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David overvinner kjempen Goliat – «Det var kjemper på jorden i de dager, og siden også…» 

4. Mosebok 13:31-33 
Men de mennene som dro opp sammen med ham sa: «Vi kan ikke gå til angrep på dette folket, for 
de er sterkere enn vi.» De satte ut rykter blant israelittene om landet de hadde utforsket. De sa: 
«Det landet vi dro gjennom og undersøkte, er et land som fortærer dem som bor der. Og alle 
folkene vi så, var storvokste menn. Der så vi kjemper også – anakittene hører til kjempene. I egne 
øyne var vi som gresshopper, og det var vi i deres øyne også.» 
 
Da Moses sendte ut sine speidere for å spionere på folkene i Det Lovede Land, for å klargjøre 
israelittene til innmarsjen i Kanaan, rapporterte speiderne at de hadde sett mennesker store som 
kjemper. Bibelen gjør det krystallklart at det var menneske-raser på den tiden som var så store at 
mennesker med normal størrelse fremstod som gresshopper sammenlignet med dem (andre 
referanser kan bli funnet i 5. Mosebok 2:10-11, 2:21 og i historien om David og Goliat). Og vi ser at 
når Guds trofaste tjener Josva ble sent for å legge under seg Det Lovede Land, gav Gud ordre om å 
drepe alle menn, kvinner og barn til disse kjemperasene. Det var en nødvendighet å utrydde dem 
helt. Selv om en liten rest av kjempene ble spart, ville de utgjøre en alt for stor fare for israelittene i 
fremtiden.  
 
Så hva dreier alt dette seg om egentlig? Bibelen har selvfølgelig svarene! Siden den dagen Satan ble 
fjernet som Guds tjener og kastet ut av Guds herlighet som den første synder og bedrager (Esekiel 
28), har han konspirert og lagt planer for å forpurre Guds skaperplan og forløsning for 
menneskeheten. Og en del av denne sammensvergelsen forårsaket den store flommen i 1. Mosebok. 
Denne onde sammensvergelsen vil foregå helt til de siste tider, som vi vet vil ende med at vår konge 
og frelser Jesus Kristus vil seire og triumfere over Satan og hans hær. 
 

I Noahs dager 
Så la oss starte med Matteus 24:26. I Matteus 24 forkynner Jesus at templet i Jerusalem skal bli 
ødelagt, mens det fortsatt var under bygging. Denne profetien gikk i oppfyllelse i år 70 e.Kr, da Titus 
ødela templet og nasjonen Israel. Resten av Matteus 24 forkynner om perioden som blir kalt 
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trengselstiden. Vi vet dette fra Matteus 24:3 Da han satt på Oljeberget og disiplene var alene med 
ham, kom de og spurte: «Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens 
ende?» 
 
Dette er helt tydelige spørsmål angående endetiden. Og i Matteus 24:36-37 sier Guds ord: Men, den 
dagen og timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen og ikke Sønnen, bare Faderen. Som i Noahs 
dager, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. 
 
Jesus forklarer at det vil komme en tid på jorden som er lik den som var på Noahs tid før 
storflommen. Så nå skal vi se på hva som gjorde den tiden så unik. I 1. Mosebok 6:2-4 sier Bibelen: 
Da så gudesønnene at menneskedøtrene var vakre, og de tok noen av dem til koner, dem de helst 
ville ha. Herren sa: «Min ånd skal ikke for alltid bli værende i menneskene, for de er av kjøtt og 
blod. Deres levetid skal være 120 år.» Det var kjemper på jorden i de dager, og siden også. For 
gudesønnene gikk inn til menneskedøtrene, som fødte dem barn. Dette er de mektige fra 
eldgammel tid, de navngjetne. 
 
Mange mennesker har diskutert om «gudesønner» henviser til engler eller mennesker. Og dette er 
nøyaktig hvorfor vi må undersøke Bibelen som en komplett bok og ikke bare en haug med ideer og 
løsrevne vers. For det første, det hebraiske ordet for «gudesønner» er B’nai Ha Elohim, som betyr at 
dette er himmelske vesen, noe som fester lit til at de er frafalne engler. Vi ser også videre at barna til 
disse gudesønnene og menneskedøtrene er mektige og navngjetne (kjente). De var også kjemper. 
Noe i genene deres gjorde dem til mennesker med gigantstørrelse. Dette var på grunn av deres arv 
fra de frafalne englene.  
 
Men igjen, vi må søke og lete i Bibelen for å i det hele tatt få en mening i alt dette. Bibelen er 
selvbekreftende, og en del av Bibelen kan alltid bli bekreftet av en annen. Vi ser utrykket 
«gudesønnene» neste gang brukt i Jobs bok. Job 2:1 sier: Så en dag kom gudesønnene og trådte 
fram for Herren. Blant dem var også Anklageren. 
 
Her ser vi igjen det hebraiske utrykket B’nai Elohim. Og her ser vi helt tydelig at gudesønnene er 
engleskapninger som kommer fram for Himmelens Herre. Og Satan er blant dem, som vi alle vet er 
en frafallen engel. Så med dette burde det ikke være noe tvil om hva det hebraiske utrykket betyr. Så 
den slutningen vi kan ta ut av dette er at frafalne engler giftet seg og fikk barn med kvinner av 
menneskeslekt. Denne handlingen var så avskyelig for Herren at han måtte straffe dem. Først med 
storflommen og så med frihetsberøvelse (fangenskap). 
 
I Judasbrevet 1:6-8 står det følgende: Og de englene som ikke tok vare på sitt høye verv, men forlot 
sin egen bolig, dem holder han bundet i mørket med evige lenker til dommen på den store dagen. 
På samme måte var det med Sodoma og Gomorra og nabobyenes deres, hvor de levde i hor slik 
som disse englene, og i unaturlige lyster. De ble straffet med evig ild og er blitt et advarende 
eksempel. Likevel gjør disse menneskene det samme. Drevet av sine syner gjør de kroppen uren, 
forakter den myndighet som er over dem, og spotter høyere makter. 
 
Her ser vi en referanse til engler som har forlatt deres «bolig» og sitter nå lenket i fangenskap, fram 
til dommens dag. Så hva slags engler kan dette være? Vi burde alle være enige om at dette ikke er en 
referanse til Satan. Satan sitter ikke lenket fast i et helvete. Han streifer omkring på jorda og forsøker 
å ødelegge og lure så mange mennesker som mulig (Se Job 2 igjen hvor djevelen sier han streifer 
omkring på jorda). Djevelen og mange av hans frafalne engler er på jorden og bedriver åndelig 
krigføring og vil ikke bli sent til helvete før dommen (Johannes’ Åpenbaring 20). De frafalne englene 
som det blir referert til i Judasbrevet er de samme englene som hadde relasjoner med 
menneskedøtrene. Vi ser umiddelbart henvisningen til Sodoma og Gomorra og deres avskyelige 
seksuelle synd (i tillegg til annen liddelig oppførsel som at mennene i Sodoma var seksuelt tiltrukket 
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til de mannlige englene som var på besøk hos Lot). Den «Boligen» englene forlot var et åndelig 
område. De fleste skriftlærde vil si at denne «boligen» henviser til Himmelen som de frafalne englene 
forlot, men dette igjen vil ikke forklare hvorfor noen frafalne engler allerede vil være lenket i 
dødsriket fram til dommens dag ettersom de frafalne englene ikke skal bli sendt til helvete før da. 
 
