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Nå, det er en siste ting som Webster brakte frem om nevrose, som jeg ennå
ikke har markert i dette Budskapet. Og denne siste tingen i nevrosen som han
forteller om, er at den til slutt vil føre til en "omforming".
Dette er faktisk det syvende kjennetegnet, og vi vet at syv er nummeret for
fullendelse.
De første seks er voksende stadier, eller faser som beveger en person mot en
fullstendig overtakelse av en demonisk innflytelse. Men det er noe annet med
dette siste kjennetegnet, som jeg gjerne vil undersøke nærmere.
Det siste kjennetegnet er omforming. Etter at de har startet med angst, da tar
angsten over, og de begynner å gjøre ting tvangsmessig. Da vil den
tvangsmessige atferden ta over, og det blir en besettelse for dem, som er
djevelbesettelse.
Den neste tingen som setter inn, er frykt, og vi vet at frykt har en straff. De
stopper opp med å gjøre det som de gjorde før. De bli på en måte helt stiv, eller
slik som Lots kone, de blir krystallisert.
Og når de gjør det, da vil depresjon snart følge etter. Når dette skjer, da
stopper de bare opp med å spise Ordet for denne tiden. De begynner å nekte
seg selv åndelig mat.
Til slutt, fordi de ikke lenger har et begjær etter denne typen mat, så begynner
de å unngå de andre som har det begjæret. Og de adskiller seg selv bort fra de
som spiser det, ved å kutte seg selv bort fra fellesskap og vennskap med alle de
andre som vandrer i Lyset.
Da vil det siste kjennetegnet ved nevrose ta over, som er en fullstendig
omforming. De beveger seg inn i et liv som er fullstendig sentrert rundt
materielle ting. Dette er djevel tilbedelse. Veien til en omforming inn i satans
system, er nå fullført. Det er det syvende og siste kjennetegnet i denne
nevrotiske tilstanden.

Husk nå, Webster forteller oss at når en person går inn i angst for hva som kan
komme til å skje, da er de motivert for å begynne med en tvangsmessig atferd.
Og når de først begynner å handle i en tvangsmessig atferd, da mister de totalt
fokus, og deres eneste fokus blir angsten. Tvangshandlinger gir vei til
tvangstanker, som Webster definerte som en besettelse. Personen er besatt av
sin angst. Denne besettelsen fører til fobi, som er en frykt for tingene som
angsten fokuserer på. Og det fører til en depresjon, noe som medfører en
adskillelse. På dette tidspunktet er personen totalt omformet til nevrose.
La oss bare si det på denne måten. Så lenge personen er fullstendig besatt av
denne angsten, da har de en total omforming til den.
La oss sammenligne denne omformingen med hva som skjer når en person er
besatt av Den Hellige Ånd. Dette blir også kalt en omforming.
Jesus sa til Peter i Lukas 22: "Når du er blitt omvendt (omformet), da styrk
dine brødre."
Lukas 22:31 Herren sa: «Simon, Simon! Se, Satan har gjort krav på dere, for at
han skulle få sikte dere som hvete.
32 Men Jeg har bedt for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du er blitt
omvendt, da styrk dine brødre.»
33 Men Peter sa til Ham: «Herre, jeg er klar til å gå både i fengsel og i døden
sammen med Deg.»
34 Da sa Han: «Jeg sier deg, Peter, at hanen skal ikke gale i dag før du tre
ganger har nektet at du kjenner Meg.»
Legg merke til at Peter trodde at han var en ekte etterfølger. Og selv om han var
helt overgitt til Jesus, så kjente han ikke til sin virkelige tilstand på dette
tidspunktet. Og Jesus sa dette til ham: "Peter, du er ikke fullstendig fokusert på
meg, ikke til den omstendigheten at du er blitt omformet med min Hellige Ånd, til
å leve Seg Selv ut inni deg. Men du vil sannelig bli omformet en dag. Men
mellom den dagen og nå, for å vise deg at du enda ikke er fullstendig omformet,
så vil du fornekte meg tre ganger i denne natt. Men når du er blitt omformet, da
vil du være sterk nok til å også styrke brødrene dine."
Så vi ser kjennetegnene til denne demonbesettelsen. De er forårsaket av de
demoniske løgnene som fremkaller angst. Og vi ser at det resulterer i at en
person blir så svekket, slik at de er blitt helt og fullstendig omformet til en
nevrotisk tilstand. På dette tidspunktet er de helt fanget inn i nevrose og dens
dårlige effekter.

