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

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.» (4.Mosebok 13:31-33) 
 
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 menneskeraser 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 
trengselstiden. Vi vet dette fra Matteus 24:3 Da han satt på Oljeberget og disiplene var alene med 
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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 
til de mannlige englene som var på besøk hos Lot). Den «Boligen» englene forlot var et åndelig 
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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 (Kolosserne 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 
Noah var moralsk fullkommen, han var et menneske som led under arvesynden som alle andre, men 
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hans ætt var 100% menneskelig. Noah hadde ikke noen nefilim i sin 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 Herren 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 er «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 sin 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 avgudsdyrkelse 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 er å se nærmere på i disse versene og den verdien av beskrivelsen 
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som 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 oversettelsen 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 at 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 fiender, 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 



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

 

17 
 

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 ved 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 å 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.» 
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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! 
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Nefilim – Guds fiender i Bibelen 
 

 
Anaks sønner var mektige nefilim-kjemper som fikk Israel til å gjøre opprør mot Gud. 

 

 
Som vi tidligere i denne studien har sett, har vi detaljert fått beskrevet angrepet på Guds frelsesplan 
lansert av Satan og en utvalgt gruppe falne engler. Angrepet gikk ut på å korrumpere de 
menneskelige genene, kaste verden ut i synd og forhindre fødselen til Messias. Nefilim-kjempene, 
avkommet til det ulovlige seksuelle forholdet mellom falne engler og menneskekvinner, som vi får 
beskrevet i 1. Mosebok 6, var supermenneskelige tyranner som truet menneskehetens eksistens og 
nødvendiggjorde storflommen, som utryddet store deler av skaperverket, for å redde Noah og hans 
familie. Da kjempene vendte tilbake etter flommen, sto trofaste gudfryktige kvinner og menn opp 
mot dem og fortsatte krigen for å beskytte blodslinjen til den profeterte og lovede Messias. 
 

Abraham versus nefilim-kjempenes banemenn 
1. Mosebok 14 beskriver den første store krigen i Bibelen. En fire kongers stor koalisjon ledet av 
Amrafel, kongen av Sinear (Sinear var lokaliteten til det beryktede Babels tårn som ble bygget av 
Nimrod, som vi har beskrevet tidligere i studien) gikk til krig mot fem vasallkonger i det sørlige Jordan-
området. Vasallkongene ble tvunget til å betale en skatt til den nordlige koalisjonen som 
«beskyttelsespenger» - som i bunn og grunn betød at de betalte for fred. Da handlingen drar seg til i 
1. Mosebok 14 hadde dette forholdet dem imellom foregått i 12 år uten at så mye skjedde, men 
dette kom det nå en forandring på:  
 
I tolv år hadde de tjent Kedor-Laomer, men i det trettende året gjorde de opprør. (1. Mosebok14:4) 
 
Da Kedor-Laomer forberedte seg på krig, førte veien hans sørover rett gjennom et territorium 
okkupert av kjempene som stod frem etter syndefloden.  Og dette kapitelet av 1. Mosebok gir en 
detaljert beskrivelse av en kamp mellom mennesker og kjemper, der menneskene vant på en 
dramatisk måte: 
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I det fjortende året kom Kedor-Laomer og de kongene som var med ham, og de slo refaittene ved 
Asjterot-Karnajim, susittene ved Ham, emittene på Kirjatajim-sletten og horittene i Se'ir-fjellene 
helt til El-Paran, som ligger like ved ørkenen. Så snudde de og kom til Domskilden, det som nå er 
Kadesj. De la under seg hele området til amalekittene. De slo også amorittene som bodde i 
Haseson-Tamar. (1. Mosebok 14:5-7) 
 
Mange kristne teologer har forstått at dette slaget stod mellom vanlige mennesker versus 
overmenneskelige skapninger: 
 
«Men da Abraham først slo seg ned i Kaanan ser vi at landet var styrt av refaittittene, susittene og 
emittene; navn som henviser til menn med ekstraordinær styrke og størrelse.» (-Scripture 
Geography side 55 av Thomas Tucker Smiley) 
 

Refaittene 
 

 
Til tross for oddsene mot dem klarte Kedor-Laomers styrker å overvinne nefilim-kjempene. 

 
I Septuaginta, den eldste bevarte oversettelsen av Det Gamle Testamentet og den som er hyppigst 
sitert av Jesus Kristus og hans disipler, kan vi lese følgende i 1. Mosebok 14:5: «Og i det fjortende 
året kom Kedor-Laomer, og kongene med ham, og ødela kjempene i Asjterot og Karnajim.. (1. 
Mosebok 14:5, LXX). Refaittene var kjemper og det hebraiske ordet rafa (entallsformen av refaitt) er 
ofte oversatt i King James Version oversettelsen som «kjempe». E.W. Bullingers Bibelkommentar 
utdyper om refaittene: 
 
«En gren av nefilim-kjempene…overnaturlige skapninger, oppkalt etter Rafa…» (E.W. Bullinger’s 
Companion Bible Notes) 
 
Den beryktede og mektige kongen Og av Basan, en nefilim som hersket flere århundrer etter 
Abrahams tid, var sagt å være en av de siste kjempene (Refaitt) i 4. Mosebok. Vi kommer mer inn på 
dette etter hvert. 
 

 
 

https://www.studylight.org/commentaries/bul/genesis-14.html
https://www.studylight.org/commentaries/bul/genesis-14.html
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Samsummittene 
Susittene eller som de også ble kalt, Samsummittene, var også en del av kjempene som vi kan lese 
om etter syndefloden: 
 
«Når du kommer bort imot ammonittenes land, skal du ikke gå til kamp mot dem og ikke utfordre 
dem. Jeg vil ikke gi deg noe av ammonittenes land, for det har jeg gitt Lots etterkommere til 
eiendom.» Også dette regnes som refaitt-land. Refaitter bodde der før i tiden; ammonittene kaller 
dem samsummitter. De var et stort og tallrikt folk og høyvokste som anakittene. Men Herren 
utryddet dem for ammonittene. De drev dem bort og bosatte seg der i deres sted. (5.Mosebok 2:19-
21) 
 
Noe vi også kan notere oss er at samsummittene var bosatt i byen Ham, noe som indikerer 
ytterligere deres blodslinje gjennom Ham og spesifikt gjennom hans sønn Kanaan (hvis etterkommere 
dominerte Det Lovede Land så til de grader slik at hele dette området fikk navnet sitt etter ham). 
Noen pastorer, bibellærere og skolerte lærer at etter floden reiste Ham mot Afrika, men Bibelen 
bekrefter at Hams etterkommere for det meste slo seg ned i det som i dag kalles Midtøsten. 
 

Emittene 
 

 

 
Bibelskolerte har i århundrer anerkjent at det tales om overnaturlige kjemper i 1. Mosebok. 

 

«Et stort og tallrikt folk på Moses’ tid, høyevokste som anakittene. De bodde blant moabittene som 
antok dem som kjemper.» -Adam Clarke’s Commentary on the Bible. (Kilde) 
 
Emitt eller Eymiym på hebraisk betyr «terror» eller «fryktelige» som henviser til terroren som 
nefilim-kjempene påførte menneskeslekten. 5. Mosebok 2 bekrefter at emittene var et stort og 
tallrikt folk, høyvokste som anakittene. Også de regnes som refaitter, i likhet med anakittene, men 
moabittene kaller dem emitter. (5. Mos. 2:10-11) 
 
Teologen Jonatahan Gill skriver om dem: «De fikk navnet sitt på bakgrunn av den terror og frykt 
som de påførte menneskene på grunn av deres gigantiske skikkelser og store styrke, og som følge 
av dette er det sannsynlig at de er etterkommere av Ham.» (kilde) 
 

 

https://www.studylight.org/commentaries/acc/genesis-14.html
https://www.studylight.org/commentaries/geb/deuteronomy-2.html
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Horittene 
Selv om ikke mye er nevnt om horittene i Skriften, er de i de fleste tilfeller beskrevet sammen med 
andre kjempe-slekter i regionen. De ble jaget ut av landet deres ved Guds direkte inngripen i 
sammenliknbare beskrivelser som andre nefilim-slekter, så det er rimelig å konkludere med at de 
også var et folk/stamme som hadde en populasjon av kjemper etter syndefloden.  
 
Det som er forbløffende i dette korte avsnittet i 1.Mosebok 14 er at fire-kongers koalisjonen til 
Kedor-Laomer var at de var i stand til å beseire nefilim-kjempene i kamp. De slaktet ned kjempene på 
deres vei for å legge under seg vasallstatene og spesifikt kongen av Sodoma. I dette senere slaget ble 
Lot, nevø til Abraham, kidnappet. 
 

Abrahams dristige redningsaksjon 
 

 

 
Dette kartet viser ruten til fire-kongers koalisjonen 

 og Abrahams nattlige raid for å redde Lot. 
 

Dette gjorde at den bibelske patriarken Abraham (eller Abram som han fortsatt hette da) reagerte 
raskt. Han samlet i overkant av 300 våpenføre menn trent for kamp for å redde sin kidnappede nevø: 
 

Og de tok Lot, Abrams brorsønn, og alt det han eide, og dro bort. Han bodde i Sodoma. Da kom en 
som hadde sluppet unna, og fortalte dette til hebreeren Abram. Han holdt til ved eikelunden til 
amoritten Mamre, bror til Esjkol og Aner. De hadde en pakt med Abram. Da Abram fikk høre at 
slektningen hans var tatt til fange, mønstret han sine våpenføre menn, 318 menn født i hans hus, 
og satte etter helt til Dan. Om natten delte de seg, han og mennene hans. De slo dem og forfulgte 
dem helt til Hoba, som ligger nord for Damaskus. Så førte han hele byttet tilbake. Sin slektning Lot 
og alt han eide, førte han også tilbake, sammen med kvinnene og folket. (1. Mosebok 14:12-16) 
 
Ved et nattlig raid delte Abraham sine styrker og jaget Kedor-Laomers styrker. Ikke bare klarte denne 
lille gjengen med soldater å slå de fire kongene. De klarte også å jage dem langt nordover til Dans 
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område, gjennom en befestet port som nå har fått navnet sitt etter Abraham (denne porten 
eksisterer den dag i dag og ble avdekket av arkeologer i 1966 – enda en flott oppdagelse som 
bekrefter Bibelens beretninger). 
 

 
I Dan finner vi denne befestningen fra oldtiden, kjent som «Abrahams port».  

 

Hvordan var det mulig for Abraham å overvinne en slik mektig militær koalisjon med bare 318 menn? 
Slutten av 1. Mosebok 14 avslører svaret: 
 
Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for Gud, Den høyeste. Han 
velsignet ham og sa: «Velsignet er Abram av Gud, Den høyeste, han som brakte fram himmel og 
jord! Velsignet er Gud, Den høyeste, som har gitt dine motstandere i din hånd!» Så ga Abram ham 
tiende av alt. Kongen i Sodoma sa til Abram: «Gi meg folkene, og ta du byttet!» Men Abram sa til 
kongen i Sodoma: «Jeg løfter hånden opp mot Herren, mot Gud, Den høyeste, han som brakte fram 
himmel og jord: Ikke så mye som en tråd eller en sandalrem vil jeg ta av alt som er ditt. Du skal 
ikke kunne si: Jeg har gjort Abram rik. (1. Mosebok 14:18-23) 
 
I dette avsnittet refererer Abraham til «...Gud, Den høyeste, han som brakte fram himmel og 
jord…». Den høyeste Gud eller El Elyon på hebraisk var benevnelsen på Herren som den Høyeste 
hersker over alle de himmelske engler og deres nefilim-avkom. Kedor-Laomer sjokkerte uten tvil 
verden da han skruppelløst overkjørte nefilim-kjempene på sin vei mot Sodoma og Gomorra. Og like 
etter dette overgikk Abraham dette og sjokkerte enda mer ved å jage «nefilim-dødaren» Kedor-
Laomer under Gud den Allmektiges suverene ledelse. 
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Etter seieren over «nefilim-dødaren» anerkjente og proklamerte Abraham at Gud var den Suverene og Allmektige hersker 

over alle overnaturlige skapninger! 
 

Det var Gud som beseiret fire-kongers koalisjonen for Abraham og reddet dem fra å lide nederlag. 
Dette kom til å bli et gjentakende fenomen gjennom alle krigene mot nasjoner som var befengt av 
nefilim-kjemper. Gud førte en personlig krig mot nefilim-kjempene for å vise at Han er Skaperen av 
hele verden, og de som la sitt liv i Herrens hender ved at de trodde og stolte på Ham ble velsignet og 
frelst. Abraham innså dette og hans liv ble aldri det samme igjen. 
 
Like etter dette slaget proklamerte Gud at den Messianske profetien ville fortsette gjennom 
Abraham og hans slekt.  
 
Etter at dette hadde hendt, kom Herrens ord til Abram i et syn: «Vær ikke redd, Abram! Jeg er ditt 
skjold. Lønnen din skal bli stor!» Men Abram svarte: «Herre, min Gud, hva vil du gi meg? Jeg går jo 
barnløs bort, og Elieser fra Damaskus er arving til mitt hus.» Og Abram sa: «Du har ikke gitt meg 
etterkommere. Se, en av husfolkene mine skal arve meg.» Da kom Herrens ord til ham: «Han skal 
ikke arve deg, men en av ditt eget kjøtt og blod skal arve deg.» Så førte han Abram ut og sa til 
ham: «Se opp mot himmelen og tell stjernene, om du kan telle dem!» Og han sa: «Så tallrik skal 
ætten din bli.» Abram trodde Herren, og det ble regnet ham til rettferdighet. (1. Mosebok 15:1-6) 
 
Profetien om Messias ble første gang proklamert i 1. Mosebok 3:15 og forutsa at en Sønn ville en dag 
bli født og at han ville overvinne Djevelen og frelse den falne menneskeslekten. Utfra dette løftet 
utvalgte Herren nå Abraham til å videreføre fortsettelsen av denne guddommelige slektslinjen. 
Djevelen som tidligere hadde forsøkt å korrumpere menneskeheten via nefilim før storflommen fikk 
nå et nytt spesifikt mål å angripe i sin søken etter å avbryte Herrens frelsesplan; Abraham og hans 
etterkommere. For å toppe den Messianske velsignelsen inngikk Gud en pakt med Abraham ved at 
han skulle få landet Kanaan. Dette landet var okkupert av nasjoner som gav tilflukt til de nefilim-
kjempene som dukket opp etter syndefloden. 
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Den dagen sluttet Herren en pakt med Abram og sa: «Din ætt gir jeg dette landet, fra Egypterelven 
helt til Storelven, Eufrat, landet til kenittene, kenisittene og kadmonittene, hetittene, perisittene og 
refaittene, amorittene, kanaaneerne, girgasjittene og jebusittene.» (1. Mosebok 15:18-21) 
 
Scenen var satt. Etterfulgt av utvandringen fra Egypt mange år senere måtte israelittene som var 
direkte etterkommere av Abraham ta fram våpnene og ta tilbake De Lovede Land fra de opprørske 
kjempene som hadde tilranet seg landet. 
 

Anaks sønner – nefilimene som fikk Israel til å tvile på Herren 
 

 
 
Moses, en etterkommer av Abraham, ble utvalgt av Gud til å tjene som profet og leder over Israels 
tolv stammer. I løpet av den tiden israelittene var slaver i Egypt økte folketallet til Abrahams 
etterkommere til en slik størrelse at de med rette kunne kalles en nasjon. Over 1 million israelitter 
reiste fra Egypt takket være en serie med overnaturlige plager som Gud sendte over Farao og hans 
hær og som kulminerte i at de møtte sin undergang i Rødehavet. 
 
Da israelittene var like ved å skulle innta Det Lovede Land, sendte Moses 12 spioner som skulle gå inn 
på fiendens territorium for å samle etterretning: 
 
Da Moses sendte dem av sted for å utforske Kanaan-landet, sa han til dem: «Dra opp til Negev og 
videre opp i fjellet! Se hvordan landet er, og om folket som bor der, er sterkt eller svakt, lite eller 
stort. Hvordan er landet de bor i, er det godt eller dårlig? Hva slags byer holder de til i, er det 
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teltleirer eller befestede byer? Hvordan er jorden, fruktbar eller mager? Vokser det trær der eller 
ikke? Vær modige og ta med noe av førstegrøden i landet!» Det var tiden for de første druene. Så 
dro de av sted og utforsket landet fra Sin-ørkenen til Rehob ved Lebo-Hamat. De dro opp gjennom 
Negev og kom til Hebron. Der bodde anakittene Ahiman, Sjesjai og Talmai. – Hebron var bygd sju 
år før Soan i Egypt. 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. Da førti dager var gått, vendte de tilbake etter å ha 
utforsket landet. (4. Mosebok 13:17-25) 
 

 
Til og med druene i Det Lovede Land var overnaturlig store. (Kilde) 

 

De 12 spionene returnerte til israelittenes leir med drueranker så store at de måtte henges på en 
stang som to menn bar imellom seg. Slik var den ekstraordinære overfloden i landet. I tillegg til disse 
overdimensjonerte fruktene fikk de også øye på nefilim-kjemper og de la spesielt merke til Anaks tre 
sønner Ahiman, Sjesjai og Talmai. Disse tre hybridene var blant de mest fryktede fiendene som er 
nevnt i hele Det Gamle Testamentet. De var så fryktinngytende at 10 av spionene ønsket å avbryte 
hele det guddommelige oppdraget som var å gjenerobre hele Det Lovede Land: 
 
 De kom til Moses og Aron og hele Israels menighet i Kadesj i Paran-ørkenen. De avga rapport til 
dem og til hele menigheten og viste dem frukten de hadde med fra landet. Til Moses fortalte de: 
«Vi kom inn i det landet du sendte oss til. Det flyter virkelig med melk og honning, og dette er 
frukten som vokser der. Men folket som bor i landet, er sterkt, og byene er befestet og svært store. 
Der så vi også anakitter. I Negev-landet bor det amalekitter, i fjellet bor det hetitter, jebusitter og 
amoritter, og ved havet og langs Jordan bor kanaaneerne.» Kaleb roet ned folket foran Moses. 
«Kom, så går vi opp og inntar landet!» sa han. «Vi kommer helt sikkert 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 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.» (4. Mosebok 13:26-33) 
 
Sammenliknet med de mektig nefilimkrigerne var spionene som «gresshopper». Anaks sønner var et 
typisk eksempel på nefilimkjempene etter syndefloden og mange av de andre nefilim-stammene ble 
sammenliknet med dem: 
 

http://babylonrisingblog.com/
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Før i tiden bodde emittene der, et stort og tallrikt folk, høyvokste som anakittene. (5. Mosebok 
2:10) 
 
Også dette regnes som refaitt-land. Refaitter bodde der før i tiden; ammonittene kaller dem 
samsummitter. De var et stort og tallrikt folk og høyvokste som anakittene. (5. Mosebok 2:20-21) 
 
Til og med Herrens beskrivelser av Anaks etterkommere får oss til å forstå hvor skremmende disse 
nefilim-kjempene var: 
 
Hør, Israel! Du går i dag over Jordan og drar inn for å drive bort folkeslag som er større og sterkere 
enn du, for å innta store byer med himmelhøye festningsmurer. Et stort og høyvokst folk er 
anakittene, som du vet. Du har hørt at det blir sagt: «Hvem kan stå seg mot anakittene?»  
(5. Mosebok 9:1-2) 
 
Anakittene så ut til å være uovervinnelige overnaturlige krigere. Det er også verdt å merke seg 
utdraget fra 4. Mosebok 13 der de ble beskrevet som dette: -anakittene hører til kjempene. Som vi 
har sett tidligere i studien så var det ingen intimitet mellom engler og mennesker etter syndefloden 
som skapte nye nefilim-kjemper. Nefilim-kjempene etter syndefloden var alle etterkommere av 
andre kjemper (deres DNA overlevde på Arken) og ikke barn av falne engler. De tre fryktinngytende 
nefilim-kjempene var barn av Anak som var sønn til Arba en legendarisk kjempe og en av de 
opprinnelige grunnleggerne av Hebron, den eldste byen i etter syndefloden. Dette blir bekreftet i 
Josvas bok: 
 
Hebron het tidligere Kirjat-Arba, etter den største mannen blant anakittene. Og landet fikk hvile 
fra krigen. (Josva 14:15) 
 

The Ahiman Rezon – nefilimenes hemmelige og okkulte forbindelse 
 

 
Bibelen avslører den sanne betydningen av denne bokens navn. 
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Vi har tidligere antydet at det er en okkult hemmelighet knyttet til nefilim-kjempene. Blant de mest 
religiøse tekstene finner vi Ahiman Rezon, som er en av de originale konstitusjonsskriftene til 
Frimurerordenen, skrevet i 1751 av Laurence Dermott. Bokens tittel er hebraisk ifølge Dermott. 
Wikipedia omtaler dette: 
 
«Ahiman Rezon har blitt omtalt til å være hebraisk og har forskjellige betydninger: «å hjelpe en 
bror», «utvalgte brødres vilje», «hemmeligheter til brødre som er forberedt på hva som helst», 
«kongelige bygningsmenn» og «brødreklubb». Hva årsaken til at Laurence Dermott brukte tittelen 
«Ahiman Rezon» og hva slags mening denne boktittelen hadde for ham er fortsatt et mysterium.» 
(Kilde) 
 
Vi tror heller at tittelen henviser til en av Anaks etterkommere som forårsaket så mye grusomheter 
mot israelittene og var en hengiven fiende av Guds utvalgte folk. Reson (norsk oversettelse) forsøkte 
å kaste kong Salomo fra sin trone. Gud tillot dette forsøket på opprør mot kong Salomo på grunn av 
hans flerkoneri som hadde tatt helt overhånd, og også Salomos åndelige opprør. 
 
