et menneske som gikk rundt med
en kaliber 38, eller en kniv på seg. Men ved det å være en ånd, så går
han inn til skapningens hjerte og forårsaker at de begynte å drepe
hverandre. Han søkte noen som kunne legge seg over i denne onde
ånd. Har du noen gang sett på kattefamilien, slike som Leoparden eller
Tigeren, hvordan de jakter på sitt bytte. Eller en slange, hvordan den
arbeider. Slangen vil skjule seg så godt den kan, så du vet ikke en
gang hvor den er. Leoparden går så godt med det terrenget den lever i,
at ingen ser den før det er for sent. Men vet du at disse dyrene i dagens
dyrerike, er motivert ved den samme ånd, nemlig Lusifer. Når du ser
et dyr angriper et annet dyr for å ta dets liv, så må du erkjenne at det er
en ånd som forårsaker dette. Og dette vil ikke forandre seg, før Kristus
kommer på senen og skal herske og regjere i sitt tusenårsriket. For
Esaias sier, ”Da skal Løven ete høy, som Oksen, og Ku og Bjørn skal
beite sammen, og deres unger skal sove i sammen. Esaias. 66:25.
Hva vi nå ser i dyreriket, er et resultat av hva Satan har gjort. Og det
vil fortsette på denne måten til Kristus kommer for andre gang i sin
tusenårige regjering. Så hvis det som foregår i dag, er motivert av
Satans ånd, da var det visselig det som hente der tilbake i den
prehistoriske verden også. Men dette forrige dyreriket var så mye
større enn vårt er det i dag. Og som da Herren kaller Lusifer og spør
han om hans aktiviteter, så må Lusifer lyve. Gud så ned på planeten
og så at den var i et kaos. Disse dyrene føk løs på hverandre, og deres
fredelige tilværelse var ødelagt. I stede for da å brenne denne planeten,
eller sende en vannflom for å rense den, så tror jeg at Gud rokket ved
jordes bane rundt solen, og satte den noe få grader ut av sin bane. Og
der frøs den plutselig til is. Den ble til et isfjell. I verden i dag så er det
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mange avdekninger i naturen som kan vise tilbake til at det var
nettopp det som skjedde. Vi vet at hvis jorden ble plassert litt nærmere
solen, så ville alt brenne opp. Jeg tror at Gud trakk den bort fra solen,
og alt frøs da til is.

OPPSIKTSVEKKENDE FUNN (AVSLØRINGER)
I FROSSEN IS.
I årevis i Sibir i Russland, så har vitenskapen gjort mange rare funn i
de tilfrosne områder. Et slikt funn, var et palmeblad. For en tid siden,
så leste jeg om en mann som hadde funnet en frossen Bisonokse, (noe
i likhet med vestens buffalo). Denne bisonen var i meget god stand,
akkurat som den dagen da den ble frosset inn. Og fremdeles hadde den
mat som den hadde tygget på da kuldekatastrofen hadde kommet. I
henhold til vitenskapen, hvis denne oksen hadde dødd på noen annen
måte så hadde ikke denne maten som dyret svelget, kunne forbli i
halsen på det. Endog gresset som var i dyret var like friskt som den
dagen det hadde spist. Vitenskapen aksepterer til fulle at dyret måtte
ha frosset i hjel. Og det måtte ha skjedd så kvikt at døden hadde
kommet øyeblikkelig. Det etterlot hele dyret intakt, og enda kan dette
dyret dateres tilbake, tusener, og atter tusener av år. Over hele
jorderiket er det gjort funn, enten i isområder eller i ørkenområder ja
også i sumpområder i Afrika er det gjort funn, og de bærer alle
vitnesbyrd om en prehistorisk tidsepoke.
HVA FORÅRSAKET DENNE HURTIGE NEDFRYSINGEN?