Imidlertid vil jeg at du skal sammenligne denne omformingen til nevrose og den
omformingen som finner sted når en person er fullstendig besatt av Den Hellige
Ånd. Du vil se at omformingen gjort av Den Hellige Ånd, ikke vil svekke deg.
Tvert imot, den styrker deg med Den Hellige Ånds kraft og styrke.
Hvis vi derfor skulle bruke en grafisk fremstilling for å vise disse to
omformingene, da ville det se ut slik som fremstillingen nedenfor.
1) Omformingen til nevrose i 7 trinn
Omforming  7  6  5  4  3  2  1  Utgangspunkt
Nevrose  7  6  5  4  3  2  1  Utgangspunkt
2) Omformingen ved Den Hellige Ånd i 3 trinn
Utgangspunkt  1  2  3  Omforming
Utgangspunkt  1  2  3  Omformet til et Bilde av Kristus.
(“EnDoxaZo” Kristi Sinn)
Begge disse reisene begynner med å bli konfrontert med tilstanden i vårt liv. Vi
ser på omstendighetene i vårt ditt, og det ryster oss, fordi vi gjenkjenner vår
tilstand.
Det er vårt utgangspunkt. Det er når vi innser at det er ting vi ikke kan
kontrollere. Og det er da vi tar vårt valg, enten å overgi det hele til Gud, eller vi
bestemmer oss for å ta kontroll over vår livssituasjon på egen hånd. Det er det
vi har merket av som vårt utgangspunkt på denne oversikten.
Vi vet at det er syv stadier som vil ta oss fra angst til en fullt utviklet nevrose.
Men det er bare tre stadier som vil ta oss fra utgangspunktet og til et overgitt
Guds kar som er blitt omformet til bildet av den førstefødte sønnen.
Nevrose  7  6  5  4  3  2  1  Utgangspunkt
Legg merke til at nevrose har syv stadier. Syv er ferdigstillelse. Det syvende
trinnet er satt for å ende opp som en fullstendig omformet nevrotiker. Og vi
begynner denne reisen med å få angst. Så velger vi å selv ta ansvar for livet
vårt. Og for å kontrollere angsten, begynner vi å bevege oss inn i en
tvangsmessig adferd. Vi gjør ting som vi tenker vil forandre på resultatet av det
vi ser for oss. Vi har nå gått fra trinn én til trinn to i nevrose.
Vi fokuserer nå så mye på angsten vår, og vi har begynt å tvangsinnføre ting for
å kontrollere vår angst. Vi blir så fokusert på den at vi raskt går inn i trinn tre av

nevrosen, som er at vi har blitt inntatt av angsten. Og på dette tidspunktet er vi
faktisk blitt besatt av det.
Når vi først har blitt besatt av vår angst, da har den inntatt oss. Vi har i våre
tanker blitt en slave, for å fortsette å mate vår angst. Og besettelsen vår fører til
det fjerde stadiet i nevrosen, som er at vi nå frykter den.
Vel, på dette tidspunktet ser vi at Skriften lærer oss at "frykt har en straff".
1.Johannes 4:18 Det er ingen frykt i kjærligheten. Men den fullkomne
kjærligheten driver frykten ut, for frykten har en straff. (Frykt har en straff)
Men den som frykter, er ikke gjort fullkommen i kjærligheten.
Og vi ser gjennom Skriften at straffen for frykt, er at vi begynner å stenge oss
selv bort fra å gjøre det som vi ble kalt til å gjøre. "Josef fryktet for å ta Maria til å
være hans kone. Og derfor hadde han tenkt å hemmelig skille seg fra henne."
Så vi begynner å trekke oss tilbake fra å spise, og vi vil bare sove. Og uten å
spise, mister vi energien til å gjøre noe. Alt vi ønsker å gjøre, er å sove den bort.
Og det fører oss til det femte stadiet av nevrose, som er depresjon.
Når vi først har kommet inn i dette stadiet av nevrose, da er livet vårt fullstendig
utenfor vår kontroll, og vår depresjonstilstand fører oss raskt til det sjette stadiet
av nevrose. Det er adskillelse, der vi kutter oss selv bort fra alle de andre som
spiser. Nå, jeg har vist dere i denne serien at dette gjelder for både å spise
åndelig mat, og det å spise naturlig.