Gud reiste opp enda en motstander mot Salomo. Det var Reson, sønn av Eljada. Han hadde rømt 
fra sin herre Hadadeser, kongen i Soba. Reson samlet folk omkring seg og ble høvding for en 
røverflokk. Den gang David drepte mange av dem, dro de til Damaskus. De slo seg ned der og 
gjorde seg til herrer i byen. Reson var Israels motstander så lenge Salomo levde. Både han og 
Hadad voldte Israel skade. Reson var konge over Aram og avskydde Israel. (1. kongebok 11:23-25) 
 
Det var flere prominente medlemmer av Frimurerordenen og det okkulte samfunnsliv som var 
tydelige klar over 1. Mosebok 6, som omhandler engler som syndet og hadde seksuelt samkvem med 
menneskekvinner, og at deres avkom ble nefilim. «The Encyclopedia of Freemasonry» sier: 
 
«The legend of the Craft» i «Old Constitution» henviser til at Nimrod var en av frimureriets 
grunnleggere. Og i «Yourk Manuscript» kan vi lese: «Da Babels tårn ble laget ble frimureriet for 
første gang verdsatt høyt, og kongen av Babylon, Nimrod, var selv en murer og elsket 
murerarbeidet.» (Kilde) 
 
Frimurerne har skrevet om hendelsene i 1. Mosebok 6 i deres egne bøker. Faktisk er et av de største 
okkulte mysteriene knyttet til Bibelen: 
 
«Samtidig som «The Masonic Ladder» (frimureriets stige) hjelper sine brødre til å forstå de 
skrittene han har tatt og igjen glede seg over de tilfredsstillende tankene han har erfart, og som 
ikke vil bli kommunisert til en som står utenfor ordenen. På samme måten som Bibelen er full av 
frimureriets hemmeligheter og som ligger åpne for den innvidde kan ikke «The Masonic Ladder» 
åpne en vei og gi innsikt i ordenen utenom de som en gang har trengt igjennom og løst mysteriet.» 
- «The Masonic Ladder», John Sherer, 1876, side 6-7. 
 
Det er ikke en tilfeldighet at «Ahiman Rezon» har fått navnet sitt etter en av nefilim-kjempene som 
var en innbitt motstander av Israel. Hva er den okkulte hemmeligheten? Dette kommer vi tilbake til. 
 

Årsaken til at en hel generasjon med israelitter måtte dø: nefilim-kjemper 
Etter at israelittene hadde fått rapport om de tre kjempene Ahiman, Sjesjai og Talmai fra Hebron ble 
de slått av frykt og redsel for det som ventet. Unntaket var Kaleb og Josva, to stødige troende. Resten 
av folket gjorde opprør mot Moses og bestemte seg også for å erstatte ham med en ny leder: 
 
    
Da brøt menigheten ut i høye rop, og folket gråt den natten. Alle israelittene klaget til Moses og 
Aron. Hele menigheten ropte til dem: «Bare vi hadde fått dø i Egypt eller her i ørkenen. Bare vi 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ahiman_Rezon
https://books.google.no/books?id=xbMMAQAAIAAJ&pg=PA530&dq=nimrod+mason&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Nimrod&f=false
https://www.amazon.com/Masonic-Ladder-Steps-Ancient-Freemasonry/dp/1477470697/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1500719266&sr=8-2&keywords=masonic+ladder
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hadde fått dø! Hvorfor fører Herren oss til dette landet så vi må falle for sverd og kvinnene og 
småbarna våre bli krigsbytte? Var det ikke bedre for oss å vende tilbake til Egypt?» Og de sa til 
hverandre: «Vi velger en leder og drar tilbake til Egypt!» (4. Mosebok 14:1-4) 
 
Oldtidens hebreere var så redde for nefilim-kjempene at de ønsket å vende tilbake til slaveriet i 
Egypt. Selv om de hadde vært vitner til at Gud hadde slått egypterne med mirakuløse plager og 
utryddet hele faraos hær i Rødehavet, klarte ikke israelittene å stole på at Gud var mektig nok til å 
stoppe disse nefilim-kjempene. På grunn av israelittenes manglende tillitt til Gud straffet Han dem til 
å vandre i ørkenen i 40 år. Dette var så lang tid som trengtes for at alle de voksne israelittene som var 
involvert i opprøret rakk å dø før de fikk tillatelse til å innta Det Lovede Land. 
 
Når det heter: «I dag, om dere hører hans røst, så gjør ikke hjertene harde, som under opprøret», 
hvem var det da som hørte, men likevel gjorde opprør? Var det ikke alle de som dro ut av Egypt, 
ledet av Moses? Og hvem var det han hadde avsky for i førti år? Var det ikke dem som syndet og 
ble liggende som lik i ørkenen? (Hebreerne 3:15-17) 
 
Da folket ble dømt til å vandre rundt i ørkenen forsvant en generasjon israelitter, og dette gjorde 
utslag for blodslinjen til nefilimene på bekostning av den slektslinjen som Messias skulle bli født i. 
Men, alt håp var ikke ute! En ny generasjon vokste opp som stolte på at Gud ville hjelpe dem å innta 
Det Lovede Land, selv om de måtte stå ansikt til ansikt med kjempene. Og deres nye leder måtte 
kjempe mot to av de mest legendariske nefilim-kjempene som er omtalt i Skriften. 
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Nefilim-kongenes kriger 
 

 
Den største hindringen som stod mellom Israel og Det Lovede Land var nefilim-kjempene. 

 

Vi har tidligere beskrevet hvordan nefilim-kjempene som bosatte seg i Kanaan gjenoppstod etter 
storflommen. Israels tolv stammer vokste til å bli en formidabel nasjon på flere millioner mens de var 
i fangenskap i Egypt og snart skulle de komme på kollisjonskurs med etterkommerne av de 
gudesønnene som tok til seg kvinner i menneskeslekten, som vi leser i 1. Mosebok 6. Det første 
møtet med dem, da de stod overfor Anaks sønner, viste at de var svært farlige og skremmende for 
israelittene. Israelittene ble så skremt av dem at de mistet troen på Gud, noe som igjen førte til at 
israelittene måtte vandre i ørkenen i 40 år som straff. Satans sæd tok først innersvingen på 
israelittene, men en generasjon senere var Israels styrker klare for kamp om Det Lovede Land. 
 

Møtet med Og og Sihon – Moses’ krig mot nefilim-kongene 
Israelittenes 40-årige vandring i ørkenen ble avsluttet med den første store oldtidsslaget mellom de 
troende på Gud og nefilim-kjempene. Slaget fant sted i regionen øst for elven Jordan. De to 
Amorittkongene Og og Sihon stod mellom nasjonen Israel og dere inntreden i Det Lovede Land. Til å 
begynne med spurte israelittene på en fredelig måte om å få passere gjennom Sihons territorium, 
men det ble umiddelbart et sammenstøt og kamp:  
 
«Bryt nå opp, dra av sted og gå over Arnon-elven! Se, jeg gir amoritten Sihon, kongen i Hesjbon, og 
landet hans i dine hender! Begynn å innta landet. Gå til kamp mot ham! Fra i dag av vil jeg la 
redsel og frykt for deg komme over alle folk under himmelen. Hver den som hører om deg, skal 
beve og skjelve.»  
 
Fra Kedemot-ørkenen sendte jeg bud til Sihon, kongen i Hesjbon, med fredshilsen: «La meg få dra 
gjennom landet ditt! Jeg skal holde meg på veien og ikke vike av til høyre eller venstre. Maten jeg 
skal spise og vannet jeg skal drikke, kan du selge meg for penger. La meg bare gå gjennom landet 
til fots, slik Esaus etterkommere som bor i Se'ir, og moabittene i Ar ga meg lov til, til jeg kommer 
over Jordan og inn i det landet som Herren vår Gud vil gi oss.» Men Sihon, kongen i Hesjbon, ville 
ikke la oss dra gjennom landet sitt. For Herren vår Gud hadde gjort ham stivsinnet og hardhjertet 
for å overgi ham i dine hender, slik det nå har skjedd. Herren sa til meg: «Se, nå har jeg begynt å 
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overgi Sihon og hans land til deg. Begynn å innta landet. Legg det under deg!» Sihon kom ut for å 
møte oss til strid ved Jahas med hele sin hær. (5. Mosebok 2:24-32) 
 
 
 

 
Dette kartet forklarer detaljert utbredelsen av nefilim-kjempene i Kanaaen 

 på den tiden Moses kjempet mot Og og Sihon. 
 

Sihon samlet sine tropper umiddelbart for krig mot Israel. Slik saken var før storflommen, at Gud 
grep direkte inn i kampen mot kjempene, skjedde igjen. Gud ville igjen kjempe personlig mot nefilim 
for å sikre seier for menneskeheten: 
 
Herren sa til meg: «Se, nå har jeg begynt å overgi Sihon og hans land til deg. Begynn å innta 
landet. Legg det under deg!» Sihon kom ut for å møte oss til strid ved Jahas med hele sin hær. 
Herren vår Gud overga ham til oss, og vi slo både ham og sønnene hans og hele hæren. På samme 
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tid inntok vi også alle byene hans, slo hver by med bann og utryddet alle, både menn, kvinner og 
barn. Vi lot ingen overleve. Bare buskapen tok vi med oss, sammen med krigsbyttet fra byene vi 
hadde inntatt. (5. Mosebok 2:31-35) 
 
Gud påvirket slaget direkte ved å svekke styrkene til Sihon og tillot den svakere israelske hæren å 
utrydde dem. Og slik tilfellet var ved alle nasjoner som hadde en befolkning av nefilim-kjemper i og 
rundt Det Lovede Land, var ordren fra Gud full utslettelse av hele befolkningen. Dette var for å sikre 
at genene til nefilim ble utryddet. Det vanligste beviset på denne målrettede krigføringen finner vi 
umiddelbart i verset som følger etter at israelittenes seier over Sihon: 
 
Men ammonittenes land nærmet du deg ikke, verken landet langs Jabbok-elven eller byene oppe i 
fjellet, alt slik Herren vår Gud hadde påbudt oss. (5. Mosebok 2:37) 
 
Istedenfor å for å gå inn i en fullskala ødeleggelse av alle som de støtte på, drev israelittene kirurgisk 
krigføring ved å spesifikt kjempe kun mot de folkeslagene som Herren utpekte, og disse var alle 
etterkommere av Kanaan, stamfaren til de nefilim-kjempene som gjenoppstod etter storflommen. 
 
Skriften bekrefter at amorittene virkelig var kjemper: 
 
Men det var jeg som utryddet amorittene for dem, de som var høye som sedertrær og sterke som 
eiketrær. Jeg ødela frukten oppe og røttene nede. (Amos 2:9) 
 
I dette verset siterer profeten Amos Gud. Og Herrens beskrivelse av amorittene er at de var høye 
som sedertrær. Libanesisk seder var den vanligste og mest brukte i oldtidens Judea (Brukt i mange av 
Det Gamle Testamentets historier. Libanesisk seder ble foretrukket av kong Salomo til konstruksjonen 
av det første templet – 1. Kongebok 5:1-10), og kunne bli fra ca. 9m til 30m høye. Denne 
sammenlikningen demonstrerer den overnaturlige høyden til Israels fiender. 
 

Og av Basan – kongen over refaitt-kjempene 
 
Så snudde vi og dro oppover veien til Basan. Kongen i Basan, Og, rykket ut med hele sin hær for å 
møte oss i kamp ved Edre'i. (5. Mosebok 3:1) 
 
Kong Og av Basan er en av de mest kjente nefilim-kjempene i Bibelen. De skriftlige beskrivelsene av 
hans kjempestore skikkelse og kongerike gir oss masse innsikt i kjempenes, de som gjenoppstod etter 
storflommens, makt og overmenneskelige styrke som fulgte dem. 
 
Bibelen beskrivelse av størrelsen på kong Ogs seng indikerer hans unaturlige høyde: 
 
Kong Og i Basan var den eneste som var tilbake av refaittene. Hans seng, en jernseng, står ennå i 
ammonittenes Rabba. Den er ni alen lang og fire alen bred etter vanlig alenmål. (5. Mosebok 3:11) 
 
Sengen til kong Og var så fryktinngytende og imponerende at den ble stilt ut i Rabba, Ammonittenes 
hovedstad. (Etterkommere av Abrahams nevø Lot) 

https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=1.+kong+5%2c1-10&type=and&book2=-1&searchtrans=
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Det finne en god del oldtidsbeviser på at det levde kjemper 

 i området som en gang ble kalt Basan. 
 

 
Nefilim-kjempene var i besittelse av overordnede evner innen konstruksjon 
 

 
En av mange massive oldtids steinkonstruksjoner på Golan høydene. 
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Det som ofte blir oversett i beskrivelsene av kong Og er den enorme størrelsen på hans kongerike. 
Bibelen beskriver at hans kongerike bestod av 60 byer, et veldig unormalt antall for en nasjon som 
levde ca. 1500 f.Kr. Byene hadde store og kraftige porter og høye murer og i tillegg naturlig 
beskyttelse av å være plassert på høye åser. På tross av dette ledet Herren igjen israelittene til en 
avgjørende militær seier: 
 
Så snudde vi og dro oppover veien til Basan. Kongen i Basan, Og, rykket ut med hele sin hær for å 
møte oss i kamp ved Edre'i. Men Herren sa til meg: «Vær ikke redd for ham! Jeg overgir både ham 
og hele hans hær og hans land i dine hender. Du skal gjøre med ham som du gjorde med 
amorittkongen Sihon, som styrte i Hesjbon.» Så overga Herren vår Gud også Og, kongen i Basan, 
og hele hans hær i våre hender. Vi slo ham og lot ingen overleve. Den gangen inntok vi alle byene 
hans; det fantes ikke noen by som vi ikke tok fra dem. Seksti byer var det, hele Argob-området, Ogs 
kongerike i Basan.  Alle var befestede byer med høye murer og med porter og bommer. I tillegg tok 
vi en stor mengde landsbyer. Vi slo dem med bann og utslettet dem, slik vi hadde gjort med kong 
Sihon i Hesjbon. Hver eneste by utslettet vi, både menn, kvinner og barn. Men hele buskapen og 
det vi tok da vi plyndret byene, beholdt vi. Slik tok vi den gangen landet fra de to amorittkongene 
på østsiden av Jordan, fra Arnon-elven til Hermon-fjellet. Folket i Sidon kaller Hermon for Sirjon, og 
amorittene kaller det Senir. (5. Mosebok 3:1-9) 
 
Til og med i dag finner vi beviser på avansert arkitektur i området som en gang var kjent som Basan. 
Ved foten av Golanhøydene finner vi mange steinkonstruksjoner spredt rundt. Dette er oldtids 
megalittiske monumenter som arkeologene tror ble brukt som gravkamre. Steinkonstruksjonene var 
en anordning av tilpassede steiner med en overliggende stein på flere tonn som ble balansert på 
toppen av de andre. Steinkonstruksjonene på Golanhøydene er datert tilbake til 2350 f.Kr. Dette gjør 
dem til noen av de eldste konstruksjonene i menneskets historie. 
 

 

 
Professor Gonen Sharon står her foran en av de enorme steinkonstruksjonene i Galilea.  
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«De gigantiske steinkonstruksjonene er uten tvil en indikasjon på en offentlig konstruksjon som 
krevde en signifikant mengde av mannekraft over lang tid. I løpet av denne tiden måtte alle disse 
mennene bli matet og bosatt. Byggingen av så store konstruksjoner nødvendiggjorde ingeniør og 
arkitektonisk kunnskap som små nomadiske grupperinger normalt sett ikke var i besittelse av.  
 
Og enda viktigere, et sterkt politisk styresett var nødvendig for å igangsette og samle så mye 
mannekraft. Et stort antall menn måtte skaffes og for å realisere et så stort og langvarig prosjekt 
trengtes det ekspertise. Med dette i tankene og de forholdene som rådet over omgivelsene rundt 
byggingen av steinkonstruksjonene, er det fortsatt et stort mysterium i israelsk arkeologi hvordan 
dette var teknisk mulig og hva slags kultur som bygget dem.» (kilde) 
 
Selv om kong Og kjente til at israelittene hadde beseiret kong Sihon, nølte han ikke med å angripe 
den israelske hæren. På tross av dette overbeviste Gud Moses om at han ville føre krig for sitt folk og 
gi Israel seier. 
 

 
Josiah Porter har publisert sine oppdagelser rundt Ogs kongerike. 

 

Mesteparten av Ogs kongerike befinner seg i dag i Syria og Libanon og derfor har ikke utgravingsteam 
fått tillatelse til å starte søk etter rester og fortidsminner fra det seksti byer store kongeriket. Josiah 
Porter, en av det nittende århundres oppdagere, fant kong Ogs kongerike. Han skrev ned sine 
oppdagelser og de står å lese i hans bok «The Giant Cities of Bashan». 
 
«Husene i Keriot og i andre byer i Basan ser ut til å være hus som en kjemperase kunne ha bygget. 
Veggene, takene, men særlig de tunge portene, dørene og slåene er karakteristiske for den 
perioden arkitekturen var i sin spede barndom, da kjemper var murere og steinbyggere og da 
styrke og sikkerhet var de viktigste rekvisittene. Jeg målte en dør i Keriot og den var 9 fot høy (2.74 
m), 4,5 fot (1,22 m) bred og 10 tommer (25,4 cm) tykk og laget ut av en stor steinplate. Jeg så de 
store porter i en annen by oppe i fjellene som var enda større og tyngre. Tiden tærer lite på slike 
kraftfulle bygninger.  
 

http://www.sci-news.com/archaeology/multi-dolmen-israel-04695.html
https://www.amazon.com/Giant-Cities-Bashan-Syrias-Places/dp/055984929X#customerReviews


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

 

36 
 

De tunge steinplatene i taket som hviler på massive vegger er så perfekt tilpasset at det fremstår 
som et solid stein og murerarbeid. Den svarte basaltsteinen som er brukt er nesten like hard som 
jern. Det kan nesten ikke være tvil om at disse store byene var reist og bosatt av refaittene, de 
opprinnelige bosetterne i Basan. Og det ser ut som Ritter har sine ord i behold når han sier: «Disse 
bygningene gjenstår som et evig vitnesbyrd om Jehovas erobring av Basan» - The Giant Cities of 
Bashan, J.L. Porter, side 83-84 
 

 
En oppdatert versjon av Porters bok  

med et sjeldent foto av kong Ogs oldtids kongerike. 
 