Dersom vi går til 1. Peter 3:19-20 får vi flere bekreftelser på at noen frafalne engler sitter i 
fangenskap: ..og slik gikk han bort og forkynte for åndene som var i fangenskap. De hadde vært 
ulydige i Noahs dager, den gang Gud ventet tålmodig, mens arken ble bygd. I den ble noen få 
mennesker, åtte i alt, frelst gjennom vann. 
 
Igjen ser vi at det er ånder som er i fangenskap, som betyr at de allerede er treller i helvete. Helvete 
eller Sheol som det ble kalt på den tiden, var en oppbevaringsplass for ufrelste som hadde dødd og 
Jesus dro dit etter sin død på korset og viste seg som seierherre for dem (Kollosserne 2:15). I tillegg 
gjør 1. Peter 3:20 det klart at ulydigheten til disse åndene fant sted på Noahs tid, rett før 
storflommen. Så igjen, alt henviser til denne spesielle tiden da denne spesifikke aktiviteten til noen 
av de frafalne englene førte til at de ble satt i fangenskap før dommens dag. 
 
I 2. Peter 2:4-6 får vi ytterlige bekreftelser. For Gud skånte ikke engler som hadde syndet, men 
styrtet dem ned i avgrunnen, hvor de holdes i varetekt med mørkets lenker til dommen. Heller ikke 
skånte han den gamle verden. Bare Noah, rettferdighetens talsmann, og sju andre ble beskyttet da 
Gud førte storflommen over de ugudeliges verden. Byene Sodoma og Gomorra la han i aske og 
dømte dem til ødeleggelse; han gjorde dem til et avskrekkende eksempel for dem som senere ville 
leve et ugudelig liv. Englene som allerede sitter i helvete er igjen linket til Noah. I tillegg er det enda 
en henvisning til den seksuelle synden i Sodoma og Gomorra.  
 
Så da sitter vi igjen med noen viktige spørsmål: Hvorfor gjorde frafalne engler dette? Og hvorfor var 
dette en så alvorlig forseelse at de ulydige englene ble sendt direkte til helvete? Svaret finner vi i 1. 
Mosebok 3:15. Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Den 
skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hæl. 
 
Dette utrolige og vakre verset er det første løftet om en frelser, vår Messias Jesus Kristus. Herren 
forteller Satan at ætten til en kvinne skal knuse ham til slutt. Vi vet veldig godt at de genetiske linjene 
i Bibelen er beskrevet gjennom menn. Det samme for ætt. (eks. Abrahams ætt,). Det er kun ved Jesus 
Kristus man hører tale om en kvinnes ætt. Matteus 1:23 forteller oss om en tidligere forkynt profeti i 
Bibelen: Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel, det 
betyr: Gud med oss. Den eneste veien som kunne frelse oss var gjennom en jomfrufødsel der Herren 
sørget for at en jomfru ble med barn. Det at Jesus var 100% menneske og 100% Gud gjorde det mulig 
for ham å ta hele menneskeslektens synd og frelse oss alle. Så Satan som hele tiden er ute etter å 
stoppe Guds frelsesplan tenkte ut en måte for å ødelegge den, ved å la frafalne engler ta 
menneskekvinner og få barn ved dem. Ved å gjøre det kunne han ødelegge ætten til den kommende 
Messias ved å gjøre ham til en delvis frafallen engel. Og det er ingen overraskelse at mennesker som 
ble mer og mer blandet med frafalne engler, ble mer og mer onde.  
 
Fordervelsen av skaperverket var så alvorlig at Herren konstaterer i 1. Mosebok 6:5-8 at noe må 
gjøres: Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, for alt de ville og planla i sitt hjerte, 
var ondt, dagen lang. Da angret Herren at han hadde laget mennesket på jorden, og han var full av 
sorg i sitt hjerte. Og Herren sa: «Jeg vil utslette menneskene som jeg har skapt, fra jorden, alt fra 
mennesker til fe, kryp og fugler under himmelen. For jeg angrer at jeg har laget dem.» Men Noah 
fant nåde for Herrens øyne. 
 
I tillegg til å være en trofast tjener for Herren forteller 1. Mosebok 6:9 oss at Noah var en helstøpt 
mann i sin tid, noe som betyr at han var perfekt for sin generasjon. Dette verset forteller oss ikke at 



Bibelen, Guds Ord – veien til frelse og evig liv 
-full av historikk, spenning, mystikk, profetier, visdom, trøst og sannhet 

 

4 
 

Noah var moralsk fullkommen, han var et menneske som led under arvesynden som alle andre, men 
hans ætt var 100% menneskelig. Noah hadde ikke noen nefilim i hans slekt, så han var i stand til å 
bære menneskeætten videre på ættelinjen som ville lede mot Jesus Kristus. Således var ikke 
storflommen en dom basert på Guds plutselige vrede over menneskenes ondskap. Det var en 
nødvendig handling for å forhindre at menneskeslekten skulle dø ut og at vi skulle få sjansen til å 
oppleve frelsen gjennom Messias. Den rene menneskeætten som ledet til Jesus ble bevart gjennom 
Noah. Og vi ser at 1. Mosebok 11 har en veldig detaljert liste over ætten fra Noah til Abraham. Viktig 
å dokumentere for ettertiden den rene slektslinjen. 
 
Selvfølgelig fortsatte Satan å konspirere mot Herrens plan og gjør det fortsatt i dag. Den gjentatte 
fristelsen av israelittene til å tilbe ham i form av ulike guder som Baal og Molech, fristelsen av Jesus 
Kristus i ødemarken og så besette Judas til å provosere fram sammensvergelsen som skulle få Jesus 
Kristus drept. Alle disse tingene fullførte Herrens plan fordi Han vet hele veien hva som kommer til å 
skje og Han styrer alle ting, gode og onde fram mot hans endelige dom over ondskapen og hans 
rettferdige hensikt og mål med skaperverket. Så i endetiden, vil kjempene, også kalt for nefilim, 
komme tilbake? Det er mulig. Mange spekulerer i om utenomjordiske fenomener kan være en 
«forkledning» for dette. Men, det er ikke noe for oss kristne å spekulere i og la seg lure av diverse 
rykter og teorier. La oss i stedet fryde oss over at uansett hva vår motstander planlegger å gjøre, så 
vil den endelige seieren tilhøre Jesus Kristus, vår oppstandne frelser!! Hallelujah! 
 
 
 
 
 
 

 
Ondskapen på jorden var stor. 
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Nefilim – Kjempenes blodslinje  
 
 
 

 
4. Mosebok 13:33 Der så vi kjemper også …  

I egne øyne var vi som gresshopper,  
og det var vi i deres øyne også. 

 

 
 

Vi har tidligere sett at kjemper har et bibelsk opphav og er beskrevet som halv-engler og halv-
mennesker, kjent som nefilim, som var produkter av ulovlig samkvem mellom frafalne engler og 
menneskekvinner i tiden før storflommen og Noahs ark. Storflommen utryddet kjempene, men kort 
tid etter storflommen kommer de tilbake og sprer seg ut over i Det Lovede Land. Som vi nå skal vise, 
kom ikke bare kjempene tilbake. De var en vesentlig fiende av Gud og hans utvalgte folk, Israel, i 
århundrer. Vi skal også se at for en tid var nefilim, kjempene, spredt ut over oldtidens midt-østen, 
der de drev med destruktiv og ødeleggende atferd, samtidig som de angrep Guds utvalgte folk og 
utførte åndelig virksomhet som lurte menneskeheten til å tilbe Satan og hans frafalne engler. 
 