På dette tidspunktet har vi avskåret oss fra alle som kunne ha hjulpet oss, og
henvist oss videre til Kristus for å få svar. Vi er nå overlatt til oss selv. Vi er
alene, og vi har nå gått inn i det syvende og siste stadiet av nevrose. Det betyr
at vi er fullstendig omformet til en nevrotisk tilstand, og at vi har mistet all
forbindelse med det virkelige svaret, som er Kristus.
Nå, på den annen side, når vi står der ved utgangspunktet, og blir konfrontert
med vår virkelige livssituasjon. Hvis vi da hadde valgt Kristus til til å være vår
hjelper, til å være vår tilflukt, (for å overvinne vår angst, basert på at vi blir
konfrontert med vår virkelige livssituasjon), da vil vi gå inn i en tretrinns reise.
Det vil ikke bare overvinne vår angst, men det vil ende opp i Herlighet.
Utgangspunkt  1  2  3  Omformet til et Bilde av Kristus
(“EnDoxaZo” Kristi Sinn)

Legg nå merke til forskjellen mellom denne reisen og reisen inn i en nevrose.
Denne reisen skjuler seg i sin enkelhet. Det er bare tre stadier, og tre er ikke
fullendelse, tre er fullkommenhet.
Det første stadiet mot fullkommenhet, er vårt valg om å ta imot Kristus. Ikke
bare som den som skal redde oss fra oss selv, men vi har valgt ham til å bli vår
Herre eller mester i hele vår livssituasjon. Og vi vet at dette første stadiet mot
Guds fullkommenhet, kalles Rettferdiggjørelse. Vi blir rettferdiggjort ved Tro.
Ikke vår Tro, men Hans Tro. Vi velger hans Tro fremfor vår egen. Dette betyr at
vi velger Ham til å være vårt svar, i stedet for: ...arbeid på deres egen frelse
med frykt og beven! (Filipperne 2:12)
Og jeg vil at du skal legge merke til den umiddelbare effekten som
rettferdiggjørelse har på vår angst. Paulus sa i:
Romerne 5:1 Da vi altså er blitt rettferdiggjort ved tro, har vi fred med Gud
gjennom vår Herre, Jesus Kristus.
Og hvis vi har fred med Gud, da blir vi ikke lenger engstelig for hvordan det
ender opp med oss. Vi ser på Kristus som vårt svar, og vi har fred. Det betyr at
du ikke er engstelig for noen ting.
Derfor har vi allerede i det første stadiet av vår kristne reise, mistet den angsten
vi hadde til å begynne med. Hvis vi lever i fred, da kan vi ikke samtidig være i en
livsfase av bekymring eller engstelse. Bekymringene våre er over. Tilintetgjort.
Vel, vi vet at rettferdiggjørelse vil føre oss til helliggjørelse. Og vi vet at det er
et innviet liv som er helt blottet for sitt eget selv, og det livet er fullstendig
fokusert på Kristus for alle våre svar. Dette andre stadiet kalles helliggjørelse.
Og når vi først har kommet inn i dette stadiet i livet, da er vi på vei til vår
herlighet. Vi har nå blitt et innviet kar i Guds hender. Og vi vet at:
Filipperne 2:13 For det er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre
Hans gode vilje. Og vi vet at:
Filipperne 1:6 Han som har begynt den gode gjerning i dere, vil fullføre
den inntil Jesu Kristi dag.
Og vi vet også at siden Han er Troens opphavsmann og fullender, da er dette
ute av våre hender og helt lagt over i Hans hender. Og det er det som gir oss
fred med Gud.
Vi har tatt vår beslutning om hvordan vi skal håndtere Livets prøvelser. Og det
er ved å være fullstendig avhengig av Kristus og Hans Ord alene, for alle våre
svar.

Denne andre fasen av vårt livs reise, fører oss til å bli fylt med Hans Hellige
Ånd, som er Hans Ord. Og på dette tidspunktet i vår reise blir vi helt avhengig
av Hans Ord for alle våre svar. For den Ånden som lever i deg, er Hans Ord. Og
vi vet at hvis vi tenker annerledes i noe, da skal Gud også åpenbare det for oss,
fordi Kristi sinn er i oss.
Når du først har mottatt Hans Ord, som er Hans Ånd, for alle dine behov, da blir
du omformet. Og nå er Kristi sinn i deg, og du er på din vei til å bli likedannet
med bildet av den førstefødte Sønnen.