Bror og søster, jeg tror Gud tok denne planeten som han hadde gitt til
Lusifer, og satte den noen grader ute av kurs, og forårsaket da denne
hurtige nedfrysingen, og dømte på denne måte Lusifers planet, ved å
fryse den ned. Når han da hadde gjort det, så tok han fra Satan
territoriumet og riket, og etterlot ham intet å herske over. Uante tider
passerte da over denne verden, og englene hadde nå blitt satt på prøve.
Disse som da valgte å følge Lusifer, beseglet sin egen dom. Og de ble
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da ånder som hadde valgt å følge de onde gjerninger. Ved sitt frie valg
hadde de grepet denne posisjon, og blitt til de falne engler. De engler
som da beviste sin lojalitet for Gud, ble da værende ved Guds høyre
hånd, for å utføre den Guds plan som var for den kommende tidsalder
eller tider. ET VERS I Bibelen KUNNE DEKKE SATANS
HERREDØMME. VI kommer da til 1.Mos.1:1. hvor det står . ” I
begynnelsen skapte Gud himmel og jord”, men husk at her står det
ikke noe om tidsepoker. SÅ HER KAN ET VERS MED LETTHET
DEKKE MILLIONER AV ÅR. Så langt som tid da kan brukes. Den
kunne dekke over hele den periode som Lusifer hadde kontrollen og
herredømme over denne planeten. Kan du forstå at Gud rett og slett
ikke nevnte det der i det første verset. Han fortalte ikke der hva som
var Guds plan i begynnelsen, men i det andre og tredje, og fjerde
verset, finner vi Gud opptatt med sin gjerning OG BRINGE JORDEN
SOM DA VAR ØDE OG TOM, (eller uten form og hensikt) over til
en levelig planet igjen. Jordens overflate var i en kaotisk tilstand. Dere
som lever her i vårt område, kjenner sikkert til Jakobs Kapell, der
borte i New Albany, Der er det et skilt satt opp langs hovedveien, om
noen eldgamle funn fra ”GLACIER” perioden. Merk deg bror og
søster, at denne periode ikke på noen måte kan dateres imellom Edens
have og nå. Den tilhørte tilbake i den prehistoriske tidsalder.
Gud starter her oppe i 1. Mos. Og arbeider opp igjen over de store
dyp. Han atskiller vannene. Jeg tror han smeltet opp den isen som var
der, for han preparerte jorden for å føre den inn i den stand som vi
åndelig talt kan kalle for rettferdiggjørelse. FORSTÅR DU HVA JEG
MENER? Er det ikke tre stadier i nådens verk, som pågår i den
troendes
liv?
Det
er
RETTFERDIGGJØRELSE,
HELLIGGJØRELSEN, OG DÅPEN I DEN HELLIGE ÅND.
Avslutningen av det hele, er oppstandelsen, og herliggjørelsen av vårt
legeme. I henhold til å vise sin forløsningsplan for menneskeheten, så
satte han typer og skygger av denne gjenløsningen, ved å bringe
jorden tilbake ut av denne kaotiske situasjon. Vi finner ut at den fjerde
dagen i skapelsen, er hvor mennesket kan begynne å regne sin tid. For
da er vi igjen kommet i relasjon til solen og dens bane. Og han brakte
ikke jorden tilbake til dette samfunn før på den fjerde skapelsesdagen.
De tre første dagene i skapelsen kunne ha vært hundrede, ja tusener av
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år hva tid innbefatter. Denne gamle planet, hvor Guds ånd igjen
begynner å virke på, bringes nå til den fjerde skapelsesdagen og settes
i forhold til solen. Denne begynner nå å tine opp ismassene som hadde
bygget seg opp. Den tåke eller frostrøyk som hele tiden hadde fylt
himmelen mens jorden var frosset, begynner å slippe taket. Og i denne
prosessen, begynner sjøer og elver å ta form. Vitenskapen forteller
videre at Ohio – elven fløt ikke der den en gang for tusener av år siden
fløt. Det sies at New Albany, er bygget på en sandbanke.