Opprinnelsen til nefilim, kjempene 
I 1. Mosebok 6:1-5 står det følgende: Nå begynte menneskene å bli mange på jorden, og de hadde 
fått døtre. Da så gudesønnene at menneskedøtrene var vakre, og de tok noen av dem til koner, 
dem de helst ville ha. Herren sa: «Min ånd skal ikke for alltid bli værende i menneskene, for de er 
av kjøtt og blod. Deres levetid skal være 120 år.» Det var kjemper på jorden i de dager, og siden 
også. For gudesønnene gikk inn til menneskedøtrene, som fødte dem barn. Dette er de mektige fra 
eldgammel tid, de navngjetne. Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, for alt de 
ville og planla i sitt hjerte, var ondt, dagen lang. 
 
Disse versene i Bibelen forteller oss hva som var kjempenes opprinnelse. En gruppe med gudesønner, 
engler som hadde gjort opprør mot Gud, kom til jorden og tok menneskekvinner til koner så de 
kunne ha ulovlig samkvem med dem. Og deres barn, halv-menneske og halv-engel hybrider, ble 
kjemper, kjent som nefilim. Tanken om at engler skulle gå til sengs med menneskekvinner og få barn 
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med dem er ikke noe alle kristne er enige i, vet om eller er komfortable med. Uansett er den kristne 
sannheten basert på en kilde, Guds Ord åpenbart i den Hellige Skrift, Bibelen. Og ved å studere 
Skriften blir det helt klart for oss at en slik hendelse har funnet sted.  
 

Var gudesønnene engler? 
Dette spørsmålet blir ofte stilt som en innvending mot tanken om at nefilim-kjemper noen sinne har 
eksistert. Som vi også tidligere har sett er det hebraiske navnet for gudesønner B’nai Ha Elohim, som 
betyr at dette er himmelske vesen, noe som gjør at vi kan feste lit til at dette er avkom av frafalne 
engler (Elohim er en litterær flertalsform av ‘gud’). Videre har vi sett at barna til gudesønnene og 
menneskedøtrene er mektige og navngjetne (kjente). De var også kjemper. Noe i genene deres 
gjorde dem til unaturlig store mennesker, en følge av deres arv fra de frafalne englene.  
 
Men, igjen må vi lete i Bibelen for at dette skal gi noen mening. Bibelen er som kjent selvbekreftende 
og et vers i Skriften kan alltid bli bekreftet av andre vers. Neste gang vi ser utrykket «gudesønner» bli 
brukt er Jobs bok. I Job 1:6-7 leser vi: Så en dag kom gudesønnene og trådte fram for Herren. Blant 
dem var også Anklageren. Herren sa til ham: «Hvor kommer du fra?» og han svarte: «Jeg har 
streifet omkring på jorden.» 
 
Scenen som blir beskrevet, hvor Gud bokstavelig talt møter gudesønnene tok plass i Himmelen. Dette 
er en gudommelig rådsforsamling som Gud holder, hvor han velger å ha et møte mellom både gode 
og onde engler for å diskutere forhold på jorden (for flere eksempler på slike samlinger se 1. 
Kongebok 22 og Salme 82). En annen gudommelig rådsforsamling har vi allerede sett i Jobs bok 2:1-2. 
 
Så igjen kommer det klart fram i Skriften at gudesønner ikke er mennesker, men i virkeligheten 
engler, som har møter i Himmelen med Herren. Og det hebraiske utrykket er B’nai Ha Elohim. 
Den tredje gangen det refereres til gudesønnene i Jobs bok i Det Gamle Testamentet er i kapittel 38 
Gud stiller Job spørsmål om skapelsen av universet (for å vise Job hvor lite forståelse og kunnskap 
han har sammenlignet med Herren) sier til Job i vers 4-7: Hvor var du da jeg grunnla jorden? Fortell 
det, hvis du vet det! Hvem har fastsatt jordens mål – det vet du vel? Hvem trakk målesnoren over 
den? Hvor ble jordens pilarer slått ned, og hvem la hjørnesteinen, mens alle morgenstjerner jublet 
og alle gudesønnene ropte av fryd? 
 
Så vi ser at ikke bare var gudesønnene igjen med Gud, de eksisterte til og med før jorden ble skapt. 
Hver gang utrykket B’nai Ha Elohim blir brukt i Det Gamle Testamentet er det om engleskapninger. 
Septuaginta, den eldste oversettelsen av Det Gamle Testamentet (den versjonen som er mest sitert 
av Jesus og hans disipler i Det Nye Testamentet) bruker ikke utrykket «gudesønner» i den delen av 
Job, men «Guds engler». Derfor kan vi konkludere med sikkerhet at gudesønnene i 1. Mosebok 6 var 
engler. 
 

Hadde virkelig engler seksuell omgang med menneskekvinner? 
Job, den eldste boken i Bibelen, er skrevet av patriarken Job som levde i nær tid til storflommen, da 
referansene til gudesønnene viser det. Det er vers i Skriften som ikke blir sitert ofte som direkte slår 
fast at noen engler virkelig var involvert i ulovlige relasjoner til kvinner av menneskeætten. Det 
fremkommer i Job 4:12-18 da Elifas, en av Jobs venner som konsoliderer ham med tapet over hans 
familie i en orkan sendt fra Satan, deler et gudommelig syn han hadde fått: Et ord listet seg til meg. 
Jeg hørte det hviske i opprivende, nattlige syn mens menneskene sov dypt. Skrekken grep meg, og 
jeg skalv. Redselen gikk gjennom marg og bein. Et pust strøk forbi ansiktet mitt, fikk hårene på 
kroppen til å reise seg. Han stod der, men jeg kjente ham ikke, en skikkelse rett for øynene mine. 
Jeg hørte en hviskende stemme: «Kan vel et menneske være rettferdig for Gud? Kan en mann være 
ren for sin skaper? Gud stoler ikke engang på sine tjenere, han finner feil hos sendebudene 
(englene). (Engelsk oversettelse: …and his angels he charged with folly.)  
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Ordet «folly» (dumhet,dårskap) er i engelske oversettelser brukt for å beskrive en seksuell synd. Igjen 
kan vi bruke Skriften for å tolke og tyde Skriften. Det er også viktig å ha kjennskap til bruken av 
spesifikke ord og utrykk fra grunnteksten og oversettelser fra andre språk. Ofte mister vi muligheten 
til å tolke og forstå den bestemte sammenhengen da oversettelser til et «fattig» språk som norsk gjør 
at den bestemte meningen ofte faller bort. Det norske språket har langt færre ord enn hebraisk, 
gresk og engelsk. Derfor blir ofte en bestemt mening/handling oversatt til ord som favner langt 
bredere enn det som var meningen med ordet.  
 
Vi skal se på flere eksempler som viser seksuell synd som blir begått. I 1. Mosebok 34:1-2 og 7 står 
følgende: Dina, datteren Leah hadde født Jakob, gikk en gang ut for å møte jentene i landet. Da 
fikk Sikem, sønn av hevitten Hamor, høvdingen der i landet, se Dina. Han tok henne og lå med 
henne og krenket henne….Da Jakobs sønner fikk høre det, kom de hjem fra marken. De sørget og 
var rasende, for det var en skammelig (enkelsk oversettelse: folly) gjerning Sikem hadde gjort mot 
Israel da han lå med Jakobs datter. Slikt skulle aldri skje! 
 
I 5. Mosebok 22:21 kan vi lese: …da skal de føre henne ut foran døren til farens hus, og mennene i 
byen skal steine henne i hjel. For hun har gjort en skammelig (enkelsk oversettelse: folly) gjerning i 
Israel ved å drive hor i sin fars hus. Slik skal du rydde ut det onde. 
 