Og det bringer styrke til oss og i oss, etter som han sa:
1.Johannes 4:4 For Han som er i dere, er større enn han som er i verden.
Så vi ser at dette står fullstendig i motsetning til en person som er besatt av
angst. De blir bare svakere og svakere og svakere, inntil de blir fullstendig
overtatt av sin angst. Men de som blir omformet av Den Hellige Ånd, blir
sterkere og sterkere og sterkere. Og de vet at:
Filipperne 4:13 Jeg makter alt i Kristus, Han som styrker meg.
La oss nå gå til Skriften og se på disse to helt forskjellige reisene gjennom livet
ut fra hva Skriften sier om det.
I 1.Timoteus 4 ser vi at dette skriftstedet taler om et frafall bort fra Troen ved
endetiden. Vel, dette taler ikke om dem som har sin ferd i Kristus, men snarere
om de som har valgt å selv ta kontroll over sin egen skjebne.
1.Timoteus 4:1 Ånden sier klart at i de siste tider skal noen forlate troen og
vende seg til forførende ånder og demoners lære.
Altså, for å kunne vende seg til forførende ånder og demoners lære, må de først
forlate Troen, som er Kristi åpenbaring. Dette er den ferden på syv trinn inn i
nevrose. De har forlatt Troen, eller Kristi åpenbaring, og de har valgt å selv
kontrollere sin egen utgang. Jeg sammenligner dette med de som forlot
Budskapet fordi de tror at de vet bedre. Hvordan kan du vite bedre enn det som
en stadfestet Guds sønn gjør? Men de velger selv denne veien.
Vi ser også i Efeserne 4:18-20 at når en person driver bort fra styrken i Ordet,
da kutter det av Guds Liv som kommer gjennom Hans Ord. Og dette at de blir
drevet bort fra Ordet, det starter med en feil innflytelse og en feil forståelse,
en forståelse som er blitt formørket.
Efeserne 4:18 De er blitt formørket i sin forstand og er fremmedgjort (adskilt) for
livet i Gud, (hvordan da) på grunn av uvitenheten som er i dem, (legg merke til
at det er deres egne tanker, deres egen tro. Så de er nødt til å velge å avvise

troen til Guds Sønn, for deretter å velge sine egne tanker. Og så forteller han
oss hvorfor.) på grunn av hardheten i deres hjerte. (porosis, som er forherdelse,
hardhet, blindhet, dumhet)
19 De har ingen skamfølelse, og de har gitt seg over til usedelighet, og til all
slags urenhet, i grådighet.
20 Men dere har ikke lært å kjenne Kristus på den måten.
Så de har gitt seg selv over til sitt eget kjød, og til sine egne menneskelige
instinkter, i stedet for en intelligent beslutningstaking basert på et stadfestet Ord.
Vi ser også i Lukas 8:13 at fordi de ikke har noen ekte røtter i seg selv, da faller
de bort fra Sannheten.
Lukas 8:13 De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører.
Men de har ingen rot. De tror en tid, men i fristelsens stund faller de fra.
La oss lese det fra Den Utvidede Bibelen (EXB) for å finne ut hva det betyr å
ikke ha noen rot i seg selv.
Lukas 8:13 (EXB) Sæden som falt på steingrunn, det er lik disse som hører
undervisningen fra Gud og aksepterer [mottar] det så gjerne [med glede], men
de tillater ikke undervisningen å gå dypt inn i deres liv [så de har ingen rot].
Likevel tror de for en stund. Men når det kommer problemer [en tid for fristelser
og prøvelser], da gir de opp [faller bort; forlater det].
Vel, dette er en helt annen gruppe her som tillater bekymringene å komme inn.
Det kveler Ordet slik at Ordet ikke kan gi noen frukt til modenhet. Og glem aldri
dette at bare de modne sønnene vil nå frem til å få sønnekår.
Lukas 8:14 (EXB) 14 Sæden som falt blant torner, er lik de som hører
undervisningen fra Gud, men de lar bekymringene [frykt; engstelse], rikdom og
nytelser i dette livet · forhindre dem i å vokse og produsere [kveler / overfyller
dem, og de produserer ikke] · god [utviklet; moden] frukt.
La oss også lese fra:
Wuest oversettelsen: Luke 8:14 Og de som falt inn i torner, er de som hørte
Ordet, men under presset av angst og rikdom og nytelser fra et materialistisk
liv, mens de vandrer på sin vei, da blir de kvalt av disse tingene, og de bringer
ikke frem frukt til modenhet.”