Legg merke til at Porter i sin beretning visste at byene til kong Og var laget av basaltstein – den 
samme steinsorten som var brukt i de mange steinformasjonene vest i kongeriket. Alle disse 
oppdagelsene frembringer flotte beviser på Bibelens nøyaktighet og historier om en avansert 
sivilisasjon, som virkelig levde i den eksakte regionen som Skriften proklamerer. (Dette frembringer 
også spørsmål om hvor mange andre oldtids strukturer som kjemper var delaktige i byggingen av). 
 

Hvorfor forlot Og sine befestede byer og dro ut i kamp mot israelittene? 
Det er grunn til å stille spørsmål ved kong Ogs avgjørelse om å forlate sine befestede byer og møte 
israelittene til åpen kamp, med tanke på den enorme fordelen han hadde ved å stå bak sine enorme 
bymurer. Hvorfor ta risikoen når hans hær kunne holde stand mot israelittenes forsøk på beleiring? 
Josvas bok gir mer innsikt i dette: 
 
Så gikk dere over Jordan og kom til Jeriko. De som hadde makt i Jeriko, gikk til strid mot dere: 
amorittene, perisittene, kanaaneerne, hetittene, girgasjittene, hevittene og jebusittene. Men jeg 
overga dem i deres hender. Jeg sendte en bisverm foran dere og drev bort de to amorittkongene. 
Det var ikke du som gjorde det med sverd eller bue. (Josva 24:11-12) 
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Hva var denne mystiske bisvermen? Omkring dette verset skriver den anerkjente teologen Matthew 
Henry: 
 
«Svermer av bier ryddet vei for svermer av israelitter; slike «onde» skapninger kan Gud ta i bruk 
for å tukte sitt folks fiender, slik det var under plagene i Egypt. Når Gud godkjenner det kan 
bisvermer drive ut kanaanittene like bra som løver kunne ha gjort det.» -Matthew Henry’s 
Commentary On The Old and New Testaments. (kilde) 
 

 
Herren grep inn for å bekjempe kong Og og hans massivt befestede byer.  

 
Ha i minne at i 2. Mosebok kan vi lese om at Gud brukte frosker og fluer for å frembringe plager som 
omsider ruinerte det egyptiske riket. Så bisvermene i dette tilfellet var et våpen for å få Ogs soldater 
til å strømme ut av byene og ut i åpent landskap hvor Herren kunne redusere kong Ogs styrker så 
betydelig at det var overkommelig for de israelittiske styrkene å fullstendig beseire dem. 
 

 
Oldtids ruiner av kong Ogs festningsverk ved byen Edrei. 

https://www.biblegateway.com/resources/matthew-henry/Exod.23.20-Exod.23.33


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

 

38 
 

 

Flavius Josephus er en godt kjent jødisk historiker fra det første århundre e.Kr. I hans mest berømte 
verk, Antiquities of the Jews, gjenforteller han israelittenes historie og bemerker storheten til kong 
Og: 
 
«Da hendelsesforløpet var kommet til dette kom Og, kongen av Gilead og Gaulanitis, farende mot 
israelittene. Han førte sin hær og i all hast som en assistanse for sin venn kong Sihon. Selv om han 
oppdaget at Sihon allerede var beseiret var han fast bestemt på å kjempe mot israelittene. Han 
trodde han ble for tøff for dem og han ønsket å fremstå som tapper, men hans håp falt. Han falt 
selv i slaget og hele hans hær ble utryddet. Så passerte Moses over elven Jabbok og feide over 
kongeriket til Og. Han tok over alle deres byer og drepte alle deres innbyggere som fram til nå 
hadde overgått alle mennesker på denne delen av kontinentet med tanke på rikdom, jordsmonnet 
og deres store livskvalitet.  
 
Og hadde veldig få likemenn både i størrelse og i sin mektige fremtoning. Han var også en svært 
aktiv mann og brukte sine hender flittig. Så hans handlinger stod i stil til hans enorme størrelse og 
mektige fremtoning. Folk kunne lett forstå denne mannens styrke og størrelse da de plasserte 
sengen hans i Rabba, hovedstaden til ammonittene. Sengen var laget av jern, 4 cubit bred, og 
lengden en cubit mer enn det dobbelte av dette igjen. Uansett, hans fall viste ikke bare hebreerne 
mot og styrke, men hans død var foranledningen til deres videre suksess da de tok hans seksti byer, 
som var omgitt av imponerende murer og som hadde vært en enorm fordel for kong Og. Dette var 
hovedsakelig et av de største krigsbyttene for Israel.» - Antiquities of the Jews, 5.3, Flavius 
Josephus. (kilde) 
 

Erobringen av refaittene i Basan – en sann overnaturlig seier 
Beretningen om erobringen av amorittene blir hyllet i flere vers igjennom Bibelen.  
 
I Salme 135:1-12 leser vi: 
 
Halleluja! Lovsyng Herrens navn, syng lovsang, Herrens tjenere, dere som står i Herrens hus, i 
forgårdene til vår Guds hus! 
           
Pris Herren, for Herren er god, lovsyng hans navn, for det er herlig! Herren har utvalgt Jakob, gjort 
Israel til sin eiendom. Jeg vet at Herren er stor, vår Herre er større enn alle guder. 
           
Alt Herren vil, det gjør han, i himmelen og på jorden, i havet og i alle dyp. Han lar skyer gå opp fra 
jordens ende, han lager lyn og regn og lar vinden slippe ut fra sine forrådskamre. 
           
Han slo de førstefødte i Egypt, både mennesker og dyr. Han sendte tegn og under mot deg, Egypt, 
mot farao og alle hans tjenere. 
           
Han slo mange folkeslag og drepte mektige konger: amorittenes konge Sihon, kong Og i Basan, og 
alle kongeriker i Kanaan. Han ga deres land til eiendom, til eiendom for Israel, sitt folk. 
 
Seieren over kong Sihon og Og står beskrevet sammen med Guds skapelse av jorden og Egypts plager 
ved utvandringen fra Egypt. Dette viser betydningen av disse seirene. Det bekrefter også 
resonnementet for hvorfor DNA fra nefilim-kjempene fikk tillatelse til å overleve på arken: 
Hovedsakelig fordi kjempene som levde etter syndefloden tjener som vitnesbyrd til den ikke-jødiske 
verden at Israels Gud er den Sanne Skaper og Herre over alt! Salmisten skriver: «Jeg vet at Herren er 
stor, vår Herre er større enn alle guder.» (Salme 135:5) Heller enn å se til de falne englene eller de 
gigantiske hybridkjempene, som presenterte seg selv som guder for menneskeheten, skulle 
menneskene se at YHWH, Israels Gud, var den sanne hersker over all himmelsk og jordisk skapelse, 

http://sacred-texts.com/jud/josephus/ant-4.htm
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og den spektakulære ødeleggelsen av hele hæren til både kong Sihon og kong Og var og er et bevis 
på det! 
 

En krig mellom to blodslinjer 
Ved Moses og israelittenes seire var scenen satt. Disse krigene for å overta Det Lovede Land var 
begynnelsen på en rekke konflikter mellom de to blodslinjene. Slektslinjen som skulle lede mot 
Kvinnens ætt – Herren Jesus Kristus, ville føre krig mot Satans ætt – nefilimkjempene. Som vi har vist 
tidligere var nefilimkjempene hovedfigurer i mange hendelser i Det Gamle Testamentet. Deres 
innflytelse og tilstedeværelse var ikke ukjent for de som praktiserte hedensk mystisisme heller. 
Hvorfor har noen av de mest skammelige frimurerne, satanister og New Age mystikere skrevet om 
beretningen i 1. Mosebok 6? Hva er hemmeligheten som til og med det okkulte miljøet innrømmer 
ligger skjult i Bibelen? Dette vil gå nærmere inn på. 
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Nefilim og det okkultes store hemmelighet 

 

 
Okkulte mysterier som er holdt hemmelige i tusener av år er knyttet til nefilim som vi leser om i 1. Mosebok 6. 

 

Vi har tidligere antydet at det er en okkult hemmelighet knyttet til nefilim. Noe som mange i New 
Age og okkulte samfunn erkjenner står skrevet om i Bibelen. Hva betyr symbolene og logoene til 
frimurerne, alkymistene og mange andre mystiske grupperinger? Hva er dette mysteriet som de har 
hemmeligholdt i århundrer? Vi skal i dette avsnittet prøve å avdekke dette ut fra Skriften. 
 

En skjult hemmelighet i Bibelen? 
 

 
Hemmeligheten ligger skjult rett foran ansiktet på deg. 
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Blant de fremste lederne blant mystisismen og i New Age bevegelsen var det en bevissthet om at 
denne spesielle kunnskapen var knyttet til sider i Bibelen. 
 
«Deri finnes den hemmelige ilden, levende og filosofisk, av hva alle hermetiske (okkulte) filosofer 
taler om på mystisk vis: «Den universelle sæden», hemmeligheten som de har holdt på og som de 
åpenbarte bare under bildet av Caduceus of Hermes. Dette er den stor hermetiske hemmelige 
lære…Så at «den store, viktige jobben» er mer enn en kjemisk operasjon; det er en ekte utforming 
av menneskets ord initiert i kraften fra Guds Ord.» - Morals and Dogma, Albert Pike, side 501-502 
 

 
 

Andre obskure kilder krediterer også Bibelen for å sitte inne med denne kunnskapen: 
 
«Årsaken…er at det eksisterer kraftfulle hemmeligheter skjult i sidene til denne oldtidsboken 
(Bibelen)….en stor samling av utappet visdom venter på å bli avdekket.» -The Lost Symbols, Dan 
Brown, side 489. 
 
«De store frimureriske sannheter, skjult blant de lærde av tidligere tider under allegorier og fabler, 
er derfor tapt – vært tapt i lang, lang tid. Men det som er tapt er ikke følgelig ødelagt – det som er 
tapt kan bli funnet igjen, og alt som kreves er en anelse eller en nøkkel. Heldigvis finnes det 
gjeldende nøkler som holdes hellige av menn som ikke kjenner deres bruk, og låsene som disse 
nøklene passer i, holdes hellige av alle moderne prestegrupper og mange religiøse. Det første og 
beste bevis på nøklenes sannferdighet er at de blir brukt til å tolke Bibelen - den himmelske 
sannhetsboken.» The Ignorant Learned, side 15-16 
 
Hva er denne skjulte kunnskapen? En kilde gir oss et ørlite hint: 
 
«Jeg knelte ned ved de gamle sedertrærne, som står der grønne på rad og rekke ved et snødekket 
Libanon; Fjellets ørner svever høyt over der patriarkene steg opp. Sommerens tordenskyer gliser 
stygt der de står disse store og sterke, velkjente kjempene.» -Freemasonry in The Holy Land, side 
604 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=i3mrkoLy&id=B6E9033D16BEAF2122E9E82E714DD9EE12E32969&thid=OIP.i3mrkoLyRCLoCe7oqFnDqgEsDh&q=caduceus+of+hermes&simid=608039247714713992&selectedIndex=1&qpvt=caduceus+of+hermes
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Motsetninger i skjønn forening – 1. Mosebok 
 

 
Hemmeligheten ble avslørt til profeten Daniel. 

 

Hemmeligheten er motsetninger i skjønn forening (The Fusion of Opposites) – en terminologi brukt i 
det kristne fellesskapet av Pastor Mike Hoggard of Bethel Baptist Church. Det som de okkulte 
samfunn og New Age mystikere har skjult er at veien til å oppnå gudestatus og udødelighet er å finne 
i 1. Mosebok 6 – avsnittet som handler om de falne englene (gudesønnene) som hadde intimt 
samvær med menneskedøtrene, og der avkommet ble nefilimkjempene – hybride supermennesker 
som dominerte verden før storflommen. Den okkulte verdens fremste forventning er at i fremtiden 
skal englene igjen blande seg med menneskeheten og at det igjen skal komme en ny tidsepoke der 
menneskene vil bli til guder. 
 
Den bibelske kilden til dette finner vi i Daniel kapittel 2. I dette kapittelet kommer kraften til Bibelens 
Gud i direkte konflikt med det okkulte. Kong Nebukadnesar, herskeren over oldtidens Babylon og på 
den tiden jordens mektigste mann, våknet fra et mareritt som var så fryktelig at han sendte bud på 
sine astrologer, trollmenn og mystikere for å gi ham tydningen av drømmen. Kongen ville også at de 
skulle fortelle ham innholdet i drømmen, og det gjorde oppdraget ekstra vanskelig. Det krevdes en 
overnaturlig innsikt for å kunne gi kongen et svar. De okkulte rådgiverne maktet ikke å gi kongen et 
svar: 
 
I det andre året Nebukadnesar var konge, hadde han drømmer som gjorde ham urolig til sinns så 
han ikke fikk sove. Da sa kongen at drømmetyderne, åndemanerne, trollmennene og 
stjernetyderne skulle innkalles for å fortelle ham hva han hadde drømt. De kom og trådte fram for 
kongen. Han sa til dem: «Jeg har hatt en drøm. Jeg er urolig til sinns og ønsker å forstå drømmen.» 
    Stjernetyderne svarte kongen på arameisk: «Lenge leve kongen! Fortell tjenerne dine drømmen, 
så skal vi fortelle deg tydningen.» Da sa kongen til stjernetyderne: «Dette er min faste beslutning: 
Hvis dere ikke forteller meg både drømmen og tydningen, skal dere hugges i biter, og husene deres 
skal legges i grus. Men hvis dere forteller meg både drømmen og tydningen, skal dere få rike gaver 
og stor ære av meg. Fortell meg derfor drømmen og tydningen!» 
    De svarte for annen gang: «Bare kongen nå forteller sine tjenere drømmen, så skal vi fortelle deg 
tydningen.» Kongen tok til orde og sa: «Jeg skjønner nok at dere prøver å vinne tid, fordi dere ser 
at min beslutning står fast: Hvis dere ikke kan fortelle meg drømmen, er det bare én dom som 

https://pastormikehoggard.com/
https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=1.mos+6&type=and&book2=-1&searchtrans=
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gjelder for dere. Men dere er blitt enige om å lure meg med løgn og bedrag til tidene forandrer seg. 
Derfor: Si meg drømmen, så jeg forstår at dere kan fortelle meg tydningen!» 
    Stjernetyderne tok til orde og sa til kongen: «Det finnes ikke det menneske på jorden som kan 
fortelle kongen dette. For aldri har noen konge, hvor stor og mektig han enn var, krevd noe slikt av 
en drømmetyder, åndemaner eller stjernetyder. Det kongen krever, er så vanskelig at ingen kan 
fortelle ham det, bortsett fra gudene, som ikke har sin bolig blant de dødelige.» Kongen ble fra seg 
av raseri over dette og befalte at man skulle gjøre ende på alle vismennene i Babel. (Daniel 2:1-12) 
 
De kongelige trollmennene fortalte kongen at det var umulig for ethvert menneske å se inn i kongens 
minne, finne ut hva han drømte og tolke drømmen for ham. Dette provoserte kongen så kraftig at 
han beordret at alle hans vise menn skulle dø. På den tiden levde profeten Daniel i fangenskap hos 
kongen i Babylon. Da han hørte at det var sendt ut befaling om at kongens vismenn skulle dø, spurte 
han om å få audiens hos kongen. Daniel ba til Gud om å få innsikt i kongens drøm: 
 
 
Daniel gikk da inn og ba kongen om å gi ham en frist, så skulle han fortelle ham tydningen. Så gikk 
Daniel hjem og forklarte saken for vennene sine, Hananja, Misjael og Asarja. De skulle be Gud i 
himmelen om å vise barmhjertighet og åpenbare dette mysteriet, så Daniel og vennene hans ikke 
skulle gå til grunne sammen med resten av vismennene i Babel. Da ble mysteriet åpenbart for 
Daniel i et syn om natten. Og Daniel velsignet himmelens Gud. (Daniel 2:16-19) 
 
Nebukadnesars drøm var om en gigantisk statue med et hode av fint gull, brystet og armene av sølv, 
magen og hoftene av bronse. Beina var av jern og føttene dels av jern, dels av leire. Hvert metall 
representerte et kongedømme som skulle regjere på jorden for en gitt tid. Hodet av gull var 
Nebukadnesars eget babylonske rike. Brystet og armene av gull var det medio-persiske riket som til 
slutt overvant Babylon. Magen og hoftene av bronse var det greske riket som overvant det medio-
persiske. Daniel grupperer disse tre kongerikene sammen: 
 
Men etter deg skal det oppstå et annet kongerike, svakere enn ditt, og så et tredje rike, av bronse, 
som skal herske over hele jorden. (Daniel 2:39) 
 
Det fjerde riket bestående av føtter delvis av jern og leire er ofte beskrevet som det romerske riket – 
en logisk antakelse da romerne beseiret grekerne. Allikevel så identifiserer aldri Bibelen dette 
kongeriket som det romerske. Det som kongeriket av jern profetisk refererer til er Antikrists 
endetidsrike – da englenes rike vil returnere til jorden: 
 
Det fjerde riket skal være sterkt som jern. Slik jernet knuser og ødelegger alt, skal det knuse og slå i 
stykker alle de andre, lik jern som slår i stykker. Føttene og tærne som du så, var dels av 
pottemakerleire og dels av jern. Slik skal riket være delt. Det skal være noe av jernets styrke i det. 
Du så jo at jernet var blandet med leire. At tærne dels var av jern og dels av leire, betyr at riket 
delvis skal være sterkt og delvis skjørt. Slik jernet du så, var blandet med leire, slik skal mennesker 
blande seg til én slekt. Men de skal likevel ikke holde sammen, like lite som jern kan blande seg 
med leire. (Daniel 2:40-43) 
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Nebukadnesars drøm forutså hedningenes kongeriker og Antikrists siste verdensrike 

 som regjerer jorden før Jesu annet komme. 
 

En stor del av profetiene vi finner i Daniels bok tar for seg detaljerte beskrivelser av Antikrists rike – 
og det som går igjen i Bibelen er at jern har en symbolsk betydning knyttet til dette: 
 
Deretter så jeg i nattsynene, og se! – et fjerde dyr, fryktelig og skremmende og veldig sterkt. Det 
hadde store jerntenner og åt og knuste; og det som var igjen, tråkket det ned med føttene. Det var 
forskjellig fra alle de andre dyrene og hadde ti horn. Jeg betraktet hornene, og se! – enda et horn. 
Et lite horn skjøt opp mellom dem. Tre av de første hornene ble rykket opp så det kunne få plass. 
Dette hornet hadde øyne som et menneske og en munn som talte store ord. (Daniel 7:7-8) 
 
Dyret i dette synet representerer riket til Antikrist. Dette dyret ble også sett av apostelen Johannes 
som vi leser i Johannes Åpenbaring: 
 
Og jeg så et dyr stige opp av havet. Det hadde ti horn og sju hoder og ti kroner på hornene, og på 
hodene sto det navn som var en spott mot Gud. Dyret jeg så, lignet en leopard, men hadde føtter 
som en bjørn og gap som en løve. Dragen ga det sin kraft og sin trone og stor makt. (Johannes 
åpenbaring 13:1-2) 
 
Dyret i Daniel 7 er ikke bare Antikrist – det representerer hans overnaturlige rike bestående av falne 
engler og mennesker. Dette blir forklart i Johannes Åpenbaring 17: 
 
Men engelen sa til meg: «Hvorfor undrer du deg? Jeg skal fortelle deg hemmeligheten med kvinnen 
og med dyret som bærer henne og har sju hoder og ti horn. Dyret du så, det var, men er ikke, og 
det skal komme opp fra avgrunnen og gå sin undergang i møte. Og de som bor på jorden, og som 
ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok fra verdens grunnvoll ble lagt, de skal undre seg når de 
ser dyret, det som var, men ikke er, og enda skal komme…….De ti hornene du så, er ti konger som 
ennå ikke har fått kongerike, men som skal få kongsmakt sammen med dyret i én time. De vil alle 
ett og det samme og overgir sin makt og myndighet til dyret. (Johannes Åpenbaring 17:7-8 og 12-
13) 
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Bibelen gir oss nok opplysninger til å anslå at dyret med jerntenner i Daniels visjon ikke er det 
romerske riket, men riket til de falne englene som igjen skal returnere til jorden. Til og med kong 
Nebukadnesar som i sitt tidlige opprørske liv var et framtidsbilde på Antikrist, ble straffet i en drøm 
som i inneholdt jernet som symbol. 
 