Og i 2. Samuelsbok 13:1-2 og 11-12 står det: En tid senere hendte dette: Davids sønn Absalom 
hadde en vakker søster som het Tamar. Henne var Ammon, en annen av sønnene til David, blitt 
glad i. Ammon lengtet slik etter Tamar, søsteren sin, at han kjente seg rent syk. For han så ingen 
mulighet til å komme henne nær, siden hun var jomfru….Men da hun rakte dem fram til ham så 
han kunne spise, grep han fatt i henne og sa: «Kom og ligg med meg søster!» Men hun svarte: 
«Nei, bror! Krenk meg ikke. Slik gjør en ikke i Israel. Gjør ikke en slik skammelig (enkelsk 
oversettelse: folly) handling!» 
 
Som vi ser ut i fra bruken av spesifikke ord, som her bruken av ordet «folly» på engelsk («Skammelig» 
på norsk, eller «finne feil» som Bibelselskapet har brukt i Job 4:18. Vis ser tydelig her at den norske 
oversettelsen blir upresis når vi skal finne ut hva slags skammelig adferd det er snakk om) kan vi med 
sikkerhet tolke at upålitelige engler ble anklaget for å begå «folly», seksuell synd. I Septuaginta er 
versene fra Job 4:18 oversatt til: «Han sanset perversitet hos sine engler», noe som gir en enda 
større bekreftelse på at det var syndige seksuelle handlinger begått av engler som det ble henvist til i 
disse versene fra Jobs bok. 
 
I 2. Peter 2:4-6 og i Judas 1:6-8 leste vi tidligere en detaljert beskrivelse av straffen til englene som 
hadde begått skammelige, seksuelle synder. Her blir det referert til engler som har forlatt sin «bolig» 
og er satt i lenker fram til dommens dag. Dette var straffen for de englene som forlot sin «bolig» i 
den spirituelle verdenen, for å følge sine unaturlige lyster og ha samkvem med jordiske kvinner av 
menneskeætten. Legg også merke til at det henvises til Sodoma og Gomorra, byer som var så 
gjennomsyret av seksuell fordervelse at byens gutter og menn kom til Lot og krevde at englene som 
var på besøk hos ham ble sendt ut til dem så de kunne få «sin vilje» med dem. 
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Nefilim-avkom fra en grusom seksuell synd  
 

 
Ut fra mål oppgitt i Bibelen var det opprinnelige nefilim avkommet  

en god del større enn et gjennomsnittlig menneske 
 

Det var jeg som utryddet amorittene, for de var høye som sedertrær og sterke som eiketrær. Jeg 
ødela frukten oppe og røttene nede. (Amos 2:9) 
 

Avkommet til dette ulovlige ekteskapet mellom frafalne engler og menneskekvinner var kjemper som 
var mektige, fra eldgammel tid og navngjetne. (1. Mosebok 6) Det faktum at de var kjemper, er i seg 
selv et bevis på at deler av deres herkomst var overmenneskelig. Men disse kjempene var onde! De 
hadde blitt til ved at sataniske engler hadde fordervet menneskeætten. Kjempene dominerte på 
jorden og fylte den med ondskap og vold. Det er også interessant å legge merke til at Bibelen kaller 
kjempene, «de navngjetne». Det hebraiske ordet her er «shem», som henviser til det å være berømt 
og legendarisk. Det er som om Bibelen indikerer at når leseren hører om legender om halvguder, 
titaner (barn av jorden og himmelen i gresk mytologi), og legendariske helter som var halvguder i 
forskjellige mytologier at det blir referert til nefilim, de Bibelske kjempene. Dette var mennesker med 
overmenneskelige evner og styrke. I tillegg forårsaket de mye vold og synd i verden. Nefilim 
fordervet den menneskelige blodsarven. 
 

Hvorfor gjennomførte Satan alt dette? 
Etter syndefallet til Adam og Eva forkynte Gud i 1. Mosebok 3:14-15 tydelig Satans kommende dom: 
Da sa Herren til slangen: «Forbannet er du, utstøtt fra alt fe og alle ville dyr fordi du gjorde dette. 
På buken skal du krype, og støv skal du spise alle dine levedager. Jeg vil sette fiendskap mellom 
deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme 
dens hæl.» 
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Mye av konflikten i endetiden vil være sentrert rundt menneskelig DNA. 

 
 

Forkynnelsen over Satans dom er historisk. Gud kunngjorde at han ville straffe ham og la kvinnens 
ætt tilintetgjøre ham. Vi må huske på at på dette tidspunktet hadde vår fiende Satan eksistert i 
lengre tid. Han var en ond, sterk og mektig skapning, så Guds erklæring om at kvinnens ætt skulle 
knuse ham var rystende. En kvinne av menneske-rasen skulle føde et guttebarn som en dag skulle 
ødelegge djevelen. Dette var den første profetien som pekte på den kommende Messias, Jesus 
Kristus. Satan hadde fått et varsel om hans framtid. Fra da av satt han inn alle krefter for å forderve 
og ødelegge gudfryktige barn som hadde potensiale til å bli den kommende Frelseren. Det er ingen 
overraskelse at det første gudfryktige barnet, Abel, ble drept av sin onde bror Kain. Kain ble forvist og 
Adam og Eva fikk en annen sønn, Set. Til denne fødselen erklærte Eva i 1. Mosebok 4:25 følgende: 
«For Gud har gitt meg et nytt barn i Abels sted, siden Kain drepte ham.» 
 
Ettersom flere og flere gudfryktige sønner begynte å befolke jorden, satte Satan sin onde nefilim-plan 
ut i livet. Ved å forderve kvinnens ætt, kunne Satan forhindre fødselen til Messias, som selvfølgelig 
var nødt til å være et rent menneske og ikke ha blod fra en frafallen engel i ætten. Satan ville at Guds 
Ord skulle slå feil, og han visste at i tillegg til profetien om kvinnens ætt hadde Gud profetert at Satan 
også skulle få en ætt (1. Mosebok 3:15). Således var nefilim-planen et forsøk på å ødelegge Guds 
frelsesplan for menneskeheten. Ved enhver anledning søkte nefilim-kjempene å undergrave og gjøre 
om på Guds plan om en forsoning med mennesket. Kjempenes dominans av jorden førte til at de 
formerte seg raskt. Dette førte til at Gud fastslo at alt av kjøtt og blod på jorden var blitt fordervet. 
Kjempene dominerte på jorden med krig, blodsutgytelse og deres hedenske religion. Nefilim-
kjempene spredte vold og synd så: «Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, for alt 
de ville og planla i sitt hjerte, var ondt, dagen lang.» (1. Mosebok 6:5). Menneskeheten var i ferd 
med å bli feid av banen og alt håp om å bli frelst fra all synd så ut til å forsvinne hvis alle mennesker 
ville få arvestoffet til de frafalne englene i blodet. Derfor dømte og straffet Gud jorden med en 
storflom. 
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Istedenfor for å være en ondskapsfull handling, var storflommen Guds vei  

for å redde den siste rest av menneskeheten fra total utryddelse. 

 
 

Hensikten med storflommen på Noahs tid 
Mange pastorer, skriftlærde og bibelkritikere ser på storflommen på samme måte. De mener at dette 
var Guds reaksjon på at menneskene syndet alt for mye. De mener at dette var en følge av et moralsk 
forfall hos mennesket. Uansett, med all respekt, dette er en veldig forenklet måte å se på denne 
storflommen. Dagens samfunn er like ondt og fordervet, hvis ikke enda verre enn tidsepokene før. 
(Flere mennesker ble drept i det siste århundret enn i de foregående 900 årene). Så hvorfor ville en 
slik global dom bare hende på Noahs tid? Svaret er at det var veldig mange flere kompliserte 
problemer som foregikk enn kun menneskets synd. Storflommen tjente tre hovedformål: 1) Å 
utrydde nefilim-kjempene. 2) Straffe englene som hadde begått ulovlige seksuelle relasjoner med 
menneskekvinnene, og sette et eksempel for englene så ingen av dem igjen ville forsøke å gjøre 
dette igjen. 3) Å redde menneskeheten fra den sikre utryddelse. 
 