La oss nå lese et annet sted om dette som er profetert til å komme i denne
endetiden. Jesus forteller oss i:
Lukas 13:22 Jesus gikk gjennom byene og landsbyene og underviste på reisen
Sin mot Jerusalem.

23 Da var det en som sa til Ham: «Herre, er det få som blir frelst?» Men Han sa
til dem:
24 «Kjemp for å komme inn gjennom den trange port! For Jeg sier dere:
Mange skal søke å komme inn, men ikke være i stand til det.
25 Når først husets Herre har reist Seg og stengt døren og dere blir stående
utenfor og banke på døren og si: «Herre, Herre, lukk opp for oss!», da skal Han
svare og si til dere: «Jeg kjenner dere ikke, hvor er dere fra?»
26 Da skal dere begynne å si: «Vi spiste og drakk i Ditt nærvær, og Du
underviste i gatene våre.»
27 Men Han skal si: «Jeg sier dere at Jeg kjenner dere ikke, hvor er dere fra?
Gå bort fra Meg, alle dere urettferdighetens arbeidere.»
28 Det skal bli gråt og tenners gnissel når dere ser Abraham og Isak og Jakob
og alle profetene i Guds kongerike, mens dere selv er kastet utenfor.
Jeg vil at dere skal merke dere ordet "Gå bort fra". Som brukes her i vers 27.
Det er det samme ordet som brukes for "å falle fra".
I Hebreerne 3:7-4:2, her ser vi at vantroens onde hjerte, som er en feil
forståelse, fører til at de faller fra eller går bort fra den levende Gud.
Hebreerne 3:7 Derfor, som Den Hellige Ånd sier: «I dag, om dere hører Hans
røst,
8 da forherd ikke deres hjerter, (forherd ikke deres hjerter, “bli ikke krystallisert
i dine tanker”) slik som Israel hadde bitterhet på fristelsens dag i ørkenen.
9 Det var der deres fedre fristet Meg, de testet Meg, men de hadde sett Mine
gjerninger i førti år.
10 Derfor ble Jeg vred på den slekten, og Jeg sa: De farer alltid vill i hjertet,
men de kjente ikke Mine veier.
11 Så sverget Jeg i Min vrede: De skal ikke komme inn til Min hvile.»
12 Se til, brødre, at det ikke er et ondt vantroens hjerte i noen av dere, slik at
han faller fra den levende Gud.
13 Men forman hverandre daglig, så lenge det heter «i dag», så ikke noen av
dere skal bli forherdet ved syndens forførelse.
14 For vi er nemlig blitt delaktig i Kristus, så sant vi helt til enden holder fast på
den tilliten vi hadde fra begynnelsen,
15 for det blir sagt: «I dag, om dere hører Hans røst, da forherd ikke deres
hjerter (ikke la tankene dine bli krystallisert), slik som Israel hadde bitterhet i
ørkenen».
16 For hvem var det som hørte og likevel gjorde opprør? Sannelig, var det ikke
alle de som kom ut fra Egypt ved Moses?
17 Og hvem var Han vred på i førti år? Var det ikke på dem som syndet, så

kroppene deres falt om i ørkenen?
18 Og hvem andre enn dem som hadde vært ulydige, var det Han sverget ikke
skulle komme inn til Hans hvile?
19 Så vi ser da at de kunne ikke komme inn på grunn av vantro.
Hebreerne 4:1 Så la oss derfor frykte, for at vi ikke skal bli latt tilbake, når det
gjelder løftet om å komme inn til Hans hvile, så det ikke skal vise seg at noen av
dere er kommet for sent.
2 For evangeliet ble også forkynt for oss slik som det ble for dem. Men
ordet som de hørte, ble ikke til noen nytte for dem, fordi det ikke ble forenet
sammen med troen i dem som hørte det.
Så Ordet som de hørte, ble ikke forenet sammen med Tro (åpenbaring) inni
dem. De hørte Ordet, men hadde ingen åpenbaring om hva det betydde. Og det
produserte ikke liv i dem.
Igjen ser vi i 2.Tessalonikerne 2:3 at det er nødt til å komme et frafall for at vi
skal kunne vite at vi er i endetiden og i Kristi Tilsynekomst. Legg igjen merke til
at dette Frafallet er fra Troen, som er denne ferden i tre trinn inn til Livet. Så
dette vil måtte være de som etter eget valg adskiller seg selv fra disse som
vandrer i Lyset, liksom Han er i Lyset.