Storindustrien har ikke adgang til dette området, for grunnen er ikke
solid nok. Det er sandbanker langs mesteparten av Ohio –elven. På
strategiske steder, kan de ved grunnborring gå meget langt ned, og
ikke finne annet enn sand, og grus. Så hvor New Albany nå er
lokalisert, var det en gang et elveleie. Og det er hundrede av meter
unna det stedet hvor elven i dag flyter.
GUDS PRØVESTED
Hva er det da Gud gjør med denne planeten, etter som Han nå
begynner å tine den opp? Jo Han rettferdiggjør den, og bringer den ut
av kaoset som den var i. Han tar den tilbake, for å fullføre en annen
hensikt. Fra denne samme planeten, jorden, hadde Gud testet og
prøvet engleverdenen, og nå skal Han teste sin egen familie av
mennesker, ja endog sin egen sønn. Og når da Gud bringer jorden
tilbake til denne gjenforening, ved å rettferdiggjøre den, tiner Han
straks opp isen, og elver begynner å strømme nedover dalsiden. Gud
skiller vannene, og gjør himmelen klar. Ser du, lys begynner å bryte
igjennom. Og tingene begynner å se annerledes ut. Er det ikke det som
skjer når Gud rettferdiggjør en syner også? Han er født i synd, kledd i
ondskap, kommer inn i denne verden og taler løgn, han er uten form
og mening. Han finnes ikke verd for Gud i det hele tatt. Først må han
få en ny skapelse virksom i sitt liv. Og når da Gud overbeviser ham
om sin synd, som betyr at han får se Guds sollys skinne på sin
formørkede sjel, da begynner Han å tine opp denne syndefull kalde
tilstanden. Gud begynner å vende jorden tilbake til seg. For å gå
videre så ville han nå prøve mennesket, og fullkommengjøre ham, i
det Gud skapte ham i sin lignelse. Sollyset skinner nå inn i ham. Gud
taler, ”La jorden bringe fram vegetasjon etter sitt slag,” Kan du se
dette, i all enkelhet. Seden lå der allerede i jorden. Dette er et absolutt
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faktum, at du kan ta frø fra plantelivet og fryse dem. Og de kan holde
seg slik i uante tider. Vet du hva vitenskapen arbeider med nå? Hvis
Gud tillater det, så vil de vel lykkes også. De vil fryse ned et
menneske hurtig, sette ham i en rakett, og sende ham til andre planeter
mange lysår borte. Det vil ta mange år bare å komme dit, så når dagen
nærmer seg, hvor bestemmelsesstedet er, så vil en automatikk settes i
gang, og mennesket vil tine opp, hjertet vil begynne å funksjonere
igjen, og han kan ta kontroll over tingene.
Kan du se hva mennesket har i tankene? Vet du hva som står bak det?
Det er djevelen selv. Man har allerede tatt griser, frosset dem ned
hurtig, holdt dem preservert i dagevis, så tinet dem opp igjen, og
hjertet ville da fortsette å slå. Hvis ikke Gud kommer ned og ser over
disse ting, så er det vanskelig å si hva mennesket vil ende opp med til
slutt. Forstår du dette? Hvis nå mennesket kan gjøre dette med sin
måte å fryse ned på, hva kunne da ikke Gud gjøre med sitt planteliv,
etter at han hadde dømt Lusifer for det som han hadde gjort? Han frøs
ned hver en palmesed, hvert et gresstrå, ja alt som lå der på marken.
Og alt det Herren trengte å gjøre da, var å tine det opp igjen, bringe
det til den riktige posisjon med solen, slik at lyset kunne skinne på den
igjen. Dette lille såkornet hadde ligget der i uante tider. MEN SÅ
SIER HERREN, ” LA JORDEN BRINGE FRAM ET HVERT SED
ETTER SITT SLAG”. Og jorden startet bare å bringe det fram igjen.
DYRERIKET BLE REDUSERT I SIN STØRRELSE.