Mye mer enn en «overreaksjon fra en sint Gud», som skeptikere liker å utbrodere denne hendelsen 
som, var storflommen Guds vei for å bevare den menneskelige rase og dens rene blodslinje, før den 
ble totalt fordervet av nefilim-kjempene. Dette er et viktig poeng: mange mennesker i dag bruker 
storflommen som et bevis og et eksempel på at Gud er en grusom Gud som er sint på 
menneskeheten hele tiden, og som er villig til å drepe millioner av mennesker i store folkemord alt 
etter som det faller ham inn. Uansett, den Bibelske sannheten er at Gud sendte storflommen for å 
bevare menneskeheten og forsikre seg om at menneskene kunne motta frelsen og bevare sin sjel for 
evigheten av den lovede Messias! Uten Jesus Kristus er det ikke noe håp! Det er ingen framtid! Det er 
ingen tilgivelse! Noe som betyr at hvert eneste menneske ville leve i fortapelsen til evig tid! 
Storflommen var Guds vei for å bevare håpet for alle mennesker!  
 
Men Noah fant nåde for Herrens øyne. Dette er Noahs slektshistorie. Noah var en rettferdig mann, 
en helstøpt mann i sin tid. Noah vandret med Gud. (1. Mosebok 6:8-9) 
 
Noah ble valgt til å bære videre og gi menneskeheten en ny start etter storflommen, fordi han trodde 
på Gud. I tillegg var han «en helstøpt mann i sin tid» som betyr at hans genetiske blodslinje og slekt 
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var 100% menneskelig. Noah var ikke blitt en del av nefilim-hybridiseringen som var blitt en pest for 
menneskeslekten. Det hebraiske ordet for «helstøpt» i verset fra 1. Mosebok «istamiym», som betyr 
«komplett, hel» referer til helse og legemlig forfatning. Dette er det samme ordet som blir brukt for å 
beskrive forfatningen til dyrene som skulle brukes som offer til Gud. 
 
Når noen bærer fram for Herren et fredsoffer av storfeet eller småfeet, enten for å innfri et løfte 
eller for å bringe et frivillig offer, da må det være et feilfritt dyr hvis det skal vinnes velvilje. Det må 
ikke finnes feil på dyret. (3. Mosebok 22:21) 
 
Noah, hans tre sønner og deres koner ble valgt ut til å overleve storflommen og gi menneskearten en 
ny start, men dessverre returnerte kjempene! 
 

 

 
Noah og hans familie overlevde storflommen, 

men nefilim-genene kom med dem. 
 

Nefilim-kjempene etter storflommen 
Som vi har sett tidligere står følgene vers i 1. Mosebok 6:4 Det var kjemper på jorden i de dager, og 
siden også…  
 
Verset over gjør det klart at nefilim-kjempene returnerte etter storflommen.  Vi finner ingen 
skriftsteder i Bibelen som forteller oss at de frafalne englene levde sammen med og hadde seksuelle 
relasjoner med menneskekvinnene etter storflommen. 1. Mosebok 6 er det eneste skriftstedet i 
Bibelen som taler om dette. Så hvordan kom nefilim-kjempene tilbake? Hvordan kunne dette skje? 
Bibelen har selvsagt svaret! 
 
I 1. Mosebok 7:6-7 leser vi følgende: Noah var 600 år da storflommen kom over jorden. Så gikk 
Noah inn i arken sammen med sønnene, sin kone og svigerdøtrene, for å komme seg unna vannet 
fra storflommen. Mens Noah og hans sønner var 100% menneskelig rent genetisk, forteller Bibelen 
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ingenting om konene til hans tre sønner Sem, Ham og Jafet. Noe som må være helt klart er at en eller 
flere av disse kvinnene var bærer av nefilim-genet. Husk at ingen skriftsteder i Bibelen taler om noen 
seksuell kontakt mellom frafalne engler og kvinner av menneskeslekten etter storflommen.  
 
Den første gangen nefilim-kjempene er nevnt med navn etter storflommen er i 4. Mosebok, etter 
israelittenes utvandring fra Egypt ledet av Moses, som hadde fått i oppdrag fra Gud å lede Herrens 
utvalgte folk mot Det Lovede Land. Moses sendte 12 speidere i forveien. To av speiderne Kaleb og 
Josva kom tilbake og snakket varmt om landet de skulle innta med malende beskrivelser og ønsket å 
framskynde israelittenes invasjon, og gjøre rettmessig krav på landet som den Allmektige Gud hadde 
lovet dem. Men de 10 andre speiderne var av en annen oppfatning:  
 
Kaleb roet ned folket foran Moses. «Kom, så går vi opp og inntar landet!» sa han. «Vi kommer til å 
seire over dem!» Men de mennene som dro opp sammen med ham sa: «Vi kan ikke gå til angrep på 
dette folket, for de er mye sterkere enn vi.» De satte ut rykter blant israelittene om landet de 
hadde utforsket. De sa: «Det landet vi dro gjennom og undersøkte, er et land som fortærer dem 
som bor der. Og alle folkene vi så, var storvokste menn. Der så vi kjemper også – anakittene hører 
til kjempene. I egne øyne var vi som gresshopper, og det var vi deres øyne også.» (4. Mosebok 
13:30-33) (Engelsk oversettelse av vers 33: «And then we saw the giants, the sons of Anak, which 
come of the giants…..) 
 
Vi skal drøfte disse ekstremt viktige versene i flere detaljer, men noen få ting er verdt å merke seg. 
Kjempene som bodde der var etterkommere av en spesifikk person med navnet Anak. Den 
beskrivelsen av at nefilim-kjempene har en referanse til en navngitt person som var av kjempene, 
viser oss at nefilim-hybridene etter flommen var avkom av andre kjemper og ikke engler. Så 
kjempene vi leser om i 4. Mosebok 13 var etterkommere av andre kjemper.  
 
Og de var så store at de israelitiske speiderne var som insekter sammenlignet med dem. I tillegg 
hadde disse kjempene en egen spesiell landbrukskunnskap som gjorde at de visste hvordan de kunne 
dyrke druer så store at man trengte to mannlige israelitter for å bære en drueklase på en trestokk 
mellom seg! Så hvordan klarte kjempene å returnere og hvordan hadde det seg at de oppholdt seg 
akkurat der Gud hadde planer om å sende sitt utvalgte folk, nemlig Kanaan? Svaret ligger i slektstreet 
etter storflommen. 
 
Da de kom til Esjkol-dalen, skar de av en vinranke med en drueklase. To mann bar den på en stang. 
De tok også granatepler og fiken. Dette stedet ble kalt Esjkol-dalen, etter den drueklasen som 
israelittene skar av der. (4. Mosebok: 13:23-24) 
 

 
 

Blodslinjen til nefilim-kjempene 
Bibelen skaffer til veie en spesifikk slektshistorie og blodslinje til nefilim-kjempene etter 
storflommen, som kan spores tilbake til Noahs egne sønner. Det som ser ut til å stemme overens 
med tilstedeværelsen av kjempenes gener var en beslektethet med ondskap som skyldtes 
slektskapet til de frafalne englene. Og blant Noahs sønner var Ham den mest ondskapsfulle. 
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Ham 
I 1. Mosebok 9:18 står det: Noahs sønner som gikk ut av arken, var Sem, Ham og Jafet. Ham var far 
til Kanaan. 
 