2.Tessalonikerne 2:3 La ingen forføre dere på noen måte. For den kommer
ikke uten at frafallet først er kommet, og syndens menneske er blitt åpenbart,
fortapelsens sønn.
Vi ser også i Hebreerne 6:4-6 at dette frafallet vil være blant dem som en gang
har blitt opplyst, og som deretter avviker fra denne opplysningen. De faller
faktisk bort fra den. Og det er umulig for dem å noen gang endre tankene sine
imot det igjen. Med andre ord så er disse som har gått ned de syv stadiene av
nevrose, og som har blitt omformet til den totale nevrotiske tilstanden, de vil aldri
kunne være i stand til komme tilbake og gå denne 3-trinns ferden inn til
fullkommenhet.”
Hebreerne 6:4 Det er umulig for dem som en gang har blitt opplyst, og har
smakt den himmelske gave, og har fått del i Den Hellige Ånd,
(med andre ord så har de vandret under ildstøtten)
5 og har smakt Guds gode ord (Budskapet), og kreftene fra den kommende
tidsalder, (det er Tusenårsrikets kraft, slik som å snakke med pungrotter, bier og
okser, og få dem til å gå eller fly sin vei.)
6 for dem er det umulig å bli fornyet til omvendelse igjen (til en omforming av
sinnet), hvis de faller fra (hvis de avviser rettferdiggjørelse ved Tro, at de går

nedover i det sporet som leder mot gjerninger og nevrose). For de korsfester
Guds Sønn for seg selv på ny, og stiller Ham åpenlyst til skamme.
Hvordan korsfester de Guds Sønn for seg selv på nytt? Husk på at de ikke
kan gjøre det med den bokstavelige førstefødte Sønnen, fordi hans offer er et
offer som er én gang for alltid. Så de avviser Ham og det å leve ved Hans tro.
Dette gjør de ved å akseptere sin egen forståelse, og dermed starter de på
reisen inn til nevrose og død.
Legg merke til at Peter advarer oss i 2. Peter 3:14-18, om å være på vakt, slik
at vi ikke skal falle fra eller forlate troen.
2.Peter 3:14 Derfor, mine kjære, når dere venter på alt dette, legg da vinn på å
bli funnet i fred av Ham, uten flekk og lyte.
15 Og må vår Herres langmodighet lede dere til frelse, slik også vår kjære bror
Paulus har skrevet til dere, etter den visdom som er gitt ham.
16 I alle brevene sine taler han også om disse ting. I disse brevene er det noen
ting som er vanskelig å forstå. Og de som er ulærde og ubefestede,
forvrenger dette, slik de også gjør med de andre Skriftene, til sin egen
undergang.
17 Siden dere, mine kjære, altså vet dette på forhånd, så vær på vakt så ikke
dere også blir ledet bort sammen med de lovløses villfarelse og faller bort
fra deres egen fasthet.
18 Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og Frelser Jesus Kristus! Ham
tilhører æren både nå og til evighetens dag! Amen.
Og i Hebreerne 12:1-17 blir vi advart av apostelen Paulus gjennom å vise oss
hva som skjedde ved den første utvandring. Det var mange som kom ut under
Ildstøtten, men likevel så falt de ifra før de kom inn til løftet.
Hebreerne 12:1 Derfor skal også vi, siden vi er omgitt av en så stor sky av
vitner, legge av enhver byrde og synden som så lett fanger oss, og løpe
med utholdenhet i den kampen som er lagt foran oss,
2 mens vi ser på Jesus, troens opphavsmann og fullender. På grunn av den
gleden som var lagt foran Ham, utholdt Han korset, aktet ikke på skammen og
har nå satt seg ved høyre side av Guds trone.
3 For se på Ham som har holdt ut en slik motsigelse fra syndere, for at dere ikke
skal bli trette og motløse i deres sjeler.
(for at dere ikke skal begynne å bekymre dere, og bli engstelig, og gå bort fra
Kristus til å være deres svar, og prøve å kjøre løpet på egen hånd.)
4 Dere har ennå ikke stått imot så det har ført til blodsutgytelse mens dere
kjemper mot synden.

5 Og dere har glemt formaningen som taler til dere som til sønner: Min sønn,
forakt ikke Herrens tukt! Bli heller ikke motløs når du refses av Ham.