Merk deg nå, at når Gud sier, ” La der fremstå levende vesener hvert
etter sitt slag”. Da skapte Gud dyreriket igjen, men denne gangen
skapte han ikke de store kjempene som en gang hadde levet. Gud
visste at det skulle bli en annen Herre over denne jorden, og ikke
englevesener som første gang. Sammenlign dette med Salme 8:45. Og
Hebr. 2:7. Hva er da et menneske at du tenker på ham, ja Herre, du
kom ned til mennesket, og du gjorde ham lite ringere enn englene.
Gud selv, er det høyeste form for liv som finnes. Engleverdenen er det
neste, og hvem er da det tredje, som ble gjort lite ringere enn englene?
Men Gud kronte ham med herlighet å ære, og satte ham over sine
henders gjerninger.
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Etter at Gud gjenskapte dyreriket, men da bare i mindre størrelse enn
de forrige, så skapte Han mennesket som da skulle regjere over hele
skaperverket på jord. Merk deg, Gud legger ikke dette lengere over i
englenes hender. Han skapte seg en annen hersker, litt ringere enn
engleverdenen, og han skapte ham i sin lignelse. Det er derfor Gud sa
i 1. Mosebok. ”La oss gjøre mennesker i vårt billede, etter vår
lignelse.”: Det var ikke tre personer som talte. DET ER IKKE TRE
PERSONER I GUDDOMMEN. Han talte sammen med sin prøvede,
testede engleskare, som hadde bestått prøven, som nå assisterte ham i
gjenskapelsesprosessen. Og når Gud formet mennesket i sitt billede,
så gjorde Han dem til mann og kvinne. Gud gjorde mennesket i sitt
eget billede. Når Gud så at han ikke hadde noen til å røkte over jorden,
altså ha herredømme over den, til å lede den, da tok han ut av jordens
støv og formet et kar og satte ham til å styre over resten av dyreriket.
Dette er hvorfor du har et legeme med armer og ben osv.: Gud
plasserte denne livets ånde i et leirkar som skulle ha jordisk kontakt.
Han skapte ikke engler ut av mennesker. Mennesket vil aldri ha
vinger. Det nærmeste til vinger et menneske noen gang vil få, er hans
armer. Mennesket var aldri laget for å fly over skyene, uten da de fly
som i dag er på vingene. Mennesket skulle ha herredømme over denne
planeten. Jorden er hans kampgrunn. Dette er alltid Guds testgrunn.
Rett her på jorden er det at vi blir testet å prøvet. Her er hvor vi blir
fullkommengjort, og her på jord er det vi skal bo, når alt er over.
Gud laget et jordisk legeme, og i sin egen lignelse, som han kunne
leve i. Hva var da hans befaling? La meg lese den. ”Og Gud velsignet
dem og sa til dem, vær fruktbare og forøk dere og gjenoppfyll jorden”:
Se på ordet gjenoppfyll. (Kun på Engelsk i Kong James versjon.) !.
Mos. 1:28. La oss ta ordet gjenoppfyll. Hvorfor sa han ikke bare til
Adam, ”Vær fruktbar og (oppfyll) jorden?” Hvorfor sa han
gjenoppfyll.? Her har du definisjonen på ordet gjenoppfyll. Det er to
ord. Gjen, betyr å gjøre det opp igjen, noe som har vært gjort før. Og
oppfylle, er å fylle opp, å komplettere. Når du tar disse ord og
plasserer dem i sammen, så bærer de ut sin fulle mening. ALTSÅ Å
FYLLE OPP PÅ NYTT IGJEN: AMEN. Ved å analysere denne
befalingen, så finner vi ut at Gud sier dette til Adam. Adam, fyll opp
igjen. Hvis mitt glass en gang hadde vært full av vann, og jeg ba om å
få det fylt opp igjen, da ville du kanskje forstå det. Det sier jo deg at
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det har vært fylt opp før. Hadde ikke glasset vert fullt før, så hadde jeg
i alle fall ikke kunne sagt gjenoppfyll. Kunne jeg vel? Min befaling
ville da ha vært: Fyll det opp. Det Herren sa til Adam, var at han
skulle gjenoppfylle jorden. Ordet gjenoppfyll, er bare brukt to ganger i
Det Gamle Testamentet. Begge ganger i 1.Mos. En gang i edens have,
hvor mennesket kommer i fra, en have av trær, og ikke Stener som det
tales om i Esekiel 28. Der tales det jo om Lusifer, og en have av
Stener.