Fra første gang Ham blir introdusert, blir han beskrevet som «far til Kanaan». Legg merke til at ingen 
av hans brødre blir gitt liknende karakteristikker. Hver gang når spesifikke skildringer blir beskrevet 
med slektshistorie i Skriften, er det Bibelens måte å fortelle oss at dette er viktige opplysninger og at 
denne hendelsen er veldig betydningsfull. Og folk som studerer Bibelen bør alltid lete i Skriften etter 
hvorfor denne opplysningen blir gitt og hva denne opplysningen peker mot. I denne saken er det 
klart at Bibelen blant annet vil fortelle oss at Kanaan var bærer av nefilim-genene. Dette kunne bare 
skje gjennom hans mor, Hams kone, siden vi vet at Noahs slekt var 100% menneskelig. Hvis Ham var 
ond og ikke en som fulgte Guds vei, ville oddsene for at han tok en kone som var del av nefilim-
hybridenes hedenske kultur mye større. (Legg også merke til i Skriften at menn som falt i stor synd 
endte opp med å gifte seg med koner som tilba falske guder, for eksempel Salomon og kong Ahab). 
Av detaljene som Bibelen gir oss ser vi at Ham ikke fulgte Gud. Faktisk var han involvert i en 
upassende hendelse med sin far Noah, som ledet til en forbannelse.  
 
Les om dette i 1. Mosebok 9:20-26: Noah begynte å dyrke jorden, og han plantet en vinmark. Da 
han drakk av vinen, ble han full og kledde av seg inne i teltet sitt. Ham, far til Kanaan, fikk se faren 
naken, og han fortalte det til de to brødrene sine, som var ute. Sem og Jafet tok en kappe og la den 
over skuldrene. De gikk baklengs inn og dekket farens nakne kropp. De vendte ansiktet bort så de 
ikke så sin far naken. Da Noah våknet av rusen og fikk vite hva den yngste sønnen hadde gjort mot 
ham, sa han: «Forbannet er Kanaan! For sine brødre skal han være den laveste blant slaver!» Og 
han sa: «Velsignet er Herren, Sems Gud! Kanaan skal være hans slave! Måtte Gud gjøre plass for 
Jafet. Han skal bo i Sems telt, og Kanaan skal være hans slave.» 
 
Detaljene rundt denne hendelsen er noe vage, men hvis vi ser i Skriften alene, kan vi konkludere med 
at ut fra onde hensikter så han sin far naken og deretter offentligjorde han hva han hadde sett. Det 
hebraiske utrykket for «som var ute», «chwuts», betyr «ute i gatene». Det betyr at Ham gikk ut og 
fortalte «all verden» at han hadde sett sin far naken og fortalte om hvordan han så ut. Ondskapen i 
denne seksuelle umoralske handlingen blir igjen gjentatt av Herren som et generelt prinsipp til 
etterfølgelse. 
 
Ve den som skjenker sin neste, blander gift i drikken og gjør ham beruset for å se ham naken. Du 
blir mett av skam og ikke av ære. Så drikk, du også og vis at du har forhud! Begeret i Herrens høyre 
hånd skal komme til deg, og din ære skal skjules av skam. (Habakkkuk 2:15-16) 
 
Sem og Jafet, rettskafne barn av Noah, viste en kontrast i forhold til Ham ved at de søkte å 
respektere deres fars verdighet ved å ta blikket bort fra ham og kjærlig dekket ham til. Hams synd var 
så alvorlig at det resulterte i at den yngste sønnen hans, Kanaan, ble den andre personen i Bibelen 
som ble forbannet. (Den første var Kain, den onde sønnen til Adam og Eva). 
 
At Ham var ondskapsfull, (det skrives ikke noe mer om at han angret sin synd) gjør det mer trolig at 
han ville gifte seg med en kvinne fra en hedensk familie som bar på nefilim-genene. 
 

Hvorfor tillot Gud at nefilim-genene klarte seg gjennom storflommen? 
Grunnen til at Gud lot nefilim-genene overleve på arken er på grunn av menneskets synd. Vi kan aldri 
glemme konsekvensene av menneskelige handlinger. Hvis mennesker synder, blir de straffet. Hvis de 
ikke følger Guds vei, er det ikke til å unngå at de inviterer synd og destruktive krefter inn i deres liv. 
Ham fulgte ikke Gud og han ble dømt for sitt syndige opprør via sin kone. Som det kommer fram 
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senere i Bibelen, ble nefilim-nasjonene etter storflommen brukt forskjellige ganger av Gud som en 
straff mot israelittene på grunn av deres ulydighet. Vi står alle til ansvar overfor Gud! 
 
Vi snakker om det aktuelle tidsrommet Noah levde og den verdenen han levde i. Det var kjemper 
som gikk omkring på jorden og som førte krig mot nasjoner, engler som åpenlyst viste seg og ble 
dyrket som guder og alle typer av overnaturlig aktivitet fant sin plass. Verden før storflommen var en 
unik plass. Noahs familie var også klar over dette og at roten til alt dette var satanisk, og Noah var en 
gudfryktig mann og en som forkynte rettferdighet. Ham avviste Guds rettferdighet og staket heller 
fram sin egen vei istedenfor Herrens. Dette var ene og alene Hams egen skyld. Jakobs brev kapittel 
1:12-15 gir oss et sammendrag av hvordan det går til når hjertet blir fylt med synd: Salig er det 
mennesket som holder ut i fristelser. For når han har stått sin prøve, skal han få livets seierskrans, 
som Gud har lovet dem som elsker ham. Ingen som blir fristet må si: «Det er Gud som frister meg.» 
For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. Alle blir fristet av sitt eget begjær, som 
lokker og drar. Når lysten er blitt svanger, føder den synd, og når synden er moden, føder den død. 
 
Ham var drevet av sine egne lyster til den hedenske og syndige verdenen. Han visste hvordan han 
skulle leve livet sitt rett fordi Bibelen konstaterer at hans far Noah vandret med Gud. Noah og hans 
familie var fullstendig klar over at den uretten som «gudesønnene» gjorde mot menneskeheten, og 
Noah og hans familie anstrengte seg for å leve på avstand fra dette. På tross av at Ham hadde den 
mest rettskafne mannen på jorden som far, hadde ikke Ham tillit til Gud Den Allmektige. Dette 
medfører alltid at en person bringer synd over sitt liv. Det ser vi alltid når vi leser historier fra Bibelen.  
Gud kunne selvfølgelig ha drept Hams kone eller fortalt Ham at hans kone var blitt fordervet av 
nefilim-genene, men det er trolig at Ham ikke hadde brydd seg noe om hva Gud hadde å si, siden 
Ham ikke fulgte Guds vilje eller hadde tillit til Gud. Ham hadde et valg, og han avviste Gud. 
 