Daniel 2:43 er en av de mest interessante profetiene i Skriften da det forutsier jernets kongerike sin 
intensjon: «Slik jernet du så, var blandet med leire, slik skal mennesker blande seg til én slekt. Men 
de skal likevel ikke holde sammen, like lite som jern kan blande seg med leire.» i en engelsk 
oversettelse står det «mingle themselves with the seed of men…»  som er en referanse til de 
menneskelige gener. Den første referansen til «seed» i Skriften finner vi i 1. Mosebok 3 når Gud 
straffer Adam, Eva og Satan for deres synd i Edens hage: 
 
Da sa Herren Gud til slangen: «Forbannet er du, utstøtt fra alt fe og alle ville dyr fordi du gjorde 
dette. På buken skal du krype, og støv skal du spise alle dine levedager. Jeg vil sette fiendskap 
mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Den skal ramme ditt hode, men du skal 
ramme dens hæl.» (1. Mosebok 3:14-15) 
 
Dette var den første profetien om Messias i Skriften. Herren kunngjorde for Satan at et barn skulle bli 
født som en dag skulle overvinne ham. «Hennes ætt» («The seed of the woman») var slektslinjen 
som skulle lede til vår Herre Jesus Kristus. Og «din(slangens) ætt» («The seed of the serpent») ville 
være Satans avkom som hadde som oppgave i denne krigen å stoppe og ødelegge Messias. Det er 
vidt akseptert blant pastorer og teologer at «ætt» («seed») er en barnefødsel/genetisk referanse. 
 
Og som det kommer frem i denne undervisningen er Satans forsøk på å hindre og korrumpere 
«kvinnens ætt» blitt avslørt: Nefilimkjempene - avkommet til de falne englene som tok til seg 
menneskedøtre, som vi leser om i 1.Mosebok 6: 
 
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. (1. 
Mosebok 6:1-4) 
 

 
Dyret med de 10 horn ble også sett av apostelen Johannes, forfatteren av Åpenbaringsboken. 
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Således refererer «hemmeligheten» til fødselen av en overnaturlig gudemann eller halvgud. Dette er 
hva oldtidens mystikere søkte etter. I Salme 139 skriver kong David om sin forståelse av og Guds 
kreative prosess i mors liv: 
 
Knoklene mine var ikke skjult for deg da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd dypt i jorden. (Salme 
139:15) 
 
I dette forbløffende avsnittet beskriver kong David funksjonen til menneskets DNA: 
 
For du har skapt mine nyrer, du har vevd meg i mors liv. Jeg takker deg for at jeg er så underfullt 
laget. Underfulle er dine verk, det vet jeg godt. (Salme 139:13-14) 
 
Konteksten i disse versene er Guds kreative livskraft i livmoren. Guds skaperkraft! 
 
Knoklene mine var ikke skjult for deg da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd dypt i jorden. Dine 
øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager er skrevet opp i din bok, de fikk form før én av dem var 
kommet. (Salme 139:15-16) 
 
Her beskriver kong David at Gud ser hans kropp før den i det hele tatt var blitt formet. Og i Herrens 
«bok» var alle Davids kroppsdeler skrevet ned. De ble formet før de i det hele tatt var laget. Dette er 
slik DNA virker, som en blåkopi av en persons kropp. Det er vårt DNA som bestemmer at vi blir 
dannet som unike mennesker. Og det er dette Satan forsøkte å korrumpere etter at Gud proklamerte 
at et menneskebarn en dag ville overvinne ham. 
 

Det fjerde kongeriket – De falne englene vender tilbake 
 

 

 
Satan forsøkte å korrumpere menneskelig DNA i 1. Mosebok og forsøker det samme i Johannes Åpenbaring. 

 
Daniel skrev ofte om Antikrist, den falske Messias som har sataniske krefter, som en dag vil regjere 
over jorden i 3,5 år før Jesu andre komme. På sitt illustrerende språk viser han oss at det fjerde 
kongeriket er forbundet med Antikrists overnaturlige styresmakt. Tallet 4 er assosiert med slike riker 
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gjennom hele Bibelen. Dette ser vi er fremtredende i Esekiel 1 da profeten ser flere skapninger fra 
engleriket: 
 
Og det kom noe som lignet fire levende skapninger ut fra den. Slik så de ut: De lignet mennesker. 
Men hver av dem hadde fire ansikter og fire vinger. Beina deres var rette, føttene lignet 
kalveklover, og de skinte som blankpusset bronse. De hadde menneskehender under vingene på 
alle fire sider, og alle fire holdt ansiktene og vingene på denne måten: Vingene deres berørte 
hverandre. De snudde seg ikke når de gikk, hver av dem gikk rett fram. Foran lignet ansiktene 
menneskeansikter. Til høyre hadde alle fire løveansikt, til venstre okseansikt, og bak hadde de 
ørneansikt. Slik så ansiktene ut. Vingene var spent ut ovenfra, slik at to berørte hverandre. De to 
andre vingene dekket kroppen. Hver av dem gikk rett fram. Dit ånden ledet dem, gikk de; de 
snudde seg ikke mens de gikk. (Esekiel 1:5-8) 
 
Edens hage hadde fire elver. Det er fire kjeruber som er plassert rundt Guds trone. Da Sjadrak, 
Mesjak og Abed-Nego var i ildovnen så kong Nebukadnesar fire menn (den fjerde var Herren Jesus 
Kristus). I Åpenbaringsboken 7 står det fire engler i hvert av jordens fire hjørner. I Åpenbaringsboken 
9 står det om fire falne engler som sitter i fangenskap under elven Eufrat som venter på å bli sluppet 
løs slik at de kan pine menneskene. Når Det Nye Jerusalem kommer ned til Den Nye Jord i 
Åpenbaringsboken 21 ser vi at byens dimensjon er firkantet: 
 
Byen var bygd som en firkant, og den var like lang som den var bred. Med målestangen målte han 
byen: Den var 12 000 stadier lang og like bred og høy. (Johannes Åpenbaring 21:16) 
 
Johannes Åpenbaring kapittel 9 bekrefter også at falne engler vil returnere til jorden i endetiden: 
 
Den femte engelen blåste i basunen. Og jeg så en stjerne som var falt fra himmelen ned på jorden. 
Den fikk nøkkelen til avgrunnsbrønnen. Og da den åpnet brønnen, steg det røyk opp, som røyken 
fra en stor ovn, så solen og luften ble formørket av røyken fra brønnen. Ut av røyken kom det 
gresshopper som spredte seg over jorden, og de fikk samme makt som skorpionene på jorden. Det 
ble sagt til dem at de ikke måtte skade gresset på jorden eller noe annet grønt og ikke noe tre, men 
bare de menneskene som ikke hadde Guds segl på pannen. De fikk ikke lov til å drepe dem, men 
skulle pine dem i fem måneder. Og den pinen var som pinen når et menneske blir stukket av en 
skorpion. I de dagene kommer menneskene til å søke døden, men ikke finne den. De skal lengte 
etter å få dø, men døden skal flykte fra dem.  
    Gresshoppene så ut som hester rustet til krig. På hodet hadde de noe som lignet kranser av gull, 
og ansiktene var som menneskeansikter. Håret deres var som kvinnehår, tennene deres var som 
løvetenner, og brystet deres var som brystpanser av jern. Larmen av vingene deres var som larmen 
av mange hester og vogner som stormer fram til kamp. De hadde haler med brodd som skorpioner, 
og i halene deres lå makten til å plage menneskene i fem måneder. Til konge over seg hadde de 
avgrunnens engel, han som på hebraisk heter Abaddon og på gresk Apollyon.  
    Det første veropet er nå over. Men se, det kommer enda to etter dette. (Johannes Åpenbaring 
9:1-12) 
 
Legg merke til at disse hybridene, bisarre horder fra avgrunnen var kledd i brystplater av jern: 
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I Johannes sitt syn overvinner erkeengelen Mikael Satan.  

 Satan og hans engler blir forvist til jorden. 
 

  

Da brøt det ut en krig i himmelen: Mikael og englene hans gikk til krig mot dragen. Dragen 
kjempet sammen med englene sine, men de ble overvunnet, og det fantes ikke lenger plass for dem 
i himmelen. Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles djevelen og Satan, 
og som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og englene hans ble kastet ned sammen 
med ham. (Johannes Åpenbaring 12:7-9) 
 
Svært få prekener eller kommentarer tar for seg dette avsnittet som helt eksplisitt bekrefter at 
djevelen og millioner av hans falne engler vil oppholde seg på jorden i endetiden – og skal aldri 
noensinne returnere til Himmelriket. Endetiden vil bli en periode der de falne englene med sikkerhet 
vil blande seg åpenlyst med menneskene (slik det var i Noas dager). I det okkulte og i New Age 
bevegelsene vil disse englene som de referer til som «Fremtredende Herrer», «hierarkiet», «Åndelige 
guider» osv. opplyse menneskene og lede dem gjennom en voldsom utvikling. 
 
Dette er den tidsepoken som de okkulte samfunnene har store forventninger til og prøver å legge til 
rette for. De flest «magiske» ritualene er ment for å oppnå kontakt med det åndelige riket. Det er det 
som er beskrevet i 1. Mosebok 6, der engler har sex med kvinner av menneskeslekten, som det blir 
henvist til igjen og igjen i deres mystiske symbolisme. 
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Dekoding av symbolene 
 

 
 

Kan du se sammensmeltningen av motsetninger? 
 

«Boken som dette er introduksjonen til er dedikert til ideen som er skjult i de symbolske figurene, 
allegoriene og ritualene til oldtidens hemmelige lære som inneholder de innerste av livets 
mysterier, som er blitt bevart i sin helhet blant små grupper av tenkere som startet det hele ved 
tidenes morgen. Ut av dette, forlot disse opplyste filosofer deres formulæ slik at andre også kunne 
oppnå forståelse. Men, for at disse hemmelige prosessene ikke skulle falle i uærlige hender og 
forvrenges, var «the Great Arcanum» (I hjertet av hver stor mystisk og religiøs tradisjon vedvarer en 
hemmelig, universell sannhet - en stor dyp hemmelighet, mysterium) alltid skjult i symbol eller 
allegori; og de som i dag kan oppdage disse tapte nøkler, kan åpne en skattekiste av filosofiske, 
vitenskapelige og religiøse sannheter» -The Secret Teaching of All Ages, side 12-13 
 
Som tekstavsnittet over indikerer så ble symboler brukt for å skjule hemmeligheter på tvers av 
kulturer og generasjoner. Det som disse symbolene hele tiden referer til er the Fusion of Opposites 
(motsetninger i skjønn forening) som handler om gudesønnene og menneskedøtrene fra det 
himmelske og det jordiske riket. Frimurerne erkjenner dette: 
 
«Passeren, som symbol på himlene, representerer den åndelige andelen av den doble naturen av 
menneskeheten..og vinkelen, som symbol på jorden, dets materiale, sanselighet og basis» -Albert 
Pike, Morals and Dogma 
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Passeren (gudesønnene) sammenføyer seg med vinkelen (menneskedøtrene)  

og skaper en halvgud eller et gudemenneske.  
 

Da Vinci koden er den boken som har solgt femte best gjennom alle tider. Den er fylt med referanser 
på flere hemmeligheter og konsepter som er kun kjent for de innvidde. Hele bokens premiss er at 
Jesus Kristus hadde et barn med Maria Magdalena (et blasfemisk innfall og en åpenbar løgn). 
Hovedpersonen oppdager dette etter at denne lærer at Da Vinci i all hemmelighet malte Maria 
Magdalena på plassen til apostelen Johannes i «The Last Supper» maleriet: 
 

 
 

Bokens kvinnelige hovedrolle, Sophie, var en etterkommer av denne hemmelige blodslinjen. Hun er 
en halvgud og hennes arv ble holdt beskyttet av en elite av en hemmelig samfunnsgruppe i 
århundrer. Boken referer også til hieros gamos (hemmelig bryllup) som er en rekonstruksjon av den 
forbudte unionen mellom gudesønnene og menneskedøtrene. Det samme ritualet ble skildret i 
filmen Eyes Wide Shut – en film om hemmelige samfunnsgrupper. 
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Hellig_bryllup
https://en.wikipedia.org/wiki/Eyes_Wide_Shut
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Legg merke til symbolikken til og med i filmtittelen. Vi ser «A» og «V» i Da Vinci er laget slik at de har 
samme form, men i motsatt retning rett ved siden av hverandre: 
 

 
 

Leonardo Da Vinci var et ekte innvidd medlem av et hemmelig samfunn og skjulte mange budskap i 
sine verk. En av hans mindre kjente skisser er kalt «Angel in the Flesh». I denne skissen har han 
avbildet en engel som har både mannlige og kvinnelige kjønnsorgan (sammenføyning av to 
motsetninger). 
 
Dersom vi tar en nærmere titt på dette frimurerverket ser vi at symbolene kommer frem i lyset: 
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Legg merke til at de to søylene, Jakin og Boas (navnene er hentet fra 1. Kongebok 7:20-22 der vi leser 
om søylene Salomo reiste i tempelet –stedet hvor Gud skulle manifestere seg – også en skjæringslinje 
mellom det himmelske og jordiske riket) har en sol og en måne over seg (motsetninger). Gulvet har et 
sort og hvitt sjakkbrettmønster (motsetninger). Stigen er en referanse til Jakobs stige som vi kan lese 
om i 1. Mosebok 28: 
 
«Jakob dro fra Beer-Sjeba og tok veien mot Harran. Han kom fram til et sted der han ble natten 
over, for solen hadde gått ned. Han tok en av steinene på stedet og la den under hodet. Så la han 
seg til å sove. 
     
Da hadde han en drøm: Se, en stige var reist på jorden, og toppen av den nådde til himmelen. Og 
se, Guds engler gikk opp og gikk ned på den. Da sto Herren foran ham. Han sa: «Jeg er Herren, din 
far Abrahams og Isaks Gud. Den jorden du ligger på, vil jeg gi til deg og din ætt. Din ætt skal bli 
som støvet på jorden. Du skal bre deg ut mot vest og øst, mot nord og sør, og i deg og din ætt skal 
alle slekter på jorden velsignes.» (1. Mosebok 28:10-14) 
 
I dette bemerkelsesverdige avsnittet så Jakob en stige som engler brukte for å forlate og returnere til 
Himmelen. Det var en skjæringslinje mellom det himmelske og det jordiske riket. Gud stod på toppen 
av stigen og bekreftet for Jakob at han skulle føre videre den messianske slektslinjen som skulle lede 
til vår Frelser. I det okkulte har symbolene blitt lagt til som en kode for å kunne få adgang til det 
guddommelige riket. 
 

DNA – et mystisk symbol fra oldtiden 
 

 
DNA-symbolet er mye eldre enn de fleste tror. 

 
 
Tegningen av den dobbelte helixformen av DNA ble første gang publisert i 1952 av nobelprisvinner 
Francis Crick. Allikevel har denne formen eksistert i århundrer i det mystiske miljøet. Dr. Jeremy 
Narby kom til denne konklusjonen i sin bok The Cosmic Serpent – DNA and the Origins of Knowledge. 
Darby brukte flere år på å bo i regnskogen i den peruanske delen av Amazonas, der han studerte 

https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=1+kong+7%2c20-22&type=and&book2=-1&searchtrans=
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urfolks kultur og dere praktisering av religion. Han ble overrasket da han fant ut at sjamanene, som 
gikk inn i en slags transe da de inntok Ayahuasca (en plante-basert halogen), ikke bare så slanger i 
deres hallusinasjoner, men tegnet figurer av sammenflettede slanger som var formet identisk som et 
DNA. Et eksempel fra oldtidens Sumer fra ca. 2200 f. Kr ser vi her: 
 

 
 

Disse tegningene finner vi tilfeller av tusenvis av år tilbake i tid. Narby selv, påvirket av dopet, fikk 
også et syn av en slange. Fra et bibelsk perspektiv er det klart at slangen er Satan – den formen han 
tok i Edens hage da han fortalte sine løgner til Eva om at dersom hun overså Guds påbud/forbud ville 
hun bli som Gud og aldri dø: 
 
Slangen var listigere enn alle ville dyr som Herren Gud hadde laget. Den sa til kvinnen: «Har Gud 
virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen?» Kvinnen sa til slangen: «Vi kan spise av 
frukten på trærne i hagen. Men om frukten på treet som står midt i hagen, har Gud sagt: Dere må 
ikke spise av den og ikke røre ved den; for da skal dere dø.» Da sa slangen til kvinnen: «Dere skal 
slett ikke dø! Men Gud vet at den dagen dere spiser av den, vil øynene deres bli åpnet, og dere vil 
bli som Gud og kjenne godt og ondt.» (1. Mosebok 3:1-5) 
 
Caduceus er et oldtidssymbol som har blitt brukt i okkulte, religiøse kretser og er fremhevet i okkulte 
mysterier. Legg merke til at dette symbolet også er formet som en sammenflettet slange. 
 

 
En gjengivelse av Raphael og Caduceus. 
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Ut av forbindelsen skrev Narby: 
 
«Da jeg kom hjem, tok jeg meg en tur i skagen for å klarne tankene mine. Jeg startet med å se 
tilbake til begynnelsen: Jeg prøvde å holde et øye på DNA’et og det andre på sjamanismen for å se 
om jeg kunne oppdage en felles plattform mellom dem. Jeg gjennomgikk de oppdagelsene jeg hittil 
hadde funnet. Da ble jeg plutselig stille, ja jeg var lamslått. Ubehaget ved denne mentale 
tilstanden fikk meg til å tenke på Carlos Perez Shumas ord: «Se på formen.» 
 
Den morgenen i biblioteket slo jeg opp på DNA i flere leksikon og la merke til at formen på den 
doble helixen gjennomgående ble beskrevet som en stige eller en vridd taustige, eller som en 
spiraltrapp. I de påfølgende sekundene spurte jeg meg selv om det var noen «stiger» i 
sjamanismen, da det gikk opp for meg: «STIGENE!» Sjamanenes stiger, ‘symboler for yrket’ ifølge 
Matraux, fremstilt i de sjamanistiske temaer rundt om i verden ifølge Eliade!» 
 
Jeg løp tilbake til mitt kontor og fant frem Mircea Eliades bok «Shamanism»: Gamle teknikker for å 
oppnå ekstase, og oppdaget at det var «utallige eksempler» på sjamanistiske stiger på alle de fem 
kontinenter: spiral-stiger, trapper, flettede tau….I Australia, Tibet, oldtidens Egypt, Afrika, Nord- og 
Sør-Amerika symboliserte tauene, på samme måte som stigene, at det var en nødvendig 
kommunikasjon mellom himmel og jord. Det er ved tau eller stiger (forskjellige flettinger, 
sammenvridninger) man viser at guder ble sent til jorden og mennesker farer opp til himmelen. 
Eliade tar til og med et eksempel fra Det Gamle Testamentet i sin bok: «Der Jakob drømmer om en 
stige som rekker helt opp til himmelen, der Guds engler går opp og ned på den» The Cosmic Serpent 
– DNA and the Origins of Knowledge, Side 62-63 
 
Det konsekvente temaet om det er sjamanismen eller det nittende århundrets okkultister er at veien 
til guddommelighet må gå gjennom en forvandling av menneskeheten, noe som betyr endring av 
DNA. Hva slags åndskrefter er det som inspirerer sjamaner, som er påvirket av rusmidler, til å se slike 
bilder? Er det Guds ånd? Eller er det heller åndene til falne engler og demoner? Det er akkurat om 
dette Bibelen advarer oss i 1. Johannes 4:1-3: 
 
«Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske 
profeter ut i verden. På dette kjenner dere Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er 
kommet i kjøtt og blod, er av Gud. Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det 
er ånden til Antikrist, som dere har hørt skal komme. Og den ånden er allerede nå i verden.» 
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En kampanje for okkult symbolisme 
 

 
 

 
Hva slags åndsmakt inspirerte dette coveret? 

 

Bildet er en tydelig referanse til Adam og Eva med DNA/slangen kveilet rundt dem. 
 