6 For den Herren elsker, den tukter Han, og Han hudstryker hver sønn Han
tar seg av.
7 Når dere må holde ut tukt, så er det Gud som behandler dere som
sønner. For hvilken sønn er det som en far ikke tukter?
8 Men hvis dere er uten tukt, som alle har fått sin del av, da er dere uekte
barn og ikke sønner.
9 Hvis vi har hatt menneskelige fedre som tuktet oss, og vi har hatt ærefrykt for
dem, skal vi ikke da mye mer underordne oss åndenes Far og få leve?
10 For de andre tuktet oss i noen få dager, slik de syntes det var best. Men Han
tukter til vårt beste, så vi kan få del i Hans hellighet.
11 Nå er det slik at ingen tukt synes å være til glede mens den står på, men
bare smertefull. Men etterpå skaper den rettferdighetens fredfulle frukt hos
dem som er blitt oppdratt ved den.
12 Derfor, styrk de slappe hender og de matte knær,
13 og gjør stiene rette for føttene deres, slik at det halte ikke skal gå ut av
rekken, men la det heller bli legt.
14 Jag etter fred med alle mennesker, og etter hellighet; uten den skal ingen
se Herren.
15 Se til at ikke noen kommer bort fra Guds nåde, for at ikke noen
bitterhetens rot skal vokse opp og gjøre skade, så mange blir smittet av den.
16 For at ikke noen er en horkar eller vanhellig som Esau, som solgte
førstefødselsretten sin for en matrett.
17 For dere vet at han etterpå, da han ville arve velsignelsen, ble forkastet.
For han fant ikke noe rom for omvendelse, selv om han inderlig søkte den med
tårer.
Så det er absolutt en advarsel til oss om å holde vårt fokus på Kristus, som er
opphavsmann og fullender i vårt løp.
1.Korinterne 10:1 Dessuten, brødre, vil jeg ikke at dere skal være uvitende om
at alle våre fedre var under skyen, alle gikk gjennom havet,
2 alle ble døpt til Moses i skyen og i havet,
3 alle spiste den samme åndelige mat,
4 og alle drakk den samme åndelige drikk. For de drakk av en åndelig Klippe
som fulgte dem, og den Klippen var Kristus.
5 Men Gud fant ikke behag i fleste av dem, for de ble nemlig drept i
ørkenen.

6 Disse hendelsene ble eksempler for oss, slik at vi ikke skal ha lyst til det
onde, slik de hadde lyst til det onde.
7 Og bli ikke avgudsdyrkere, slik noen av dem ble. Som det er skrevet: Og
folket satte seg ned for å spise og drikke, og stod opp for å leke.
8 La oss heller ikke drive hor, slik som noen av dem gjorde, og tjuetre tusen falt
på én dag.
9 Heller ikke må vi friste Kristus, slik som noen av dem gjorde, og ble drept av
slanger.
10 Dere må heller ikke klage, slik som noen av dem klaget, og ble drept av
ødeleggeren.
11 Alt dette hendte dem som forbilder, og det ble skrevet ned til advarsel
for oss, som de siste tider er kommet til.
12 Derfor må den som tror at han står, passe seg så ikke han faller.
13 Det er ikke kommet over dere noen fristelse som ikke er menneskelig. Gud
er trofast; han skal ikke la dere bli fristet over evne, men Han skal sammen
med fristelsen også sørge for en vei ut, slik at dere kan være i stand til å
bære det.
14 Derfor, mine kjære, flykt fra avgudsdyrkelsen!
Legg merke til at alle er nødt til å gå igjennom prøvelsene, men bare de som er
bestemt til å klare det, vil komme igjennom uten å falle. Og det er disse som har
sitt fokus på Kristus og Ham alene. De blir rettferdiggjort ved den troen som
tilhører Guds sønn. Og som Paulus sa, at de har dødd til sitt selv, slik som
Jesus døde for oss. Og de lever ved den troen som tilhører Guds Sønn.
Vi blir også advart om dette frafallet i Åpenbaringen 2:
Åpenbaringen 2:4 Likevel har Jeg dette imot deg, at du har forlatt din første
kjærlighet.
5 Husk derfor hvor du er falt fra! Omvend deg og gjør de første gjerningene,
ellers skal Jeg brått komme over deg og flytte lysestaken din fra sitt sted, hvis
du ikke omvender deg.