Det er mange eksempler på kjente bibelske personer som har latt seg lede inn i fristelse og som må 
ta følgene av det. Moses ledet israelittene ut av Egypt og mot Det Lovede Land, men han fikk ikke lov 
av Gud å gå inn i det. Hvorfor? På grunn av hans synd! Kong David førte Paktens Ark opp til Jerusalem 
hvor det var ment at den skulle være, men han fikk ikke lov til å bygge templet den skulle stå i. 
Hvorfor ikke? Synd! Synd åpner en bakdør for Satan så han kan komme inn og fullføre sitt neste trekk 
i «sjakk-kampen» mellom ham og Gud. La oss alle huske følgende: Satan er iherdig i sin leting etter å 
forderve og ødelegge deg. Og hvis han ikke kan nå deg, vil han gladelig gå etter deg gjennom et barn 
eller et annet familiemedlem. I Efeserne 4: 22-24 og 27 står det: Lev da ikke som før, men legg av 
det gamle mennesket som blir ødelagt av de forførende lystene. Bli ny i sjel og sin! Kle dere i det 
nye mennesket, som er skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet….Gi ikke djevelen 
rom. 
 
Vi er blitt forvandlet i ånden når vi har tatt del i frelsen i Jesus Kristus! Og vi må ikke gi Satan noen 
mulighet for å komme inn i våre liv. Satan kom inn i arken fordi Ham, Noahs sønn, inviterte ham inn. 
 

Kanaans forbannelse 
Det som er interessant å se videre på er Kanaan, den ene av Hams tre sønner. Hvorfor var det han 
som ble forbannet? Hvorfor er Ham beskrevet som «far til Kanaan»? Det er mulig at Kanaan allerede 
var begynt å vise tegn på at han var blitt fordervet av nefilim-genene. Dette kan ikke bekreftes i 
Skriften, men vi vil se en liknende karakteristikk laget av en annen beryktet hybrid-personlighet litt 
senere. Hva vi kan vite med sikkerhet er at fra blodslinjen til Ham finner vi gjenoppblussingen til 
nefilim-kjempene. 
 
Ved å granske Skriften, ser vi at ætten til kjempene etter storflommen kan spores direkte til tre av 
Hams sønner Kush, Misrajim og Kanaan. Bibelen er full av slektshistorie og når man studerer Bibelen 
vil disse ættetavlene gi en bedre forståelse av Skriften. Første barnebarn til Ham som får en helt 
spesiell betegnelse er kong Nimrod i 1. Mosebok 10:6-12. 
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Hams sønner var Kusj, Misrajim, Put og Kanaan. Kusj hadde sønnene Seba, Havila, Sabta, Rama og 
Sabteka. Rama hadde sønnene Saba og Dedan. Kusj ble far til Nimrod. Han var den første som ble 
mektig på jorden. Han ble en mektig jeger for Herrens ansikt. Derfor heter det: «Som Nimrod, en 
mektig jeger for Herrens ansikt.» Kongedømmet hans omfattet først Babel, Erek, Akkad og Kalne i 
landet Sinear. Fra dette landet dro han til Assur og bygde Ninive, Rehobot-Ir og Kalah, det er den 
store byen. 
  

 
Nimrod ledet byggingen av Babels tårn. 

Var han en nefilim-kjempe? 
 

Akkurat som Kanaan fikk Nimrod en helt spesiell beskrivelse av si ætt. Nimrod fikk adskillige vers! Det 
er helt klart at dette har en spesiell betydning. Nimrod var den første morder og erobrer i verden 
etter storflommen. Det var han som grunnla byen Babylon som ble et sentrum for hedenskap, 
satanisk persondyrkelse der mye av denne idoliseringen var ved flere versjoner av at Nimrod ble 
tilbedt som en gud. Hans navn betyr «å gjøre opprør» eller «la oss gjøre opprør» indikerer hvordan 
hans sinnelag var. Han var en fiende av Gud og var på den tiden Satans største tjener på jorden. Han 
er blitt kreditert for å være leder av arbeidet med byggingen av Babels tårn, et religiøst tempel som 
skulle gi adkomst til det åndelige området gjennom hedenske ritualer. Babels tårn var også det første 
forsøket på å lage en global regjering, ledet av kong Nimrod, og et forsøk for mennesket til å nå den 
spirituelle gudeverdenen uten Herren. Noe som fort førte til at Gud svarte ved å ødelegge tårnet, 
forvirret språket til alle menneskene på jorden og spredte dem utover hele jorden. Var Nimrod, Hams 
barnebarn virkelig en nefilim? Det er interessant å se hvordan vers 8 i 1. Mosebok 10 er formulert. 
«Han var den første som ble mektig på jorden.» Ordet for «mektig» på hebraisk er «gibborim» som 
er den samme frasen som blir brukt for å beskrive nefilim-kjemper 1. Mosebok kapittel 6 «Dette er 
de mektige..» Det er også den samme terminologien som blir brukt for å beskrive kjempen Goliat i 1. 
Samuelsbok 17:51. Var Nimrod en kjempe? I mytologien er Nimrod kjent under mange navn, blant 
annet Gilgamesj og Osiris, som ble tilbedt som guder. I sumeriske tekster er han beskrevet som «2/3 
gud og 1/3 menneske». Det hebraiske utrykket for «ble» er «chalal» som betyr «å vanhellige, skjende 
eller å forurense seg selv ved rituelle eller seksuelle handlinger». Det som er verdt å legge merke til i, 
denne delen av 1. Mosebok 10, og se nærmere på i disse versene er den verdien av beskrivelsen som 
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her blir gitt av Nimrod. Han blir her presentert som en stor og mektig mann av sin tid. Han ble mektig 
på jorden, som betyr at mens de som kom før ham var tilfreds med å befinne seg på samme nivå som 
deres naboer og at de var tilfreds med å være herre over sitt eget hus, hadde Nimrod ambisjoner om 
noe større. Han var fast bestemt på å være større enn sine naboer, ikke bare være fremtredende 
blant dem, men være herre over dem. Den samme ånden som drev kjempene før storflommen 
(Dette er de mektige fra eldgammel tid, de navngjetne. 1. Mosebok 6:4) våknet til liv i ham. Så det 
tok ikke lang tid før folk hadde glemt den enorme straffen mennesket hadde påført seg selv gjennom 
storflommen, på grunn av stoltheten og tyranniet som kjempene hadde påført verden.  
 
Den siste biten av bevismateriale som bør tas i betraktning er at i den eldste versjonen av Det Gamle 
Testament, Septuaginta, står det i de samme versene i 1. Mosebok 10:8-9: Og Kusj avlet fram 
Nimrod. Han begynte å bli en kjempe på jorden. Han var en stor jeger foran Herren Guds åsyn, 
derfor sies det: «Som Nimrod, en mektig jeger foran Guds ansikt.» 
 
Så ut ifra bare denne teksten i Skriften ser det ut som om gjennom en type vanhelligelse og/eller 
okkult ritual, ble Nimrod, barnebarnet til Ham, omskapt til en kjempe. Dette er ikke den eneste 
gangen Bibelen forteller om en konge som ble omskapt til en annen skapning. Se i Daniel 4:33: I det 
samme øyeblikket gikk dette i oppfyllelse på Nebukadnesar. Han ble jaget bort fra menneskene og 
spiste gress som oksene. Med dugg fra himmelen ble kroppen hans vætet, inntil håret ble langt 
som ørnefjær og neglene som fugleklør. Kong Nebukadnesar av Babylon ble bokstavelig talt omskapt 
til et «beist» og levde som et dyr i syv år. Og dette passer til beskrivelsen av «gudesønnene» og «de 
mektige» som var involvert i ulovlige relasjoner i 1. Mosebok 6 og i Enoks bok (boken er ikke en del av 
Bibelen som brukes i dag, men de fleste kristne anerkjenner boken til å være av historisk betydning 
samt at den er av teologisk viktighet. Den er ikke en del av Bibelen, da den regnes for ikke å være 
«inspirert»). 
 