Filmen «Mission to Mars» skildrer et romfarerteam som gjør den første kontakten med 
utenomjordisk liv på Mars. Hovedplottet i filmen er at for tusener av år siden skapte romvesener 
menneskeheten. Her ser dere en poster fra filmen: 
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En mengde okkulte symboler representerer sammensmeltningen av motsetninger. Det sorte og hvite 
sjakkbrettet forsterker denne forestillingen av at gudesønnene blander seg med menneskene: 
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Rihanna 

 
 

 
Britney Spears 

 

Tv-showet «666 Park Avenue» er et drama om et par som inngår en pakt med Satan. Dette showet 
inneholder en rekke symbolisme: 
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Under ser vi et bilde av et frimurerisk innvielsesrituale: 
 

 
 

Personen er kledd for å representere motsetninger: et bein er dradd opp, det andre henger ned. En 
del av brystet er bart, det andre er dekket til etc. 
 
Her er popmusiker og megastjerne Pink på et prisutdelingsshow i regi av MTV der hun etterligner det 
frimureriske ritualet: 
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I dataspillet «Devil May Cry 5» går spillerne inn i rollen som Dante – en nefilim. I en av spillscenene 
har Dante og hans bror (begge nefilim) en diskusjon i en bygate med et bilde i bakgrunnen. 
 
 

 
Vergil og Dante, nefilimbrødre, er spillets helter. 

 

 
Billedbruken på bakveggen skildrer sammensmeltningen av motsetninger. Et annet bilde i spillet 
forsterker budskapet: 
 
 

 
Intime forhold mellom demoner og engler blir fremstilt som «ekte kjærlighet», 

 

På en nesten umerkelig måte avsløres hemmeligheten. 
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The Baphomet er et av de mest populære symboler i det okkulte og er en tydelig representant for 
sammensmeltningen av motsetninger. Den består av en halvdel menneske og en halvdel dyr. En av 
armene peker opp og den andre peker ned. Den har både mannlig og kvinnelig kropp (lik Da Vincis 
skisse) med en caduceus som sin fallos. På armene er det tatovert inn solve og coagula som er et 
motto innen alkymien. Alkymien er mest kjent for sine forsøk på å gjøre bly til gull, men mange 
mener at dette er en metafor for å gjøre mennesker udødelige.   
 
Eliphas Levi laget et annet velkjent verk kalt The Star of David. (Det er ingen «Star of David» i 
Bibelen): 

 



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

 

61 
 

Legg igjen merke til at denne tegningen er en sammensmeltning av motsetninger. Speilbildet i vannet 
er helt motsatt i fargene. Dette konseptet ble også brukt på reklameplakater for en berømt 
popstjerne: 

 
 

Dette konseptet kan også sees i deler av arkitekturen i Washington D.C, som for eksempel 
Washington monumentet: 
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Legg merke til at i Levis Star of David er det en slange med halen sin i munnen. Dette er Ouroboros: 
 

 
«Den er funnet hos gnostikerne og hos alkymistene og representerer det naturlige livets syklus og 
sammensmeltningen av motsetninger.» (Kilde) 
 
I TV-serien The X-files ble den skeptiske FBI-agenten Scully overtalt av en mystisk elsker til å få en 
tatovering. Hun valgte å få tatovert inn en Ouroboros på ryggen. 
 

 
 

Det overordnede temaet i serien var skapelsen av romvesen-menneske hybrider. Scully selv ville en 
dag selv bli gravid på et mystisk vis og hun fryktet at babyen var halvt romvesen. 
 

Bedraget er avslørt 
Den originale «sammensmeltningen av motsetninger» var kunnskapens tre (kunnskapen om godt og 
vondt) i Edens hage. Dette treet bar den frukten som Gud hadde advart Adam og Eva om å spise, da 
ved å spise den ville lede til deres død. Satan lurte Eva til å tro at det var en vei til udødelighet ved å 
være ulydig mot Gud og heller følge sin egen vei. Men, istedenfor å bli opplyst endte Adam og Eva 
opp som åndelige døde. De ble avskåret fra Gud da de ble forvist i skam ut av hagen. Deres ulydighet 
førte til at synden kom inn i verden og medførte dødens forbannelse over menneskeslekten.   
 
Bibelen er ikke en bok som dyrker «dobbelthet» eller sammensmeltning: 
 
«Gå ikke under fremmed åk sammen med slike som ikke tror! For hva har rettferd med urett å 
gjøre, og hva har lyset til felles med mørket? Hvordan kan Kristus og Beliar bli samstemt? Hva har 
en troende felles med en vantro? Hvordan kan Guds tempel og avgudene forlikes? Vi er jo den 
levende Guds tempel, slik Gud har sagt: 
            

https://www.tokenrock.com/explain-ouroboros-70.html
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Jeg vil bo og vandre midt iblant dem, jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. 
Derfor sier Herren: Dra bort fra dem og skill dere fra dem. Rør ikke noe urent! Da vil jeg ta imot 
dere, jeg vil være deres far, og dere skal være mine sønner og døtre, sier Herren, Den allmektige.» 
(2. Korinter 6:14-18) 
 
«Fra samme munn kommer det både lovprisning og forbannelse. Slik må det ikke være, mine 
søsken! Strømmer det vel friskt og bittert vann fra samme kilde? Mine søsken, kan vel et fikentre 
bære oliven eller en vinstokk bære fiken? Like lite kan en salt kilde gi friskt vann.» (Jakob 3:10-12) 
 
«Dette er budskapet vi har hørt av ham og forkynner for dere: Gud er lys, det finnes ikke mørke i 
ham. Sier vi at vi har fellesskap med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke 
sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med 
hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd.» (1. Johannes 1:5-7) 
 
Bibelen forteller oss at vi ikke kan tjene «verden» og Gud. Vi kan ikke tilbe avguder og være kristne 
eller å ta del i en syndig livsstil og samtidig tjene Gud. Det finnes ingen sammensmeltning med Gud. 
Gud er hellig og hans folk må være hellige. New Age-bevegelsen unngår å tale om synd, men taler 
heller om «ingen dom» og «gjør som du selv ønsker». Ingen av disse tankene tar et oppgjør med synd 
og dommen som skal komme. Det okkulte kan ikke tilby soning for vår synd. De tilbyr ingen fred med 
Gud, bare selvtilfredshet med løgnen om at alle mennesker er gode og kan til slutt utvikle seg til gud-
liknende skapninger. Akkurat det samme bedraget vi kjenner igjen fra Edens hage. 
 

Den virkelige stigen mellom Himmelen og jorden 
 

 
Troen på Jesus Kristus er den eneste og sanne vei til evig liv. 

 

Så sa han: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler gå opp 
og gå ned over Menneskesønnen.» (Johannes 1:51) 
 
Igjen og igjen forsøker det okkulte og New Age-bevegelsen å oppnå udødelighet ved å nå Himmelen 
uten hjelp av Gud. Dette er forsøk som er forgjeves og som aldri vil lykkes. Daniel 2 forteller oss at 
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endetidens falne englerike vil forsøke å smelte sammen med menneskeheten, men det vil ikke vare 
lenge. Antikrists regjeringstid vil bli kortvarig og folk vil ønske at de var døde under dette 
overnaturlige riket som er en straff fra Gud: 
 
«I de dagene kommer menneskene til å søke døden, men ikke finne den. De skal lengte etter å få 
dø, men døden skal flykte fra dem.» (Johannes Åpenbaring 9:6) 
 
Lik alle djevelens løfter vil «udødeligheten» som Antikrist tilbyr være et bedrag. I utraget fra 
Åpenbaringsboken ser vi at Jesus Kristus forklarer at stigen som Jakob så i 1. Mosebok 28 var et 
framtidsbilde på Ham selv. Det er Jesus Kristus som er broen eller veiforbindelsen mellom jorden og 
Himmelen fordi Han kom fra Himmelen som et menneske og frelste menneskeheten. Det er bare 
gjennom tro på at Han utøste sitt blod som en løsepenge for oss at en person kan stå rettferdig 
overfor Gud og bli forlikt med Ham. Det er frelsesverket som forvandler en person fra å være en 
fordømt synder til å bli en sønn av Den Hellige Gud. Det nytter ikke med okkulte ritualer. Ingen 
hemmelige besvergelser kan oppnå dette. Det er kun det at Gud selv kom til jorden og tok straffen i 
vårt sted som gjør at vi kan unnslippe en evighet i Helvete. 
 
Satan ønsker ikke at menneskene skal få vite om og overveie dette. Han ønsker ikke at menneskene 
skal komme til tro på dette, vende om og føle anger for sin synd. Derfor har han anordnet det slik at 
det finnes en mengde falske religiøse systemer som skal forvirre folkemassene til å tro at de kan 
oppnå udødelighet og oppleve himmel på jord. Dersom du ikke er en kristen troende kan du nå se at 
til og med i okkulte miljøer, som motsetter seg kristentroen anerkjennes de overnaturlige kreftene 
som Bibelen beskriver. De henvender seg til dem og tillegger dem en betydning som støtter opp om 
deres begjær om å bli udødelige. La deg ikke forføre!!! 
 
Promoteringen av nefilim som heroiske og vennlige figurer er også en del av dette bedraget! 
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Nefilim og populærkulturen 

 

 
Populærkulturen har promotert falne engler og nefilim-kjempene som helter og menneskehetens frelsere. 

 

Disse tankene er ofte ikke kjent i de kristne samfunnene. Det er en masse bøker, TV-shows, filmer og 
til og med dataspill som har tatt til seg beretningen om gudesønnene som tok seg menneskedøtre og 
som ble opphavet til nefilim-kjempene, som vi leser om i 1. Mosebok 6, og som bruker denne 
historien for underholdningens skyld. I nesten alle disse tilfellene er det bibelske budskapet om frelse 
gjennom den messianske blodslinjen, Guds mål om å beskytte menneskeslekten og å forhindre 
blodslinjen til de falne englene og deres nefilim-avkom totalt utelatt. I stedet er Guds Ord snudd på 
hodet og beskriver heller menneskeslektens fiender som helter, attraktive og storsinnede vesener. 
Denne utbredte populariteten av dette bedraget er bare enda et eksempel på hvor langt samfunnet 
har beveget seg bort fra det å forstå Bibelen og den kristne troen. 
 

Nefilim noveller – romanse med barn av de falne 
 

 
Det finnes en egen romantisk sjanger av noveller  
basert på beretningen om nefilim i 1. Mosebok 6 
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I de seneste årene har det vært en eksplosjon av fiksjons-noveller som tar for seg nefilim som de 
sentrale karakterene i bøkene. Majoriteten av disse bøkene fokuserer på det romantiske forholdet 
mellom menneskekvinner og falne engler, nefilim eller demoner. Dette har forfatteren selvsagt 
hentet fra Bibelens beretning om nefilim: 
 
«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. Da angret Herren at han hadde laget mennesker på jorden, og han var full av 
sorg i sitt hjerte.» (1. Mosebok 6:1-6) 
 
Denne syndige utukten mellom falne engler og kvinner fra menneskeslekten ledet til en katastrofe 
for menneskeheten som savner sidestykke. Kjempene, hybride skapninger, var onde krigskjemper 
som brukte deres overnaturlige styrke og som kjempet tappert for å kaste verden ut i kaos og vold. 
På samme tiden fortsatte de reproduksjonen med menneskeslekten og korrumperte den 
menneskelige genetiske koden og prøvde etter beste evne å ødelegge blodslinjen som skulle lede til 
den profeterte Messias, som en dag skulle overvinne Satan og frelse menneskeheten. 
 
Er dette tema i dagens nefilim-noveller? Ikke i det hele tatt. Her er noen eksempler: 
 

After The Fall 
 

 
I After The Fall blir en erkeengel forført 

 av en mann av menneskeslekten 
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I denne novellen har en kvinnelig erkeengel et romantisk forhold med en opprørsk mann: 
 
«Det er et spansk ordtak som sier: «Fra torner og smerte blir en blomst født.» Naomi Duran forstod 
egentlig aldri hva dette betydde før hun ble en erkeengel. Endelig gjenforent med hennes elskede 
tenkte Naomi at hun hadde evigvarende kjærlighet og lykke i Himmelen. Selv om hun har den 
opprørske Lash ved sin side lærer hun at livet som erkeengel ikke er så enkelt. Når fortidens 
hemmeligheter til slutt blir avslørt, blusser temperamentet opp, bror står opp mot bror og Naomi 
og Lash står overfor den største trusselen for deres forhold: måtte velge mellom kjærlighet, familie 
og plikt. Til slutt, kan denne familien av falne engler tilgi fortidens mistak eller vil de bære deres 
torn i hjertet for alltid, rive deres familie fra hverandre?» (kilde) 
 

The Fire Within (The Nephilim Book 2) 
«Når privatdetektiv Elizabeth Rand blir vitne til et drap i snøen, går hun inn i hennes livs viktigste 
sak. Mystiske skapninger dreper folk, og snart blir hun hyret inn for å se et av dødsfallene. Det 
betyr at hun må samarbeide med en av byens mest sexy detektiver, Dante Zucco. 
 
Som en nefilim – avkommet til en engel og et menneske – har Dante jaget en demon kjent under 
navnet Shemyaza i årevis, og Beths sak stinker av demoner. Men, når han kan se Shems onde 
karma og hun ikke kan, nekter hun å ta inn over seg at dette er sak som går langt over hodet på 
henne. Rasende som hun er klarer han ikke å holde seg unna. Hvis hun dør vil en del av hans hjerte 
forsvinne. 
 
Dante er for høylydt, for brå, for mye av alt…men Beth kan ikke motstå ham. Det kan bli et 
problem med dødelig utgang. Danta senser at Shem er ute etter hans blod, bokstavelig talt, og det 
betyr at alle han bryr seg om er i fare. Dersom Shem ser at å drepe Beth vil såre ham dypt er han 
nødt til å ta frem all sin indre styrke for å holde henne trygg.» (kilde) 
 
I denne bestemte boken er nefilim helter som kjemper mot demoner for å beskytte menneskene. 
Legg merke til at demonen er kalt «Shem». Shem (Sem – norsk oversettelse) er i Bibelen kjent for å 
være sønn til Noa – en trofast patriark som Herren utvalgte til å igjen befolke jorden etter 
storflommen. Det var gjennom Shem at slektslinjen mot Messias ville fortsette. Men denne fiktive 
Shem vi finner i denne boken er en ond demon. 
 

Immortal Reborn – Arianna’s Choice (Children of Angels Book) 
 

 

https://www.amazon.com/After-Fall-Broken-Angel-Castillo/dp/1492731846/ref=pd_sbs_14_1?_encoding=UTF8&pd_rd_i=1492731846&pd_rd_r=3XM192368NVN5AC02WRJ&pd_rd_w=k69Mj&pd_rd_wg=8lRSw&psc=1&refRID=3XM192368NVN5AC02WRJ
https://www.amazon.com/Fire-Within-Nephilim-Book-ebook/dp/B00I15VKKA/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1507667892&sr=1-1&keywords=the+fire+within+nephilim
https://i0.wp.com/beginningandend.com/wp-content/uploads/2017/10/Immortals-Reborn.jpg
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«Da Alexandria Grace Groaban var et barn, lærte hun at hun var veldig annerledes fra andre barn 
og voksne som hun omgikk. Hun så og hørte ting som barn for alt i verden ikke skulle få med seg. 
Hun kjent til detaljer om ting og folk som hadde skjedd for lenge siden og hun kunne høre stemmer 
som hun kunne gjenta innholdet av det hun hørte uansett hvilket språk det var. Alt lå åpent foran 
hennes unge og påvirkelige øyne. 
 
Gjennom et møte med en som hun trodde var hennes beskyttende engel ble Alexandria gitt en 
slags benådning slik at hun kunne få føle litt av en normal barndom. Men ved tjueenårsalderen 
vendte Alexandria hjem, til den lille familieeiendommen utenfor Oxford i England, for å feire jul. 
Hun fikk på denne tiden kjenne på en hard, brå og ond måte at hennes bekymringsfrie livsperiode 
nå var over.  
 
Nå, enten på godt eller vondt, ville hun finne seg selv på kanten av et stort stup. En tilstand som 
ville tvinge henne til handling og inn i en verden som hun aldri hadde trodd eksisterte. For at 
Alexandria skulle kunne vite hvem og hva hun virkelig er var hun nødt til å ta del i en krig som har 
pågått i årtusener. En krig som først ble nevnt i 1. Mosebok. Dette var noe som hadde presset på 
inni henne siden hun var et lite barn.» (kilde) 
 

Instruments Of The Angels (Hallows & Nephilim: Waters Dark And Deep #1) 
 

 
 
«Brie van Rossum trengte fortsatt tid på seg til å komme over sin mors død da hun oppdaget at 
hun var en utvalgt, en etterkommer av forhold mellom mennesker og erkeengler. 
 

https://www.amazon.com/Immortal-Reborn-Ariannas-Choice-Children-ebook/dp/B00A4CUM1Q/ref=sr_1_20?s=books&ie=UTF8&qid=1507210253&sr=1-20&keywords=nephilim+romance
https://i0.wp.com/beginningandend.com/wp-content/uploads/2017/10/Instruments-of-the-angels.jpg
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Men hun er ikke bare en hvilken som helst utvalgt. Hun er en av de siste døtrene til Michael -som 
hennes mor Milena. Og nå vet hun ikke hvilke av hennes overnaturlige bekjente hun kan stole på. 
 
Mens hun utforsker den overnaturlige verdenen lærer hun at hun ikke bare har arvet Milenas kraft, 
men også hennes fiender – og nå som Milenas beskyttelse er skrudd av fosser fiendene frem for å 
utslette datteren til Michael for godt. 
 
Uten trening og usikker på seg selv må hun forholde seg til hennes mors utelatelser og 
halvsannheter for å holde sin identitet skjult, samle sine allierte og viktigst av alt. Holde seg i live.» 
 
En ødelagt familie, dødelige hemmeligheter, en umulig romanse…. 
«Instruments Of The Angel» er den første boken i serien «Waters Dark And Deep» en fantasi 
ungdomsserie av Monica Leonelle (anbefalt for tenåringer 14++) (kilde) 
 
I Skriften er Mikael (Michael eng. oversettelse) en erkeengel som beskytter Israel. Det er Mikael som 
gjennom Den Store Trengsel vil føre krig mot Satan og hans falne engler og kaste dem ut av 
Himmelen for godt: 
 
 
«Da brøt det ut en krig i himmelen: Mikael og englene hans gikk til krig mot dragen. Dragen 
kjempet sammen med englene sine, men de ble overvunnet, og det fantes ikke lenger plass for dem 
i himmelen. Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles djevelen og Satan, 
og som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og englene hans ble kastet ned sammen 
med ham. Og jeg hørte en høy røst i himmelen som sa: 
 
 «Nå er seieren og makten og riket fra vår Gud kommet, nå har hans Salvede herredømmet. For 
anklageren er styrtet, han som dag og natt anklaget våre søsken for vår Guds ansikt.» (Johannes 
Åpenbaring 12:7-10) 
 
Instruments Of Angels forvrenger den bibelske beretningen om Mikael ved å gjøre ham til en av de 
englene som gjorde opprør i 1. Mosebok 6 – at han blir far til utallige barn med menneskekvinner. 
(Disse beretningene blir beskrevet i detaljer derav aldersgrensen på 14+) 
 

The Tempting: Seducing The Nephilim 
 

 

https://www.amazon.com/Instruments-Angels-Hallows-Nephilim-Waters-ebook/dp/B01NCNFOO0/ref=sr_1_21?s=books&ie=UTF8&qid=1507210253&sr=1-21&keywords=nephilim+romance
https://i0.wp.com/beginningandend.com/wp-content/uploads/2017/10/The-Tempting-Seducing-The-Nephilim.jpg
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«Eve Dowling forlot Thibodaux Hospital og så seg aldri tilbake. Hun ønsket ikke å se seg 
tilbake…aldri. Hun og sønnen Philip flyttet inn i vestfløyen av herregården Gregiore Estate sammen 
med hennes kommende ektemann, Beau Le Masters, og de så nå ut som en perfekt og lykkelig 
familie. 
 
Var Eves liv en drøm? Noen dager var hardere enn andre når hun ikke kunne klare å riste av seg 
frykten som snek seg inn i henne når hun sov og gjorde drømmene om til mareritt. Mareritt som 
handlet om å bli herjet med av en eksotisk skapning som hun etter hvert skjønte var en nefilim. 
Skrekken opplevdes forskjellig fra natt til natt, men allikevel den samme: ødelagte bilder, glimt av 
handling, mennesker, steder, biter av et puslespill som ikke passet sammen. 
 