Adam fikk da den befalingen å gjenoppfylle den. Og det var i den
haven som Gud gav Adam i begynnelsen, at Adam og Eva ble satt på
prøve. Og enhver art av de dyrene som vi kjenner i dag, har sitt
utspring fra denne haven. HAR DU NOEN GANG TENKT DEG
HVA DENNE VERDEN
VILLE
BLI
LIK
DERSOM
DYRERIKET I DAG SKULLE HA VÆRT SOM HOS LUSIFER,
MED KJEMPEELEFANTER, ØGLER, OG TIGERE, OG ANDRE
STORE DYR MED SLIKE ENORME STØRRELSER? Denne
kjempeelefanten ærkjenner da at denne lille tobente skapningen ikke
er noe annet enn hans Gud. Denne mann var bestemt til å ha
herredømmet over ham. Gud forordnet det slik, men synden kom inn i
verden, i menneskets vidunderlige have gjennom Lusifer som allerede
da var en fallen engel, en løgner, en morder. Og han ventet bare på
den anledningen, at han igjen kunne herske og regjere på denne
planeten. Hvor lenge han hadde ventet, er det ingen som vet. Men han
blir brukt av Gud, som en ondskapens gud, til å være det objekt hvor
Han kunne prøve og teste denne nye familien, som skulle starte opp
der i Edens have: Husk dette at både den onde engleverden og de onde
mennesker, vil bli fullstendig utslettet fra denne planeten en dag, og
kastet i sjøen som brenner med ild og svovel, når Gud har gjenløst alt
tilbake til seg selv. Både engleverdenen og menneskets familie, og
plantene forøvrig vil bli restaurert tilbake til fullkommenhet slik Gud
ønsker det. Når synden kom inn i haven, så ble dette program
forstyrret, noe Gud hadde sett på forhånd, og i stedet for at Guds
befaling ble brakt ut i verden, så forvrengte Satan det hele. Han
forårsaket at jorden igjen ble fylt med løgn, mord, hat og ondskap,
med lyster og sjalusi. Ja hvilket bilde. Ikke før hadde mennesket
begynt å formere seg på jorden, så begynte de å drepe hverandre. Det
viser bare en ting, at alt som skjer på jorden i dag er formet av Satan,
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som forsøker å gjenoppta den gamle historien ved å så ondskap i
hjerter og tanker hos menneskene. Når to menn går inn i bokseringen,
enda de bruker hansker, så slår de hverandre slik at de er både gule og
blå. Deres tenner blir slått ut, blod spruter fra nesen, kanskje brister
ribben, og enda verre, de slår hjerneskader på hverandre. Og så kaller
de det enda for sport. Gud er ikke i dette. Der står de altså, to
mennesker, skapt i Gud billede, og denger løs på hverandre til
forsamlingen blir helt ville. Det er ikke noe annet enn den samme
gamle Djevelen som satt der oppe på fjellsiden og så på de store
Dinosaurusene kjempe til deres død, der tilbake i den forhistoriske tid.
Det er den samme ånd.
Gjennom den mørke tidsalder i vår tid, så kom Gladiatorer og riddere i
sammen for å kjempe. Det var mennesker som hadde vært mestere i
krigføring ute på arenaen. De hadde sine trente hester, kledd i tungt
krigsutstyr. Så setter de i gang en halsbrekkende fart mot hverandre.
Og vanligvis så vil en av dem bli revet ned fra sin hest, og som han
der da ligger blødende, så vil hans motstander se opp på
menneskemassene som sitter rundt arenaen. De gir ham sin hyldest, og
etterpå tar han sitt sverd og halshugger ham, tar hans rustning og hest.