Kasluherne og Kaftorerne 
1.Mosebok 10:13-14 forteller oss dette: Misrajim ble far til luderne, anamerne, lehaberne, 
naftuherne, patruserne og kasluherne, de som filisterne er utgått fra og kaftorerne. 
 
Hams sønn, Misrajim er også knyttet til nefilim-slekten. I vers 14 har vi den første omtalen av 
filisterne, nasjonen som kjempen Goliat kom fra. Kasluherne var forfedrene til filisterne, som senere 
bosatte seg i Kaftor i Det Lovede Land. Så vi ser her klart og tydelig opphavet til filisterne, en av 
israelittenes mest aggressive fiende, som også var bærere av nefilim-genet. Faktisk, som vi snart skal 
få se, var filister-nasjonen det siste tilholdsstedet for restene av nefilim-kjempene. 
 

Kanaan 

Navnet Kanaan er velkjent siden Det lovede Land som Herren hadde forbeholdt israelittene etter 
deres flukt fra Egypt ledet av Moses og Guds mirakler, bar det samme navnet. Det faktum at filisterne 
var i Det Lovede Land som israelittene skulle bebo var ingen tilfeldighet. Filisterne var tilbedere av 
demoner, frafalne engler og Satan. Og nefilim-kjempene blant dem jobbet iherdig med å angripe 
Guds utvalgte folk. Kanaans slektslinje inneholder mange av Guds fiender. 
 
Vi leser videre i 1. Mosebok 10:15-16: Kanaan ble far til Sidon, hans førstefødte, og til Het, og til 
jebusittene, amorittene og girgasjittene, … 
 
Jebusittene, amorittene og girgasjittene, alle søskenebarn av Nimrod, er nevnt gang på gang med 
referanser til israelittenes erobring av Det Lovede Land. Disse slektene hadde lagt beslag på/tilranet 
seg Det Lovede Land og bar på mange av nefilim-genene. Dette er hvorfor Gud var nødt til å være så 
nådeløs mot disse folkeslagene. Det kan ikke bli understreket nok at ikke bare truet nefilim-genene 
eksistensen til menneskeslekten, men også muligheten til at en 100% ren menneskelig Messias til 
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slutt kunne bli født. Legg merke til befalingene Gud gav Moses for hvordan han skulle kjempe mot 
barnene til den forbannede Kanaanslekten.  
 
Når Herren din Gud fører deg til det landet som du nå går inn i og skal legge under deg, vil han 
drive ut mange folkeslag for deg: hetittene, girgasjittene, amorittene, kanaanerne, perisittene, 
hevittene og jebusittene, sju folkeslag som er større og sterkere enn du. Når Herren din Gud overgir 
dem til deg og du beseirer dem, skal du slå dem med bann. Du må ikke slutte pakt med dem og ikke 
vise dem nåde. Du må ikke knytte slektsbånd med dem, og ikke gi din datter til hans sønn og ikke 
ta hans datter til kone for din sønn. (5. Mosebok 7:1-3) 
 
Legg merke til at Gud beskriver disse folkene som «større og sterkere enn du» til israelittene. Guds 
fiende, nasjonene som var hjemmet til nefilim-kjempene, hadde helt klart den fysiologiske og 
militære fordelen. Men det som gav israelittene den ultimate fordelen var at Gud selv med en 
overnaturlig innblanding, tidlig i konflikten, skulle overgi fienden til israelittene slik at de kunne 
overvinne dem. Dette poenget er ikke omtalt nok: Gud kjempet mot og overvant nefilim-kjempene 
ganske tidlig etter storflommen. Dette viser viktigheten av denne saken. Herren ville ikke lenger 
godta at disse «supermenneskene», mektige hybrider, skulle herske over menneskeheten. Gud sa 
ikke bare at disse folkene skulle utryddes, men han laget et helt spesifikt poeng av å forby all form for 
giftemål mellom israelittene og dem. Gud sørget for at spredningen av nefilim-genene gikk mot en 
ende. Det er helt klart at på dette tidspunktet i historien, eksisterte virkelig de bibelske kjempene i et 
stort antall. Satan forsøkte konstant å stoppe Guds plan og ødelegge menneskets sjel, ved å bruke en 
gruppe med engler som skulle inngå seksuelle forbindelser med kvinner av menneskeslekten for å 
forderve menneskets DNA. Ved å endre menneskeheten fra å ikke være fullblods menneske, kunne 
Satan forsikre seg om at en helt «ren» Messias ikke skulle bli født. Som et svar på Satans offensiv, 
sendte Gud en verdensomfattende flom for å straffe de englene som hadde begått disse grovt 
seksuelt usømmelige overtredelsene, utrydde nefilim-kjempene og redde eksistensen til 
menneskeslekten. Storflommen sikret at den messianske blodslinjen var i vare tatt så vi kunne få 
sjansen til et evig liv i Himmelen sammen med den kjærlige, Allmektige Gud og hans Sønn, Jesus 
Kristus. Storflommen var absolutt ikke en ondskapsfull handling fra en «herskesyk» Gud, men en 
kjærlighetshandling fra Gud sin side for å redde menneskeslekten, som hadde vraket ham og valgt å 
følge Satans lakeier og deres gudgitte krefter. 
 
Det er fortsatt mye å skrive om dette temaet. Vi vet at nefilim-genene overlevde israelittenes inntog i 
Det Lovede Land. Et tydelig bevis på det er filisterkjempen Goliat (del av nefilim-blodslinjen) som 
tapte kampen mot David (del av den «rene» menneskelige blodslinjen, som ledet direkte til den 
lovede Messias, Jesus Kristus). Alle ættetavlene i Bibelen er utrolig viktige for å kunne dokumentere 
at Jesus Kristus var 100% menneske i tillegg til at han var 100% Gud. Disse er også viktige for å kunne 
se hvilken vei de fordervede nefilim-genene tok veien. Dette er et spennende tema som er mulig å 
jobbe videre med. Husk hva Jesus fortalte oss i Matteus 24:36-37: Men, den dagen og timen kjenner 
ingen, ikke englene i himmelen og ikke Sønnen, bare Faderen. Som i Noahs dager, slik skal det 
være når Menneskesønnen kommer. Hva er det Jesus prøver å fortelle oss med disse versene? Først 
og fremst at Jesu gjenkomst vil komme like overraskende på menneskene som det storflommen 
gjorde på menneskene på Noahs tid, og det gjelder å være forberedt. Men, ønsker Jesus å gi oss enda 
mer underforstått informasjon med sitatet «Som i Noahs dager..»? Vil nefilim-genene få en 
oppblomstring? Dette er et spennende tema som det trengs mye visdom, bønn, bibelstudier og tegn i 
tiden for gi et svar på.  
 
Uansett! Gud knuste Satans plan! Den lovede Messias, Jesus Kristus ble født som 100% menneske og 
100% Gud. Profetien i 1. Mosebok 3:15 gikk i oppfyllelse «Jeg vil sette fiendskap mellom deg og 
kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hæl.» 
 



Bibelen, Guds Ord – veien til frelse og evig liv 
-full av historikk, spenning, mystikk, profetier, visdom, trøst og sannhet 

 

18 
 

Guds frelsesplan gikk i oppfyllelse og menneskeslekten ble reddet ved at Jesus Kristus overvant den 
ondes makt. Og i troen på den oppstandne Jesus Kristus, Guds Sønn, og ved å invitere Ham til å bli 
Herre i sitt liv, vil hvert eneste menneske som gjør dette, få oppleve et evig liv i herlighet, hjemme i 
Himmelen hos Gud vår Far og vår Herre Jesus Kristus. AMEN! 
 

 
 
 
 

 