En følelsesladet historie om kjærlighet truet av skapninger som for første gang ble beskrevet i 
oldtidstekster (Bibelen) som nefilim eller «Guds falne sønner». Kunne Beau Le Masters faktisk selv 
være en nefilim? Vil Eve ha nok styrke til å overvinne ondskapen som hun og hennes sønn Philip var 
omringet av? Vil sann og ekte kjærlighet klare å beseire ren ondskap? Kan hun stå imot nefilim? Alt 
blir avslørt i «The Tempting». (kilde) 
 
I alle disse bøkene blir nefilim romantisert og portrettert som noble, helteaktige og uimotståelig 
attraktive. Til tross for referansene til 1. Mosebok finnes det ingen sannhet fra Skriften i disse 
bøkene, som tar for seg og viser at dette var en ond og syndig tidsalder i Det Gamle Testamentets 
historie. 
 
Bibelen sier:  
«Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, de som gjør mørke til lys og lys til mørke, 
bittert til søtt og søtt til bittert! Ve dem som er vise i egne øyne og kloke i egne tanker!» (Jesaja 
5:20-21) 

 
Hvilken ånd var det som inspirerte disse forfatterne til å legge til en annen historie enn Bibelens 
egen, ved å promotere engler som gjorde opprører mot Gud som helter, og dermed rakke ned på 
Gud? 
 

Bibelske sannheter om falne engler som gjorde synd med menneskekvinner 
 

 
Bibelen lærer oss Sannheten – de falne englene i 1. Mosebok 6 ødela menneskeslekten. 

https://www.amazon.com/TEMPTING-SEDUCING-NEPHILIM-D-Pratt/dp/099051563X/ref=sr_1_45?s=books&ie=UTF8&qid=1507210683&sr=1-45&keywords=nephilim+romance
https://i1.wp.com/beginningandend.com/wp-content/uploads/2017/10/Book-of-Jude-account-of-fallen-angels-in-the-abyss-e1507668571646.jpg


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

 

71 
 

Judas bok forteller oss skjebnen til de falne englene som tok seg menneskekvinner og fikk barn med 
dem: 
 
«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 nabobyene 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.» (Judas 1:6-7) 
 
Heller enn å være romantiske, heltemodige og rettferdige skapninger – var gudesønnene i 1. 
Mosebok ondskapsfulle og ble umiddelbart kastet ned i avgrunnen hvor de vil sitte innesperret til 
endetidens store trengsel: 
 
«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.» (2. Peter 2:4-6) 
 
Igjen bekrefter Skriften at falne engler som syndet ved å ha seksuell intimitet med menneskedøtrene 
sitter i varetekt. Jorden selv ble straffet på grunn av dette, ved at Gud sendte storflommen. Ved å snu 
rundt på de bibelske beretningene om dette har blant annet de omtalte fiktive bøkene fått 
menneskesinnet, til de som ikke er kjent med Bibelen, lengre bort fra Bibelen. Og i enkelte av 
underholdningsbøkene/filmene/spillene hender det også at man får sympati med Antikrist. 
 

Nefilim som våre frelsere? 
 

 

 
Novelleserien «The Fallen» er spydspissen av nefilim-sjangeren. 

https://i1.wp.com/beginningandend.com/wp-content/uploads/2017/10/The-Fallen-Novel-Thomas-Sniegoski-Nephilim-giants-fallen-angels-Uriel.jpg
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The Fallen-serien ble lansert av ABC-familiekanalen (nå kjent som Freeform) som en miniserie om en 
tenåringsgutt, som oppdaget at han var en nefilim og en som skulle frelse verden. Boken bruker 
Enoks bok som kilde til mye av dens handling (Enoks bok er ikke regnet blant de kanoniserte bøkene i 
Bibelen). Mange av englekarakterene i Fallen har tatt i bruk navn fra karakterer i Enoks bok. Serien er 
basert på en bok med en liknende tittel (og denne novellen løftet frem nefilim-sjangeren og gjorde 
den populær).  
 
Her er et klipp som gir et sammendrag av filmen:  
https://www.youtube.com/watch?v=55Beht_lOA4&feature=youtu.be 
 
Her er et kortfattet sammendrag: 
 
«På Aaron Corbetts 18 årsdag begynte han å utvise merkelige evner. Han kunne plutselig snakke 
med hunden sin Gabe og andre dyr. Dette ledet til konklusjonen at han var en nefilim, avkommet 
til en engel og et menneske. Nå må Aaron beskytte seg selv og familien mot Kraften, krigerske 
engler som var sendt til jorden for å eliminere de avskyelige nefilimene, mens han prøvde å leve et 
så normalt liv som mulig. Han har blitt venn med Ezekiel en eksentrisk, men godhjertet fallen engel 
og med tidligere leder av Kraften, erkeengelen Camael. 
 
Det er blitt åpenbart at Aaron er Frelseren i en profeti, en nefilim med muligheten til å forløse de 
falne englene og la dem reise tilbake til Himmelen. Etter et slag mot Kraften, noe som 
tilsynelatende resulterte i at Ezekiel døde, forlater Aaron sin adoptivfamilie og slår seg sammen 
med Camael for å bli klargjort til å fullføre sin skjebne.» 
 
I motsetning til å være en fiende av menneskeheten er Aaron, hovedrolleinnhaveren, Frelseren – en 
Messias som redder de falne englene og sender dem tilbake til Himmelen og antakeligvis fått 
tilgivelse for sine synder. 
 
1.Timoteus 2:3-6 sier følgende om Jesus Kristus: 
 
«Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over, han som vil at alle mennesker skal bli frelst 
og lære sannheten å kjenne. For Gud er én og én mellommann er det mellom Gud og mennesker, 
mennesket Kristus Jesus, han som ga seg selv som løsepenge for alle.» 
 
Det er Jesus Kristus som tjener som mellommann for menneskeslekten. Frelsen kan kun oppnås 
gjennom Vår Herre. Bibelen er krystallklar på at det er Gud selv som er vår frelser: 
 
«Han som løser oss ut, Herren over hærskarene er hans navn, Israels Hellige.» (Jesaja 47:4) 
 
«Så sier Herren, som løser deg ut, og som formet deg i mors liv: Jeg er Herren, som har skapt alt, 
alene har jeg spent ut himmelen, uten hjelp har jeg bredt jorden ut. Jeg setter orakelprestenes tegn 
ut av kraft og gjør spåmennene til narr. Jeg driver vismennene tilbake og gjør deres visdom til 
dårskap.» (Jesaja 44:24-25) 
 
Enda mer bemerkelsesverdig er det at Aarons søken leder ham til «Lysgiveren» - skurken som 
selvfølgelig raskt blir avslørt som Satan. Det Lucifer ønsker seg av Aaron er at han skal forløse ham 
slik at han også kan returnere til Himmelen. I deres siste konfrontasjon finner Aaron ut at han faktisk 
er djevelens sønn. Aaron er i virkeligheten Antikrist – og blir allikevel dyrket frem som helten i denne 
serien. Og uten overraskelse er ikke Jesus Kristus nevnt med et eneste ord. Bibelen sier også noe om 
en slik type bedrag: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=55Beht_lOA4&feature=youtu.be
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«Men jeg er redd at slik slangen narret Eva med sin list, skal også deres tanker bli ført på avveier, 
bort fra den oppriktige og rene hengivenhet til Kristus. For dere tåler det svært så godt når noen 
kommer og forkynner en annen Jesus enn ham vi har forkynt, eller når dere får en annen ånd enn 
den dere har fått, eller et annet evangelium enn det dere har tatt imot.» (2. Korinter 11:3-4) 
 
Satan har i en årrekke brukt underholdningsbransjen, på en umerkelig måte, for å forgifte 
bevisstheten til de ikketroende og gjøre dem blinde for evangeliet. The Fallen-serien (som har barn 
og ungdom som målgruppe) tar dette bedraget til det ekstreme ved å fremstille Antikrist som en 
helt. 
 

The Mortal Instruments: City Of Bones - Nephilim Deception 
 

 
The Mortal Instruments fremstiller nefilimene som kule okkultpraktiserende helter. 

 

I det samme terrenget der vi finner nefilim i rollen som våre frelsere, kommer dette tydelig frem i 
den mega populære boken og filmserien The Mortal Instruments. Handlingen dreier seg om en ung 
dame som finner ut at hun er en nefilim og en profetert frelser: 
 
«Når femten år gamle Clary Fray drar ut til Pandemonium, en klubb i New York City, hadde hun 
ikke forventet at hun skulle bli vitne til et mord – enda mindre forventet var det at mordet ble 
begått av tre tenåringer som var tildekket med merkelige tatoveringer og som viftet med bisarre 
våpen. Så løste den døde kroppen seg plutselig opp i tynn luft og forsvant. Det er vanskelig å 
tilkalle politiet når morderne er usynlige for alle andre enn deg selv og det er ingenting som tyder 
på at en gutt har dødd. Eller var han en gutt? 
 
Like oppskremt som hun var over muligheten til å se dem, ble hun da morderne forklarte at de var 
Skyggejegere: en hemmelig stamme av nefilim-krigere som var dedikert til å fjerne alle demoner 
fra jordens overflate. Dette var Clarys første møte mede Skyggejegerne. Det er også hennes første 
møte med Jace Wayland, en Skyggejeger som ser ut som en engel, men som oppfører seg som en 
idiot. Innen 24 timer forsvinner Clarys mor. Clary blir angrepet og nesten drept av en demon, noe 
som fører til at hun snart bli dradd inn i Jaces havnaktige verden.»  
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Her kan du se trailer av The Mortal Instruments:  
https://www.youtube.com/watch?v=hc4CiTvQ-YE&feature=youtu.be 
 
Fordreiningen av Bibelen og blasfemien i filmen florerer. Den refererer til 1. Mosebok, dyrker 
heksekunst og promoterer veldig tydelig Dyrets Merke. Bakgrunnshistorien stadfester at en fallen 
engel ved navn Raziel ofret sitt blod for å frelse englene og menneskeheten – uten at Jesus Kristus, 
Guds Sønn, blir nevnt med et eneste ord.  
 
SyFy TV-serien Dominion fokuserer også på en ung mann som finner ut at han er en nefilim som det 
er profetert om skal frelse de falne englene og redde verden: 
 
Her kan du se trailer av serien: https://www.youtube.com/watch?v=LxASrsNS_rY&feature=youtu.be 
 
Legg merke til at i åpningsscenen hører man at det tales om Gud, der et bilde av et øye dekker 
skjermen (i det okkulte er det Altseende øye en referanse til Lucifer). Disse seriene har et 
gjennomgående tema der Gud har forlatt menneskeheten. Han er sint på verden og distanserer seg 
fra å bli involvert. Ja han rett og slett bryr seg ikke. Og vår Herre Jesus Kristus blir aldri nevnt i det 
hele tatt. Evangeliet i Bibelen blir gjemt for intetanende seere. 
 

Dataspill promoterer Nefilimkjemper som helter 
 

 
Dante – nefilimhelten fra «devil may Cry 5». Spillet prøver ikke å skjule sitt sataniske tema. 

 

Devil May Cry 5 er et av de mest populære i Devil May Cry-serien. Spillet promoterer ideen om at 
nefilmene er våre frelsere. 
 
Til og med i reklame finner vi denne tankegangen: 
 

Reklame for Axe promoterer falne engler og kjemper fra 1. Mosebok 6 
 
Se Axe-reklamen her: https://www.youtube.com/watch?v=q9w72ZqK18g&feature=youtu.be 
 
Hva slags ånd inspirerte til denne reklamen? 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hc4CiTvQ-YE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LxASrsNS_rY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=q9w72ZqK18g&feature=youtu.be
https://i1.wp.com/beginningandend.com/wp-content/uploads/2013/05/Dante-666-Drink-DmC-Devil-May-Cry-5-Illuminati-Symbolism-and-References-e1369856811834.jpg
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Vokt dere for endetidens forførelse 
 

 
Coveret til endetidsspillet: Nephilim Final Judgement. 

 

Vår Herre Jesus Kristus advarte oss om at forførelsene vil være uten sidestykke i endetiden: 
 
«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?» 
    Jesus tok til orde og sa: «Pass på at ikke noen fører dere vill! For mange skal komme i mitt navn 
og si: ‘Jeg er Messias!’ Og de skal villede mange.» (Matteus 24:3-5) 
 
Verden blir foret med propaganda som gjør at folk aksepterer disse falske Messias-figurene, som gir 
seg ut for å være den ekte Kristus, men de er i sannhet bedragere. Apostelen Paulus refererte til 
dette som «den store villfarelsen»: 
 
«Lovløsheten virker allerede med sin kraft, men i hemmelighet. For han som ennå holder igjen, må 
først bli ryddet av veien. Da skal den lovløse åpenbare seg, han som Herren Jesus skal utrydde med 
pusten fra sin munn og tilintetgjøre den dagen han kommer i herlighet. Når den lovløse kommer, 
har han sin kraft fra Satan og virker med stor makt og med under og falske tegn. Med all slags 
urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke ville elske sannheten så de kunne bli frelst. 
Derfor sender Gud over dem en villfarelse som gjør at de tror løgnen. Slik skal de få sin dom, alle de 
som ikke trodde sannheten, men hadde sin glede i uretten.» (2. Tessaloniker 2:7-12) 
 
Antikrist vil «vinne» verden gjennom sine falske tegn og under. Hans mirakuløse kraft vil hjelpe ham 
når han bedrar verden til å tro at han er en gud. Allerede nå ser vi hvordan populærkulturen planter 
et frø om dette budskapet, at falne engler, Satan eller Antikrist selv kan bli frelst og til og med kan 
være våre frelsere. Ikke la deg lure!!  
 
 

https://i2.wp.com/beginningandend.com/wp-content/uploads/2017/10/Nephilim-final-judgment-e1507705558715.jpg
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Stol på den Sanne Frelseren 
 

 
Ikke la deg bedra – det foregår en krig om din sjel. 

 

«Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved 
ham.» (Johannes 3:17) 
 
Gang på gang opp igjennom Bibelhistorien minner Gud Israel på at Han er den eneste sanne forløser 
og frelser. Det er bare Gud som gi tilgivelse for synd.  Det var bare Gud som rettmessig kunne sone 
for menneskets synder gjennom Kristi død på korset. Og det er bare Gud som kan gi evig liv gjennom 
kraften i Jesu oppstandelse. Nefilimhistoriene du hører om i dag nevner ikke synd eller det Jesus 
Kristus gjorde for oss på Golgata. Dette er ingen tilfeldighet. Bibelen sier: 
 
«Er vårt evangelium skjult, så er det skjult for dem som går fortapt. For denne verdens gud har 
blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han 
som er Guds bilde.» (2. Korinter 4:3-4) 
 
Dersom du ikke er en kristen, så la ikke populærkulturens forvridde spirituelle budskap blinde deg og 
få deg til å benekte Jesus Kristus og Bibelen. Les heller i Bibelen og se hva Guds Ord virkelig sier og vit 
at du kan motta tilgivelse gratis gjennom den eneste og sanne frelser - Jesus Kristus! Ulikt nefilim, 
falne engler og djevelen har Jesus Kristus bevist sin kjærlighet for menneskeslekten på korset for 
2000 år siden. Stol på det! Og til dere som er kristne – fortsett å spre evangeliet og det sanne 
budskapet om vår Herlige Forløser – dere er i frontlinjen i kampen mot verdens bedrag! 
 
 
 
 
 
 

https://i1.wp.com/beginningandend.com/wp-content/uploads/2017/10/Cross-were-there-giants-in-the-Bible-How-did-fallen-angels-have-children-with-women-e1507706047775.jpg


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

 

77 
 

Nefilim og alien-bedraget 
 

 
Kan en «alien invasjon» være en del av endetidens store vrangforestilling? 

 

Finnes aliens? Skapte aliens menneskene? Vil disse romvesenene vende tilbake til jorden? 
Er det mulig at Gud og hans engler er utenomjordiske romvesener? 

 
Dette er noen av spørsmålene som mange i samfunnet, fra studenter til godt skolerte Phd-forskere 
har prøvd å fastslå. Bibelen forkynner at det vil bli en tid i framtiden med overnaturlige hendelser 
som vil vise seg for menneskene på jorden. Engleskapninger eller demoner vil manifestere seg slik at 
alle kan se dem. Så når man vet dette, hvordan kan det da ha seg at folk fortsatt ikke tror på det 
overnaturlige som blir beskrevet i Bibelen? Hva er det som får folk til å tvile? Svaret kan være den 
fantasifulle alien-forkynnelsen som vi får servert av sekulære spekulanter, som forteller oss den 
falske ideen om at romvesener fra andre planeter skapte menneskeslekten for millioner av år siden 
og vil en dag vende tilbake for å redde oss fra vår egen selvødeleggelse. Flere TV-kanaler publiserer 
dette stoffet og særlig History 2 Channel sender flere programmer med disse ideene. 
 

Skapte aliens menneskene? Populærkulturen promoterer løgnen om aliens fra oldtiden. 
 

 
The Ancient Aliens – Tv-serien er en av de viktigste promotørene av ideen om at aliens er menneskeslektens sanne guder. 

https://no.wikipedia.org/wiki/PhD
https://i1.wp.com/beginningandend.com/wp-content/uploads/2017/12/Alien-UFO-Invasion-Ancient-Astronaut-Theory-Satanic-Deception-e1512894644520.jpg
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Det er vår oppfatning at det som mennesker kaller for aliens, utenomjordiske eller «UFO» i 
virkeligheten er manifestasjoner av åndevesener. Bibelen beskriver gjentatte ganger at engler, 
demoner og Gud selv kommuniserer med menneskeheten: 
 

 I Edens hage kunne Adam og Eva snakke direkte til Gud og Satan (i form av en slange) 
personlig. 

 Etter syndefallet og deres forvisning fra Edens hage plasserte Herren en kjerub og et 
svingende sverd for å vokte inngangen til hagen. (1. Mosebok 3:24) 

 I 1. Mosebok 6 fortelles det om falne engler som gjorde opprør og tok seg koner blant 
menneskekvinnene. 

 
 
«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.» 
(1. Mosebok 6:1-4) 
 

 Nefilimkjempene, avkommet til denne relasjonen mellom falne engler og menneskeslektens 
kvinner korrumperte verden og den ble full av vold og ondskap, noe som ledet frem til 
storflommen, Guds dom over dette. 

 
Vi ser at i de første kapitlene av Bibelen er det tydelig at himmelske skapninger, overnaturlige 
vesener blandet seg med menneskeheten. Selv om dette står skrevet i Guds Ord har det ikke stoppet 
Hollywood eller det sekulære miljøet fra å promotere at vesener fra andre planeter er virkelige. De 
hevder gjerne at disse fortellingene viser oss at det Bibelen skriver om Gud, engler og nefilim er med 
på å underbygge at det finnes utenomjordiske aliens, og at det er disse som Bibelen beskriver. 
 
Ancient Aliens TV-serien er og har vært en av de mest innflytelsesrike programmene i promoteringen 
av at aliens er ansvarlige for menneskets skapelse, teknologi og alle de eldgamle megalittiske 
monumentene som finnes rundt om på jordkloden. Og i mange tilfeller bruker de Bibelen som kilde 
for å spre dette falske budskapet om at aliens er skaperne og ikke Herren vår Gud. Med en 
produksjon som oser av kvalitet og spissfindige ideer sår de tvil om de bibelske beretningene og 
løfter frem muligheten for at det er aliens som er opphavet bak og som blir beskrevet i mange av 
oldtidens skrifter, også Bibelen. 
 