Igjen vil jeg si. GUD VAR IKKE I DETTE. Dette er igjen den samme
gamle Djevel, som bruker sin kampstrategi igjen. FORSTÅR DU
HVA JEG SNAKKER OM:
Se nå på disse polerte, trente matadorer, som står der foran en skare av
mennesker på en arena, med et rødt tørkle, viftende foran en sint okse,
i håp om å få ham til å angripe ham. De tirrer opp dyret og stikker
ham med spyd, til han blir sintere og sintere. Så ser han om massene
er klare til å ta imot nok et drap. Og med dødelig sikkerhet kjører han
kniven ned i sitt bytte. Dyret står der noen sekunder, ravende, før det
endelig faller død om på bakken. Og forsamlingen jubler i ekstase. Er
du egentlig oppmerksom på hva som har skjedd ned gjennom tidene.
En Guds sønn, og en del av det dyreriket som Gud gav ham, som
skulle hjelpe ham her på jorden, og så bruker de dette dyret som en
underholdning, mens det kjemper sin desperate kamp for sitt liv. Bare
Djevelen kan få til noe slikt. Men husk, dette er bare en miniatyr av
det som har vært der tilbake i den pre-historiske tiden.
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Kan du si at Gud er for dette, når gigantiske politiske, og militære,
djevelsk sinnede folk blir så syke etter makt, at de sender sine
krigsmakter ut i krig mot hverandre. Der står mennesket på
krigsmarken og skyter på hverandre for å drepe. Kan du si at Gud er
skyld i at slike ting pågår? Nei dette er Satans rike. Du kan saktens
stille spørsmålet, om ikke Gud leder sine menn og tar vare på sitt folk,
i krigen? Jo absolutt, men husk at Satan satte dette spillet i gang. Dette
er et Satans kongerike. Han er denne verdens Gud, men Gud selv har
tillatt Satan å gjøre dette for å bevise sin egen plan og hensikt, ved å
forløse det hele tilbake til seg igjen. Men husk på at Gud vil ikke
tillate Satan å gjøre mer enn han er bestemt til å gjøre. Ved å gjøre
dette så vil Gud komme rett ned under krigen. Gud har kjempet
kamper før, har han ikke? Kjempet han ikke med Josva? Det var ikke
det at han ønsket å se hvor mange mennesker som kunne bli drept. Nei
men faktum er dette, at han vet at Satan regjerer og holder enkelte ting
inn under sin kontroll, og da for Gud å kunne gå videre i sin plan, så
må det skje på det samme området som Satan prøver å herske over. Da
blir det kamp. Å ja, Gud hadde sine mektige menn under kampene.
SYNDEN FORTSATTE FRA EDEN, TIL VANNFLOMMEN
KOM.
Synden fortsatte videre fra Edens have, og til vannflommen kom . Da
så Gud ned over jordens overflate, og sa at han angret at han hadde
skapte mennesket. Hvorfor? Isteden for at hans befaling hadde blitt
båret ut, for å forskjønne og oppfylle jorden, og gjøre den lik den
haven de hadde kommet ut i fra, så ble den ikke til noe annet enn et
nytt Satans kongerike, med ondskap og mørke, med vold og
kriminalitet, akkurat som det er det i dag. Gud ba da Noa å bygge en
ark, for han skulle komme til å ødelegge menneskene på jorden. En
hver ødeleggelse, bringer jorden et skritt nærmere Gud. Ødela ikke
Gud jorden? Jo visselig, han gjorde det. Mange mennesker blir
forvirret når de leser 2.Pet.3.10, og sier Bro. Jackson, jorden skal da
brenne med en forferdelig hete? Alt skal da komme i oppløsning? Det
er sant, men husk at i det samme brevet som sier dette, står det også, at
den gamle jord gikk under i vannflommen og kom renset i gjennom
den. Det samme er reservert til denne dag. Den samme himmel og den
samme jord gikk under i vannflommen, gjorde den ikke? Hva var det
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som gikk under? Jo det onde mennesket som vandret på den. Det er
det samme som skjer i dag, når Gud tar denne jorden og fører henne
inn gjennom ilden. Da vil Gud ødelegge all den ondskap og
forbannelse som mennesket har brakt over denne jord. Den samme
jord, vil da fortsette videre, og fullføre Guds plan. Det er bare en
annen form for dom igjen som Gud fører over denne planeten. Men
priset være Herren. Hver gang Gud fører dom over denne jord, så
bringes den nærmere Ham. Den føres ikke lengere bort i fra Ham. Han
frøs den nærmere Ham. Den føres ikke lengere bort i fra Ham. Han
frøs den ned, og tinet den opp igjen. Han bragte jorden gjennom en
dåp i vann, og hver gang bringes den nærmere til Ham. Og hvert steg i
denne dom, er en type på det gjenløsningsverk som han har gitt
menneskeheten.
Den siste gang at ordet gjenoppfylle står, er i 1.Mos.9. Gud hadde
igjen ført dom over jorden. Mennesket var kommet fra Edens have, og
hadde bodd i ondskap hele tiden. Han angret seg at han hadde skapt
mennesket. Gud sendte en flom, for å dekke over hele jorden, i nesten
et år. Til slutt stiger da Noa ned på det tørre igjen med hele sin
familie, og dyreriket kommer ut sammen med ham. La meg repetere
det igjen. DET VAR INGEN DINOSAURUSER I DENNE ARKEN.
Du kunne aldri ha fått 12 Dinosauruser fra den prehistoriske verden
inn i denne arken, og heller ikke noen av de andre dyrene. Men hvert
dyr som Noa virkelig hadde i Arken, er her på jorden den dag i dag.
Forstår du det? Vårt dyrerike av i dag, var i Noas Ark. Og de var også
i Edens have. Hvis vi holder oss til dette, så vil vi ikke så lett bli
forvirret. Og igjen velsignet Gud Noa, og sa til ham. Vær fruktbare,
merk deg, her er den samme befaling igjen, former dere og
gjenoppfyll jorden. Hvis det ikke hadde vært noen form for liv før
denne tid, så kunne det ikke blitt sagt slik. Da kunne ikke Gud ha sagt
til Noa. ”Gjenoppfyll jorden”: Sa han ikke det? Bare to ganger i det
Gamle testamentet er altså dette ordet, gjenoppfyll, brukt. Og da hver
gang etter at dom hadde vært over jorden. En gang til Adam, og en
gang til Noa. Han gav denne befaling til Noa etter at vannflommen
hadde gått over jorden. Nå har Gud igjen gitt det samme løftet ved å
sende en kommende dom over jorden. Han vil ødelegge jorden igjen.
DENNE GANGEN MED ILD.
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ET LØFTE OM AT EN RETTFERDIG VERDEN SKAL
KOMME
Peter uttaler i henhold til sitt løfte, at vi ser etter en ny jord, og nye
himler, hvor rettferdighet skal bo. Peter sa her, jeg forstår ikke
hvordan han skal gjøre det, men jeg så i en visjon, denne store verden
smelte bort i et inferno av ild, og flammer, og alle de onde ble fortært.
Jeg vet at gjennom dette skal det komme en ny jord og nye himler. Og
i henhold til Guds ord, så må det komme. Hvorfor? Jo fordi tusen år
før dette, så hadde Esaias sagt, se en ny jord og nye himler vil jeg
skape for menneskene, AMEN. Tror du dette betyr at Gud drar ut i
verdensrommet for å få i stand dette? Å NEI, HAN VIL GJØRE DET
RETT HER PÅ DENNE JORDEN.
GJENSKAPELSEN ET ANNET TOFOLDIG ORD.
(OGSÅ GJENFØDELSEN) .
Gjenskapelsen er et annet tofoldig ord. I Matt. 19. hvor jeg her tar
ordet gjenskapelse, (så merk deg at gjenoppfyllelse, sto to ganger i 1.