Her er et klipp fra programmet, som prøver å forklare Bibelens beretning om nefilim fra 1. Mosebok 
6: https://www.youtube.com/watch?time_continue=140&v=ut62J2ZDH1E 
 
På en veldig snedig måte starter programmet med at en katolsk prest prøver å komme med en 
forklaring. Dette er et forsøk på å få frem ideen om at den romersk-katolske kirken vil omfavne ideen 
om at engler i virkeligheten kan være utenomjordiske fra en fremmed planet og at Bibelen kan være 
unøyaktig i sin beskrivelse av himmelske skapninger (samtidig som de ignorerer at den katolske 
kirken holder fast ved mange falske læresetninger). Sammen med dette er programmets 
«oppdagelse» at både den hebraiske og greske terminologien for «engel» i Bibelen er «feilaktig» 
oversatt og at det burde vært oversatt med «budbærer» -så slutningen de tar er at de finner feil i 
Bibelteksten. Dette til tross for at det er kjent kunnskap blant kristne at malak på hebraisk og 
angelos på gresk (ordet som er bakgrunnen for engel) betyr budbærer -da dette var den rollen som 
mange engler har i Bibelen. Så dette er ikke en feilaktig oversettelse da det engelske og blant annet 

https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=1+mos+3%2c24&type=and&book2=-1&searchtrans=
https://www.youtube.com/watch?time_continue=140&v=ut62J2ZDH1E
https://bibelogtro.wordpress.com/2015/06/29/den-katolske-kirkes-morke-hemmeligheter/
https://bibelogtro.wordpress.com/2015/06/29/den-katolske-kirkes-morke-hemmeligheter/
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det norske språket tok det greske ordet og laget en tittel (engel) av disse guddommelige 
skapningene.  
 
Programmet siterer videre fra Enoks bok -en bok som er blitt klassifisert som et pseudepigrafisk 
apokryf, som betyr at det er skrevet av en annen person enn det den gir utrykk for, i dette tilfellet 
den bibelske personen Enok/Henok og at boken ikke regnes for å være inspirert av Gud (kanonisert). 
Enoks bok var aldri en del av Skriftens kanon og allikevel fremheves denne skriften fremfor Bibelen 
for å støtte opp under deres konklusjon angående englene og nefilimkjempene i 1. Mosebok 6. 
 
Her er et klipp fra episoden der de prøver å forklare storflommen beskrevet i 1. Mosebok 7: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1765&v=9N1LGtalEWg 
 
Igjen siterer de fra Enoks bok. I denne beretningen uttrykker Lamek, far til Noah, gru over Noahs 
overnaturlige fremtoning da han fremstår i en angivelig engleaktig skikkelse med glødende øyne. 
Denne beretningen finner vi ikke i Bibelen, men står i kontrast til at Bibelen tydelig viser at Noahs 
slektstre var fullt og helt menneskelig: 
 
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. Dette er Noahs slektshistorie. Noah var en rettferdig mann, en helstøpt mann i sin 
tid. Noah vandret med Gud. (1. Mosebok 6:7-9) 
 
Vi har tidligere forklart utfra Bibelen hvordan verden så ut på Noahs tid før syndefloden. En tid som 
var preget av at falne engler steg ned fra Himmelen og tok til seg menneskekvinner som sine koner. 
Dette forbudte forholdet førte til fødselen av nefilimkjempene. Målet til Satan og hans undersåtter 
var å korrumpere genetikken til menneskeslekten. Som et forsvar for menneskeslekten og sin 
frelsesplan utvalgte Gud Noah, en troende og en fullkommen mann, til å restarte menneskeslekten 
etter storflommen. Noah var ikke en hybrid alien, som enkelte hevder, nei han var av ren 
menneskeslekt og det er det som gjorde ham til «en helstøpt mann i sin tid.» (1. Mosebok 6:9) 
 

Filmen Prometheus – Hollywoods alien gudsprogrammering 
 

 
Filmen Prometheus promoterer ideen plantet livet på jorden og skapte menneskeslekten.  

https://bibelogtro.wordpress.com/2014/12/19/enoks-bok/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1765&v=9N1LGtalEWg
https://i2.wp.com/beginningandend.com/wp-content/uploads/2017/12/Prometheus-Movie-Alien-Gospel-Ancient-Astronaut-Programming-Deception-e1512899748539.jpg
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Prometheus som er regissert av Ridley Scott var en av de siste års største filmer som frontet 
konseptet til de store folkemassene. Filmen handler om et team med forskere og astronauter som 
drar ut i rommet for å lete etter en alien rase. 
 
Her er filmens trailer: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=nmJOO6D5RvA 
 
Filmen åpner med «the Engineers» -aliene i filmen, som drikker en giftig substans som oppløser 
kroppen og frigjør sitt DNA i vannet, som derved skaper liv og starter menneskets evolusjon. 
 
Se klippet her: https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=ZHpJr7_5Mjg 
 
Åpningsbudskapet er krystallklart: aliens skapte menneskeslekten. Plottet sentrerer seg rundt Dr. 
Shaw, en arkeolog som er rekruttert til å være med på å gjennomføre en utgraving på Mars hvor 
Weyland Corporation tror at oldtidens aliens teknologi kan bli funnet. Shaw, datteren til kristne 
misjonærer og selv en dedikert troende, bruker hennes karriere på å studere gamle 
oldtidssivilisasjoner på jorden. Hennes hovedoppdagelse var at hun oppdaget at oldtidskulturer som 
levde for tusener av år siden laget tegninger og graveringer som likner en gudeliknende rase basert 
på et stjernekart. 
 

 

 
 

Stjernekartet som romvesenene etterlot seg var ment for deres «barn» -menneskeheten- slik at de 
en dag kunne tilegne seg nok kunnskap til å finne dem igjen. 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=nmJOO6D5RvA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=ZHpJr7_5Mjg
https://i1.wp.com/beginningandend.com/wp-content/uploads/2017/12/Ancient-Carvings-Alien-Race-Prometheus-Ridley-Scott-Alien-Gospel-Deception-e1512900293936.png
https://i1.wp.com/beginningandend.com/wp-content/uploads/2017/12/Alien-Cave-Drawing-Prometheus-Explained.png
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I 2085 hadde Weyland Corporation oppnådd den økonomien og den teknologien de trengte for å dra 
på en ekspedisjon langt ut i rommet, ved å følge kartet som viste hvor romvesenene, 
menneskehetens skapere, bodde. Da de kommer til planeten oppdager teamet et tempel med 
beholdere som inneholder genetisk materiale til tusenvis av forskjellige arter. Men, den samme 
materien som drepte aliene i åpningsscenen finnes også der. David, en androide som i hemmelighet 
jobber for eieren av Weyland Corporation, blander en drink av denne materien og gir til Holloway, et 
av medlemmene i teamet, for å se hva slags effekt det har på menneskene. 
 

 
 

Mens hun forsker på utenomjordisk liv beklager Shaw seg over det faktum at hun ikke er i stand til å 
bære frem et barn. Men hun utvikler en romanse med Holloway (som nå har genetisk materiale fra 
romvesener i blodet sitt) og hun blir gravid med en alien hybrid baby. 
 

 
Holloway, med alien DNA i blodet, klarer å gjøre den tidligere sterile Dr. Shaw gravid. 

 

Dette er det overordnede temaet i filmen, nemlig å tilbakevise det kristne budskapet. Shaw setter 
ikke bare spørsmålstegn ved sin tro, men utvikler en sterkere tro på aliene, ikke bare fordi de beviser 
sin eksistens, men at de klarer å gjøre det som for henne var umulig, nemlig å gjøre henne gravid. 
 

https://i1.wp.com/beginningandend.com/wp-content/uploads/2017/12/Holloway-drinking-black-good-Prometheus-movie-explained-e1512900442444.png
https://i0.wp.com/beginningandend.com/wp-content/uploads/2017/12/Shaw-Holloway-pregnancy-half-human-half-alien-hybrid-prometheus-movie-e1512900638574.jpg
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Shaw oppdager at menneskets og romvesenenes DNA matcher – bevis på at disse var de sanne skaperne av 

menneskeheten. 
 

Ridley Scott prøver på ingen måte å hemmeligholde det faktum at det å bortforklare religion var en 
viktig del av filmens budskap: 
 
«Altså, jeg ringer til….det er en forfatter, Erich von Däniken. En av hans mest kjente bøker heter 
«Chariot of the Gods». Alle mente han hadde mistet forstanden vet du, for det første, «vi er skapt 
av guder»…. Ting har endret seg dramatisk i de senere tider så det er nå på tide å se på ideen om 
at all vår historielære er fullstendig feil og misledende. På et tidspunkt måtte noen ta et 
standpunkt og lage sin egen tese, ha deres egne teorier. Noen ble senere akseptert mens andre ble 
gradvis avvist eller utbedret. Nå har vi fått en holdningsendring på grunn av NASA, kirken og til og 
med ved Hawking. Over de siste tretti år har det gått fra «- Det er høyest usannsynlig at det finnes 
andre i vår galakse, en annen makt i vår nærhet» inntil nå hvor de antar at det mest sannsynlig er 
tusenvis av forskjellige livsformer i galaksen. 
 
…Og jeg tror kirken også  har godtatt at det ikke vil være i strid med Guds Ord dersom vi 
innrømmer at det finnes andre livsformer i vår galakse. Så dersom vi er kommet så langt, har vi 
fått åpnet en dør. For meg virker dette svært logisk Det er fullstendig galskap å tro at vi er de 
eneste skapningene i universet. Derfor er det min første tanke at for oss å sitte her akkurat nå er 
faktisk matematisk umulig uten at vi har fått assistanse. Hvem har assistert oss? Hvem har slitt 
med å tilpasse oss? Det er et ærlig spørsmål.» (kilde) 
 

http://beginningandend.com/prometheus-movie-return-alien-gospel/
https://i0.wp.com/beginningandend.com/wp-content/uploads/2017/12/Human-Alien-DNA-Match-e1512901942146.png
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Chariots of the Gods hadde størst 
 innflytelse på Prometheus filmen. 

 
Erich von Däniken, forfatteren av Chariots of the Gods og en av forfedrene til oldtidens alien-
bevegelse brukte boken sin som argumentasjon mot Bibelen og den kristne tro: 
 
«Bibelen er full av hemmeligheter og motsigelser. 1. Mosebok for eksempel starter med skapelsen 
av jorden, som er beskrevet med absolutt geologisk nøyaktighet. Hvordan kunne forfatteren vite at 
mineraler kom før planter og plantene igjen kom før dyrene? Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt 
bilde, så de ligner oss!» kan vi lese i 1. Mosebok 1:26. Hvorfor snakker Gud i flertall? Hvorfor sier 
han «oss» og ikke «meg»? Man skulle tro at den eneste og sanne Gud ville adressere skapelsen av 
mennesket til sitt eget bilde i entall og ikke snakke i flertall. 
 
Igjen finner vi gudesønnene, som hadde seksuelt samkvem med mennesket. Her finner vi også at 
kjempene nevnes for første gang. «Kjemper» dukker opp over hele jorden, i både østens og vestens 
mytologier, i Tiahuanaco-sagaene og i eskimoenes historie. «Kjempene» finnes omtalt i de aller 
fleste av oldtidens bøker. Så det er ingen tvil om at de har eksistert. Hva slags skapninger var de? 
Var de våre forfedre som bygget de gigantiske bygningene og uanstrengt håndterte monolittene 
eller var de teknisk begavede reisende i rommet fra en annen planet?» -Chariot of the Gods, Erich 
von Däniken, side 44-45. 
 
Da Erich von Däniken skrev i 1968 fremmet han konseptet ved å ta overnaturlige beskrivelser i 
Bibelen og tilskrive dette til utenomjordiske livsformer fra andre planeter (og han er en gjentakende 
gjest i TV-serien Ancient Aliens). Heller enn å ta Bibelen på ordet vrir von Däniken og Ridley Scott på 
Bibelens ord til å passe med deres virkelighetsforståelse. Bibelen omtaler denne mentaliteten: 
 
«Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder 
sannheten nede i urett. For det en kan vite om Gud, ligger åpent foran dem; Gud har selv lagt det 
åpent fram. Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra 
verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning. 

https://i0.wp.com/beginningandend.com/wp-content/uploads/2017/12/chariots-of-the-gods-Erich-Von-Daniken-Debunked-Ancient-Astronaut-theory-illuminati-satanic-deception.jpg
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De kjente Gud, men likevel lovpriste og takket de ham ikke som Gud. Med sine tanker endte de i 
tomhet, og deres uforstandige hjerter ble formørket. De påsto at de var kloke, men de endte i 
dårskap.» (Romerne 1:18-22) 
 
Dette tekstavsnittet åpenbarer for oss at folk vet, intuitivt, at Gud eksisterer. Denne åpenbaringen 
kan komme bare av å se på kosmos og observere naturen. Men på grunn av vår syndige natur avviser 
vi Gud og noen benekter Hans eksistens, og dette driver dem videre i deres «håpløse innbilning». 
Scott var fast bestemt på å utfordre Bibelen i denne filmen og han innrømmet at i en tidlig versjon av 
Prometheus var det meningen at aliene skulle komme med en forklaring på at grunnen til at de 
ønsket å ødelegge menneskeheten var fordi den var blitt så ond. Og for 2000 år siden toppet dette 
seg da det romerske imperiet drepte Jesus Kristus. Scott planla i utgangspunktet å skildre Jesus som 
et romvesen som var en utsending som kom til jorden for å hjelpe til med menneskets utvikling: 
 
«Movies.com: Du bruker religion og spiritisme for å forklare Prometheus, men da i de fleste scener 
som en slags håndgranat. Vi har hørt rykter om at aliene i utgangspunktet var tenkt å angripe 
planeten vår for å ødelegge den på grunn av at vi hadde korsfestet en av deres representanter og 
at Jesus kunne ha vært et romvesen. Overveide du virkelig dette? 
 
RS: Det gjorde vi absolutt, men så tenkte vi at dette kanskje var å dra det litt langt. Men du kan se 
på det som en «våre barn oppfører seg dårlig der nede»-scene der det finnes stunder der vi som 
mennesker virkelig har mistet kontrollen, der vi løper rundt bevæpnet og i skjørt, som selvfølgelig 
ville være det romerske imperiet. Vi hadde fått mye tid på oss. Tusener av år før menneskets 
oppløsning virkelig begynte å utarte seg. Du kan si «La oss sende ut enda en av våre utsendinger 
for å se om vi kan stoppe det. Gjett hva? De korsfestet ham!» (kilde) 
 
Dette blasfemiske konseptet ble ikke tatt med i filmen, men viser omfanget av at en ufrelst sjel vil 
trosse Gud. Ikke la deg bli forført! Scott var også regissør for den blasfemiske Exodus: Gods And Kings 
som portretterte Gud som en sint liten gutt og forsøkte å forklare alle Egypts plager som naturlige 
fenomener. 
 

Aliens som menneskehetens frelsere 
 

 
ABC-serien «V» skapte ingen tvil om at de promoterte ideen 

 om at menneskets DNA er blandet med «gudene». 

http://www.movies.com/movie-news/ridley-scott-prometheus-interview/8232
http://beginningandend.com/exodus-gods-and-kings-hollywood-heresy-strikes-again/
https://i2.wp.com/beginningandend.com/wp-content/uploads/2011/05/V-Poster-ABC.jpg
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I tillegg til å være skapere av menneskeheten promoterer også underholdningsindustrien konseptet 
om at aliens er menneskehetens frelsere idet de frembringer måter for å gjøre menneskene 
udødelige. ABC-serien «V» handler om en rase av aliens som dukker opp på jorden og tilbyr 
menneskene overnaturlig helbredelse av sykdom, avansert teknologi og verdensfred: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YhtkV5622Yo 
 
Som vi ser i denne filmtraileren tar aliene fort plassen til all religion, og til og med prestene i serien 
argumenterer for at de kan mottas som «frelsere». Aliene blir tilbedt og behandlet som guder. 
Ankomsten til romskipet over New York forårsaket så store seismiske rystelser at et enormt krusifiks 
faller ned fra veggen på en kirke og man ser at det blir knust mot bakken -et tydelig symbol på at 
«alien-gudene» er opphøyd over Jesus Kristus. 
 
I en av episodene besøker lederen for romvesenene Vatikanet der de katolske lederne inngår en 
avtale for å samarbeide med aliene. De anerkjenner englenes overlegenhet i deres tro: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=swm57qs8vY4 
 
Det virkelige Vatikanet har allerede anerkjent muligheten for utenomjordisk liv på andre planeter. 
Pave Frans som har godkjent mange kjetterske doktriner og en verdensreligion har sagt at ikke bare 
kan det være at aliens finnes, men de burde også få frelsens dåp dersom de ønsker det.  
 
Hele tiden prøver romvesenene å manipulere menneskenes DNA for å få kontroll over 
menneskeheten. Nøkkelen til dette er å frembringe en alien-menneskelig hybrid. Aliene forfører 
jevnlig menneskene for å oppnå sine mål. I serieavslutningen er det dette hybridbarnet, som kan 
styre tankene til hele jordens befolkning, noe som reduserer menneskeheten til hjernekontrollerte 
zombier som overgir seg til deres alienguder. Denne korrumperingen av menneskeheten er nøyaktig 
det djevelen forsøkte å oppnå i 1. Mosebok 6 da de falne englene tok menneskekvinner til sine 
koner. Det var et plot for å ødelegge den menneskelige genetiske koden og for å hindre enhver 
sjanse for frelse gjennom kvinnens ætt (første profeti om menneskesønnen Messias, sann Gud og 
sant menneske, 1. Mosebok 3:15) 
 
Tidligere har vi referert til filmen Mission to Mars, en science fiction film som handler om en gruppe 
astronauter som oppdager liv på Mars for første gang. Før astronautene får møte disse romvesenene 
blir de vist et bilde av DNA som mangler 2 kromosomer og de får i oppgave å fylle inn det som 
mangler, som en del av en test fra romvesenenes side. Da de har bestått testen får en av 
astronautene møte aliene, og de lærer ham at de skapte menneskeheten og alt liv på jorden og at de 
ventet på at menneskenes utvikling slik at de til slutt fikk god nok teknologi til å kunne klare å møte 
sine «forfedre». 
 
Miniserien Childhood’s End, en av de mest rystende alienfilmene for tiden, er sentrert rundt en alien 
ankomst til jorden. Inntrengerne foreslår at de skal hjelpe menneskeheten og løse alle våre 
problemer: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Rr25OLacsdc 
 
De første fem årene etter deres ankomst åpenbarer de seg ikke for samfunnet, men velger et 
menneske som skal være deres «budbringer» som forkynner deres budskap til hele verden. Etter at 
de har oppnådd tillit, beundring og tilbedelse fra menneskene står lederen får aliene frem som en 
fremstilling av Satan: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YhtkV5622Yo
https://www.youtube.com/watch?v=swm57qs8vY4
https://www.huffingtonpost.com/2014/05/12/pope-francis-aliens_n_5310935.html
http://beginningandend.com/the-coming-one-world-religion-pope-francis-hosts-muslim-prayers-at-vatican/
https://www.huffingtonpost.com/2014/05/12/pope-francis-aliens_n_5310935.html
https://www.youtube.com/watch?v=Rr25OLacsdc
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Til tross for at han ser ut som djevelen fremstår lederen som en som blir godt mottatt av folket. 

 

Agendaen til aliene er å gi alle barna på jorden gudlike krefter og la dem utvikle en felles bevissthet. 
De voksne på jorden blir sett på som foreldet og blir drept. 
 

Formidlingen av aliens – forberedelsen til endetidsforførelsen? 
 

 
Kan bortrykkelsen bli forklart som en bortføring av romvesener av de som ikke er egnet til «Den nye tid» (New Age) 

 

 
«Lovløsheten virker allerede med sin kraft, men i hemmelighet. For han som ennå holder igjen, må 
først bli ryddet av veien. Da skal den lovløse åpenbare seg, han som Herren Jesus skal utrydde med 
pusten fra sin munn og tilintetgjøre den dagen han kommer i herlighet. Når den lovløse kommer, 
har han sin kraft fra Satan og virker med stor makt og med under og falske tegn. Med all slags 

https://i2.wp.com/beginningandend.com/wp-content/uploads/2017/12/Syfy-Childhoods-End-Satanic-Alien-indoctrination-Illuminati-TV-and-movies-e1512903667175.jpg
https://i0.wp.com/beginningandend.com/wp-content/uploads/2017/12/The-Rapture-alien-abduction-explanation-will-aliens-appear-during-the-Great-Tribulation-e1512902732694.jpg
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urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke ville elske sannheten så de kunne bli frelst. 
Derfor sender Gud over dem en villfarelse som gjør at de tror løgnen. Slik skal de få sin dom, alle de 
har som ikke trodde sannheten, men hadde sin glede i uretten.» (2. Tessaloniker 2:7-12) 
 
I en nylig undersøkelse utført av et globalt demografisk analysefirma svarte 60% av de 26 000 spurte 
at de trodde at det finnes intelligent utenomjordisk liv. Dette til tross for at det ikke finnes empirisk 
forskning som underbygger dette. Kan dette være en «trosbasert» oppfatning, forårsaket av en 
massiv kampanje fra underholdningsbransjen der serie på serie handler om aliens som besøker 
jorden og at dette er basisen for endetidens store forførelse? 
 