Mosebok.) Så siterer Matteus her hvor disiplene spør Jesus hva deres
lønn skal bli, siden de har forlatt alt og fulgte Ham. Jesus sier, I
gjenfødelsen. La oss eksaminere dette ordet også. Dette er den samme
tingen, bare i større perspektiv. Å gjenskape (gjenføde), betyr å
fornye, skape om, regenerere, en prosess i å produsere avkom. Nå det
er lett å forstå hvorfor det i tusenårsriket må være små barn for å
fullføre Esaias 11. Og Joh.Åp.20, hvor det står, at i enden av
tusenårsriket, så blir Satan løst for en stund, for å forføre de nasjoner
som er oppstått da. Når Kristus kommer for å begynne tusenårsriket
med sin brudeskare, og vi vet at å bli Kristi brud, er den høyeste
utkallelse som finnes i Gud, da vil han komme til å regjere over
nasjonene av folk. Det vil komme til å være en levning ut av alle
nasjoner, som har unnsloppet plagene fra Guds vredes hånd. Gud har
bevart dem i den hensikt å fullføre sin plan om tusenårsriket. Og bare
Gud alene er i stand til å gjøre det. Det er nøyaktig hvorfor Jesus sier
i Matt 24. Uten at disse dager blir forkortet, så vil intet kjød bli frelst.
Kristus må ha sett ned gjennom tidene med sitt altseende øye, og
voktet denne forverrede situasjonen, hvor vitenskapen advarer
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politikerne mot å trykke på knappen til krig, for dette ville sette i gang
en kjedereaksjon, som alle ble involvert i. Den samme Gud ser ned
gjennom tidene og ser katastrofen komme. Men priset være Herren,
Han så gjennom denne timen også, og like inn i den tid da Han ville
gjenskape det hele. Derfor kunne han si. ”Dersom ikke disse dager ble
forkortet, så ville ikke noe kjød bli frelst. MEN FOR DE
UTVALGTES SKYLD”. Det er for de utvalgtes skyld, og dem alene,
at han forkorter det. Gud hadde gjennom forutviten utsett seg en
levning av et folk fra alle nasjoner, lenge før dette i det hele tatt hente.
Disse vil møtes ved Jesu føtter. Messias, Kongen, vil da dømme dem.
Han vil tillate dem å få komme inn i et tusenårsrike, hvor Kristus blir
den suverene hersker. Da skal alle nasjoner komme til zion og til
Jerusalem for å tilbede Herren hærskarenes Gud, på den dag. Ikke å
undres over at Esaias kunne se ned gjennom teleskopet til denne
gjenfødselens tid. Gud tillot sine profeter å se lengre enn til deres nu
tid, slik at de kunne fortelle om det som skulle komme. Så inspirerte
han dem til å skrive det som de så, slik at Hans senere utvalgte, kunne
se det, og forstå det. Enda de ikke så det i det naturlige, så de det i
ånden, hva som skulle skje. I avslutningen her, så vil jeg bare nevne
Esaias 11:3-5. ”Ha skal ha sitt velbehag i Herrens frykt, og han skal
ikke dømme etter det hans ører hører, men han skal dømme de ringe
med rettferdighet og skifte rett med rettvishet for de saktmodige på
jorden, og Han skal slå jorden med sin munns ris, og drepe den
ugudelige med sine leppers ånde. Rettferdighet skal være beltet om
Hans lender, og trofasthets belte om Hans hofter.” AMEN.

DERSOM DU ØNSKER Å KRITISERTE DETTE BUDSKAP, SÅ
KRITISERER DET UT I FRA GUDS EGET ORD.
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Matt 24:28 ”Der hvor åtselet er, der skal ørnene
samles.”
Åp 4:7 ”Det første livsvesen er likt en løve, det andre
livsvesen er likt en okse, det tredje livsvesen har ansikt
som på et menneske, og det fjerde livsvesen er likt en
ørn i flukt.”
44