Bibelen er tydelig på at i den siste tiden før Jesu annet komme vil Gud tillate at en overveldende 
majoritet av jordens befolkning vil bli ofre for den største forførelse gjennom tidene - troen på at 
Antikrist er den ekte Messias og Gud. Johannes Åpenbaring beskriver detaljert at Antikrist vil lede en 
global regjering som han har innsatt med seg selv som diktator og vil dertil la seg bli tilbedt. Og 
verden vil undre seg i ærefrykt over denne «frelseren». 2. Tessalonikerbrev beskriver detaljer som vil 
følge tiden da Antikrist reiser seg. Han vil komme «med stor makt og med under og falske tegn». 
Han vil fremstå som et overnaturlig menneske som kan utføre mirakler rett foran folks øyne. 
 
Den falske profeten, den religiøse følgesvennen til Antikrist vil være i stand til å kalle ned ild fra 
himmelen og utføre mirakler når Antikrist står fram.  
 
«Det gjør store tegn, det lar til og med ild fra himmelen fare ned på jorden, midt for øynene på 
folk.» (Johannes Åpenbaring 13:13-14) 
 
Han vil være i stand til å «gi liv» til bildet av dyret – en figur av Antikrist som vil bli tilbedt over hele 
verden og det vil bli dødsstraff for å ikke gjøre det. Og på denne tiden vil også falne engler bli sluppet 
løs på jorden. Herren Jesus Kristus sa at i løpet av endetiden ville vi være vitne til at «Mennesker skal 
forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelens krefter skal rokkes.» (Lukas 
21:26) 
 
«Himmelens krefter» er en referanse til englevesener som vil forflytte seg fra deres tidligere 
tilholdssted og bli kastet til jorden. Kan det være at disse vesenene vil presentere seg selv som 
romvesener fra en annen planet? Heller enn å henvise til Gud kan det være at disse endetidens 
forførere istedenfor forfører folk til å tro at de er høyerestående livsformer fra en annen planet, som 
tidligere befruktet jorden og gav liv til menneskeheten og at Antikrist er deres utvalgte leder og som 
oppmuntrer jorden befolkning til å omfavne sin far djevelen som deres store helt? En av de mest 
anerkjente UFO-forskerne ser ut til å være enig i dette. 
 

 
John Keel 

http://www.newsweek.com/do-aliens-exist-many-people-believe-life-outside-earth-despite-zero-proof-742475
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John Keel var en anerkjent «UFOlog» (selv om han mislikte denne terminologien og foretrakk helst å 
bli kalt en «Fortean»). Keel var en veteran fra Korea-krigen, utenriks radiokorrespondent, jobbet i 
hærens stab og var en veldig suksessfull Hollywoodforfatter. Han var mannen bak begrepet «Menn i 
sort» og er forfatteren av boken «The Mothman Prophecies som handler om en liten by i Vest-
Virginia som det til stadighet kom rapporter fra at de så en bevinget «alien» med røde øyne. Keel 
som døde i 2009 brukte flere år på å intervjue hundrevis av mennesker fra hele landet, som påstod at 
de hadde hatt opplevelser med aliens eller UFOer. Han studerte titusenvis av rapporter om UFO-
fenomener som folk hadde sett. Han er regnet som en av de fremste UFO/alien-forskerne gjennom 
historien. Massevis av filmer er laget basert på hans arbeid. Hans arbeid med aliens og UFOer var 
basisen for handlingen i TV-serien «The X-Files», og mange science fictions- forfattere har spekulert 
på om hovedpersonen Fox Mulder var basert på John Keel. 

 

 
 
Det som er signifikant med Keel (og muligens grunnen til at hans navn ikke blir trukket frem så mye i 
dag) er at mens han fortsatte sin forskning på alien/UFO fenomenet endret han sitt perspektiv totalt. 
Han uttaler følgende i sin kritikerroste bok «Operation Trojan Horse»: 
 
«Gjennom mesteparten av historien har manifestasjonene innen demonologi og demonopati blitt 
sett på fra et religiøst perspektiv og blitt forklart som djevelens verk. De bisarre manipulasjonene 
og syke effektene beskrevet i demonologisk litteratur er vanligvis forklart som en stor usynlig 
konflikt mellom Gud og djevelen. I UFO-fortellingene er den samme konflikten blitt observert og 
troende har forklart det som en krig i himmelrommet mellom «vokterne» (de gode fra det ytre 
rom), som beskytter planeten vår og en ond utenomjordisk rase. Manifestasjonene er de samme, 
bare referansene er forskjellige. 
 
Misforstod oldtidsmennesket UFO-manifestasjonene ved å plassere dem inn i en religiøs kontekst? 
Litteraturen indikerer at fenomenet var en viktig del av det å farge det religiøse rammeverket 
knyttet til dette i tidligere tider på samme måte som fenomenet i dag støtter opp om et 
utenomjordisk alien rammeverk. «Operasjon Trojan Horse» er mer eller mindre en del av den 

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Fort
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gamle forestillingen, men fremstår i en mer oppdatert utgave. Djevelens emissærer fra tidligere 
tider har blitt erstattet av mystiske «menn i sort». Disse kvasienglene fra Bibelhistorien har blitt til 
beundringsverdige romvesener. Demonene, djevlene og falske engler ble oppfattet som løgnere og 
plyndrere av oldtidens mennesker. De samme bedragerne fremstår nå som langhårete Venusians 
(froskeliknende vesener.) (side 215-216) 
 
Keels konklusjon er på linje med Bibelens. Når noen sier de har sett eller møtt en alien eller UFO er 
det ikke noe annet enn en manifestasjon av et fallen vesen fra den spirituelle verden, om det nå er 
en demon eller engel. Keel som selv ikke var en kristen var i stand til å forstå at åndevesener som 
Skriften taler om, eksisterer og kan narre oss inn i et syndig opprør. Til og med Antikrist og den falske 
profeten vil sende ut demoner for å lokke verdens ledere til å gå til krig mot selveste Herren Jesus 
Kristus. Dette burde understreke den overbevisende kraften disse skapningene har og hvordan de er 
i stand til å sette i gang et globalt bedrag.  
 

Stol på Gud og Hans sanne frelse 
 

 
Han sa til dem: «Dere er nedenfra, jeg er ovenfra. Dere er av denne verden, jeg er ikke av denne verden. 

 -Jesus Kristus (Johannes 8:23) 
 

«Men jeg er redd at slik slangen narret Eva med sin list, skal også deres tanker bli ført på avveier, 
bort fra den oppriktige og rene hengivenhet til Kristus. For dere tåler det svært så godt når noen 
kommer og forkynner en annen Jesus enn ham vi har forkynt, eller når dere får en annen ånd enn 
den dere har fått, eller et annet evangelium enn det dere har tatt imot.» (2. Korinter 11:3-4) 
 
Slik samfunnet beveger seg mer og mer bort fra Herren og kunnskapen om Bibelen blir mindre og 
mindre vil døren til åndelig forførelse åpne seg mer og mer. Et scenario der utenomjordiske 
skapninger hevder at de er menneskehetens forfedre eller «guder» som fortjener å bli tilbedt blir 
mer og mer sannsynlig. Skriften sier at Satan vil ta i bruk alle virkemidler for å korrumpere hjerte og 
forstanden til folk slik at de vender seg bort fra den eneste sanne frelsesveien, som kun er gjennom 
tro på Jesus Kristus. Det er kun i tro på Jesu frelsesverk det finnes tilgivelse for synd. Jesus Kristus, 
den profeterte spiren av kvinnens ætt som vi leser om i 1. Mosebok 3, ydmyket seg selv ved å stige 
ned fra Himmelen for å lide som et menneske for at vi skulle bli frelst ved Hans offer. Djevelen vil 

https://en.wikipedia.org/wiki/Venusians
https://bibelogtro.wordpress.com/2016/10/26/hva-er-evangeliet/comment-page-1/
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bruke enhver løgn, forvrengning og forfalskning for å forvirre og forføre menneskene bort fra Den 
Eneste Sanne Frelsesveien. 
 
De tidligste kirkefedrene var fullstendig klar over dette, og er grunnen til at mange av dem allerede 
fra det første århundre e. Kr. forstod trusselen fra de falne englene og nefilimkjempene som er 
beskrevet i 1. Mosebok 6.  
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Nefilim – Hva tenkte kirkefedrene om dette? 
 

 
«slaget mellom guder og kjemper» - en oldtids utskjæring fra Delfi i Hellas som skildrer nefilimer i kamp (kilde). Apostlene 

visste at denne utskjæringen var basert på den bibelske beretningen om kjemper. 
 

 
Mange bøker, artikler og prekener som omtaler nefilimkjempene har opplevd en massiv 
oppblomstring det siste tiåret, men denne tolkningen av tiden før storflommen, som Bibelen 
beskriver, er ikke ny. Kirkens første generasjon av misjonærer, lærere og prester -noen av dem var 
lært opp direkte av apostlene- trodde virkelig på at gudesønnene som blir beskrevet i 1. Mosebok 
6 hadde forbudt seksuelt samkvem med menneskekvinner, som gjorde dem gravide med hybride 
nefilimkjemper. Denne artikkelen vil ta for seg skrifter fra kirkefedre og jødiske historikere fra de 
første århundrer etter Jesu fødsel som også var bevisst på beretningen om nefilim. 

 

Justin Martyr 
 

 
Justin Martyr bekreftet beretningen fra 1. Mosebok 6  

om de falne gudesønnene som tok seg menneskekvinner.  

 
 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/artifact?name=Delphi%2C+Siphnian+Treasury+Frieze--North&object=Sculpture
https://i1.wp.com/beginningandend.com/wp-content/uploads/2018/02/Battle-of-Gods-And-Giants-e1518596601439.jpg
https://i0.wp.com/beginningandend.com/wp-content/uploads/2018/01/justin-martyr-What-did-early-Christians-in-the-church-believe-about-the-Nephilim-giants.jpg


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

 

92 
 

Justin Martin var en kristen filosof og apologet i det andre århundret etter Kristus. Han var en 
inderlig forsvarer av den kristne troen og dette resulterte til slutt med at han ble halshugget fordi han 
nektet å ofre til hedenske guder. Da han ble spurt om hvorfor han nektet dette kom han med sitt 
berømte svar: «Ingen som har vettet i behold vender seg fra sann til falsk tro.» Mye av hans 
skriverier er bevart og han har omtalt beretningen i 1. Mosebok 6 ganske mye: 
 
«Gud, da han hadde skapt hele jorden og gav de jordiske tingene til mennesket og anordnet de 
himmelske elementene slik at vi fikk en rotasjon av årstider for å øke fruktene og gav sin hellige lov 
– disse tingene laget han helt bevisst for mennesket- bekreftet sin omsorg for mennesket og for alle 
ting under himmelen ved å utnevne engler som skulle vokte over dem. Men englene overtrådte sin 
posisjon og ble fanget i deres kjærlighet for menneskekvinner.» - Second Apology, kapittel 5 
 

Irenaeus 
 

 
 

Irenaeus (tidlig i det andre århundret – ca. 202 e.Kr.) var biskop eller pastor av kirken i det som nå er 
Lyon i Frankrike. Han var en av Polykarps disipler, som igjen hadde vært disippel av apostelen 
Johannes. Hans avhandling «Against Heresies» var et landemerke av et arbeid som utfordret den 
kjetterske gnostiske kristendommen, som truet den sanne troen på den tiden. Om 1. Mosebok 6 
skrev han: 
 
«Og i lang tid mens ondskapen utviklet seg og spredte om seg, nådde og la bånd på hele 
menneskerasen, helt til bare en liten rest av rettferdighet var igjen hos dem og en ulovlig forening 
fant sted på jorden da engler forente seg med døtrene til menneskerasen og de ble gravide med 
sønner, som på grunn av deres stigende storhet ble kalt kjemper.» A Discourse in the 
Demonstration of Apostolic Preaching; 18. 
 

 
 
 
 
 
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Justin_Martyr
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St. Ambrose 
 

 
The Pergamon Altar (fra det andre århundre f.Kr.) skildrer kjemper som slåss med guder. Dette alteret er beskrevet i 

Johannes Åpenbaring. 
 

St. Ambrose var en av de mest innflytelsesrike kristne i det fjerde århundret etter Kristus. Han var 
utnevnt som biskop i Milano og drev lidenskapelig forsvar av Kristi guddommelighet mot de som var 
talsmenn for det Arianske kjetteriet. Om nefilim skrev han: 
 
«Det var kjemper på jorden i de dager.» Forfatteren av Den Hellige Skrift mente ikke at disse 
kjempene måtte ansees, ifølge poetisk tradisjon, som sønner av jorden, men han proklamerer at 
disse som blir beskrevet som kjemper på grunn av deres ekstraordinære størrelse ble unnfanget 
ved et seksuelt forhold mellom engler og menneskekvinner.»   Ambrose, On Noah, 4.8. Genesis  1-
11, Volume 1 edited by Andrew Louth, Thomas C. Oden, Marco Conti 
 

Klemens av Roma 
 

 
 
Klemens av Roma var en kristen biskop i Roma i det første århundret, og levde på samme tid som 
apostelen Johannes. Hans epistel til kirken i Korint er et av de eldste bevarte kristne skrifter utenom 
Det Nye Testamentet. «The Clementine Homilies» er en samling skrifter fra det andre og tredje 
århundret som det hevdes er en nedskrevet samtaler mellom Klemens og apostelen Peter. Det er 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pergamon_Altar
https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=%c3%a5p+2%2c+13&type=and&book2=-1&searchtrans=
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ikke bevist at forfatteren er Klemens, men det tar også for seg nefilim, noe som igjen viser at dette 
temaet var vel etablert i den tidlige kirkehistorien: 
 
«Men da de hadde antatt denne formen, ble de dømt som begjærlige de som stjal og forandret seg 
selv til den menneskelige natur, de ville vise at de kunne leve hellig og slik kunne utsette den 
utakknemlige for straff, men likevel var de blitt i alle henseender menn. De tok del i menneskets 
lyster og de falt under dette da de inngikk samliv med kvinner; og de hadde samkvem med dem og 
sank ned i synd og mistet deres opprinnelige makt, og var nå ikke i stand til å returnere til deres 
opprinnelige renhet i deres riktige natur, de vendte seg bort fra deres flammende substans; for 
flammen deres sluknet under vekten av begjær og de ble forandret til kjød. De valgte den onde 
veien nedenom. For disse som nå var sterkt bundet til kjødet ble sterkt begrenset, derfor kan de 
ikke lengre stige inn i Himmelen.» – Clementine Homilies, Homily VIII, kapittel XIII. 
 

Lactantius 
 
Lucius Lactantius (ca. 250 – 325 e.Kr.) var en kristen forfatter i det tidlige fjerde århundret. En tidligere 
hedensk offentlig tjenestemann. Han trakk seg bort fra det politiske livet etter at han hadde konvertert 
til kristendommen og begynte å jobbe som rådgiver for keiser Konstantin. Han skrev mange 
apologetiske skrifter og forsvarte den kristne troen.  I kapittelet om «korrumperingen av engler» skrev 
han: 
 
«Da antallet mennesker begynte å øke forutså Gud, at djevelen, som Han fra begynnelsen av hadde 
gitt makt over jorden ville med sin karakter enten korrumpere eller ødelegge menneskeheten. Som 
Han hadde gjort i begynnelsen, sendte Han engler til beskyttelse og forbedring av menneskeheten; 
og i den grad Han hadde gitt dem fri vilje, Han gledet seg over dem over alle ting, hadde Han forbudt 
dem å besudle seg selv med synden fra jorden og ved dette miste verdigheten som var i deres 
himmelske natur. Han forbød dem helt klart å ikke gjøre det som Han visste at de ville gjøre, da de 
da ville oppleve at det ikke fantes håp om tilgivelse. Derfor mens de tok bolig hos menneskene, lot 
den mest svikefulle herskeren på jorden, ved hele sitt syndikat, gradvis å lokke dem til å plage, og 
tilskitne seg ved å ha samleie med kvinner.» – Lactantius, Divine Institutes, Book II, Ch. XV 
 

Tertullian 
 

 
Tertullian (155 – 240 e.Kr.) var en afrikansk kristen teolog fra den romerske provinsen Karthago. Han 
var en flink skribent, og hans verk er grunnlaget for kristen tanke på latinsk språk. Utenom Bibelen 
selv er han den tidligste troende som skrev om Treenigheten. Om hendelsen i 1. Mosebok skrev han: 

https://books.google.com/books?id=ZisRAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=Clementine+Homilies&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj43Pv7ytjYAhXNUd8KHevJDtcQ6AEIKTAA#v=onepage&q=cohabitation%20with%20women&f=false
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«Vi blir dessuten instruert av våre hellige bøker om hvordan visse engler falt ved deres egen frie 
vilje, et kull av onde demoner, fordømt av Gud, sammen med ledere av deres rase og den lederen vi 
har referert til. Det vil uansett i dag passe seg at deres arbeid blir berettet om. Deres forretninger 
betydde menneskehetens ruin. Så helt fra starten av søkte åndelig ondskap å ødelegge oss. De 
påførte oss følgelig sykdommer på kroppene våre og andre alvorlige ulykker, mens de ved hjelp av 
voldelige overgrep fører de raskt sjelen inn i ekstraordinære utskeielser.»   – Apology, Ch. XXII. 
 

Det første århundrets første jødiske tanker om nefilim 
 

 
«Antiquities of the Jews» er en av de viktigste bevarte historiske skrifter – og det nevner nefilim. 

 
Josefus Flavius, en av de mest anerkjente historikerne gjennom alle tider, var en jøde som levde i 
det romersk okkuperte Judea i tiårene etter Jesu død og oppstandelse. Hans bevarte verk viser 
tydelig hans eksepsjonelle kunnskap om Det Gamle Testamentet og det jødiske folks historie, helt 
tilbake til skapelsen. I hans mest kjente verk «Antiquities of the Jews» skriver han om 1. Mosebok 6: 
 
«For mange av Guds engler slo seg sammen med kvinner og fikk sønner med dem. Og disse 
sønnene beviste sin urett, og de foraktet alt som var godt på bakgrunn av sin egen selvsikkerhet 
som de fant i sin egen styrke; for tradisjonen sier at disse mennene handlet likt de som grekerne 
kaller kjemper.» – «Antiquities of the Jews», Bok I, 3:1, Flavius Josephus, som nedskrevet i «The 
Works of Flavius Josephus», William Whiston, Vol. 1, 1843, s. 16. 
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Apostlenes vitnesbyrd 
 

 
Judas brev. 

 

 
«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 nabobyene 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. (Judas 1:6-7) 
 
«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. Men han reddet den 
rettferdige Lot, som led under de holdningsløse menneskenes utsvevende liv.» (2.Peter 2:4-7) 
 

De første kirkefedrene trodde på beretningene om nefilim 
 
Mens beretningen om det seksuelle forholdet mellom engler og menneskekvinner som førte til 
fødselen av nefilimkjemper, som vi leser om i 1. Mosebok 6, fortsatt er et sterkt debattert tema, er 
det liten tvil om at denne kunnskapen var tilstede helt fra kirkens første århundre etter Jesu fødsel. 
Ikke alle kristne forholder seg til eller tror på dette, men saken er den at dette ikke er teorier som 
stammer fra nyere tid. Det er ikke ny kunnskap. Kirkefedrenes skrifter er ikke helt på linje med Den 
Hellige Bibelen, men de viser en bemerkelsesverdig innsikt i hva den første kirken trodde på. Og i 
dette tilfellet er det ingen tvil om at et stort antall kirkeledere trodde på historien om 
nefilimkjempene som levde på jorden, og forholdt seg til dem som ekte. 
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