Husk nå at Ordet falt blant ugresset, og de elsket det de hørte, det var deres
første kjærlighet. Men under prøvelsen som følger med Ordet, visnet de bort og
døde, fordi de ikke hadde noen rot. De tok ikke Ordet til hjertet for å få sitt liv
forandret. De lot ikke Kristi tro ta dem fra rettferdiggjørelse til helliggjørelse, og
videre helt frem til at selve Guds liv, det som var i Kristus, kunne ta bolig inni
dem.

Jesus taler også om dette frafallet:
Matteus 7:23 Men da skal Jeg bekjenne for dem: «Jeg har aldri kjent dere. Gå
bort fra Meg, dere som gjør lovløshet!»
Dr. Hoeyr sa at dette betyr at Jesus sier: "Jeg pleide å kjenne deg som min
kone, men jeg kjenner deg ikke som min kone mer" ... det finnes en total
omforming bort fra Kristus.
Men legg merke til at vi har et tilfluktssted. For vårt tilfluktsted er Kristus, som
er her, slik som vi ser i Judas bok.
Judas 1:24 Men Han som har kraft til å bevare dere fra å falle og til å framstille
dere ulastelige framfor Sin herlighet med umåtelig glede,
Legg merke til han sa: Han som har kraft til å bevare dere fra å falle ...
Derfor skulle Hans nærvær være selve fokuset i livet vårt. For han er her for å
redde de rettferdige fra å gå fortapt. Og Han er her for å redde de utvalgte fra å
gå til grunne. Det betyr at Han skal redde oss fra galskapen i endetiden.
Så i det vi avslutter, la oss bare lese Skriftstedene som er knyttet til disse
tingene som Han er her for å gjøre for oss.
Han er her for å redde de rettferdige fra å gå fortapt.
2.Tessalonikerne 1:1 Paulus, Silvanus og Timoteus, til tessalonikernes
menighet i Gud, vår Far, og Herren Jesu Kristi Far.
2 Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesu Kristi Far.
3 Vi skylder alltid å takke Gud for dere, brødre, Han som er verdig vår takk, fordi
deres tro vokser kraftig, og kjærligheten hos hver enkelt av dere blir rikere, flyter
over til de andre.
4 Derfor roser vi oss av dere i Guds menigheter, over deres tålmodighet og tro i
alle deres forfølgelser og trengsler, som dere holder ut i.
5 Dette er et bevis på Guds rettferdige dom, at dere kan bli funnet verdige til
Guds kongerike, som dere også lider for,
6 så sant det er rettferdig at Gud gjengjelder dem som plager dere med
trengsel,
7 og at Han, til dere som er plaget, gir hvile sammen med oss, i Herren Jesu
åpenbaring fra himmelen sammen med Sine mektige engler,
8 med flammende ild, gir Han straff over dem som ikke kjenner Gud, og over
dem som ikke var lydig mot vår Herre Jesu Kristi evangelium.
9 De skal bli straffet med undergang, evig borte fra Herrens åsyn, og borte fra
Hans krafts herlighet,

10 når Han kommer for å bli herliggjort i Sine hellige, og bli hyllet i alle dem som
tror, fordi vårt vitnesbyrd til dere ble trodd i den dagen.
11 Derfor ber vi også alltid for dere om dette, at vår Gud vil akte dere verdige til
dette kallet, og at Han vil fylle dere med all velvilje til godhet og troens gjerning, i
kraftgjerninger,
12 for at vår Herre Jesu Kristi navn må bli herliggjort i dere, og dere i Ham, etter
nåden fra Gud, både vår og Herren Jesu Kristi Gud.
2.Tessalonikerne 2:13 Men vi skylder alltid å takke Gud for dere, brødre, dere
som er elsket av Herren, fordi Gud fra begynnelsen utvalgte dere til frelse, i
Åndens helliggjørelse og tro på sannheten.
Legg merke til at endetidens Åpenbaring bringer frelse.
1.Peter 1:5 dere som i Guds kraft blir bevoktet gjennom troen, til den frelse
som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid.
9 og mottar målet for deres tro, sjelenes frelse.
10 Om denne frelsen har profetene grundig undersøkt og gransket, de som
profeterte om den nåde som skulle komme til dere,
2.Peter 2:12 Men disse menneskene ligner ufornuftige villdyr som er født til å
fanges og utslettes. De taler ondt om de ting de ikke forstår, og de skal gå
fullstendig til grunne i sin egen fordervelse,
13 de får urettferdighetens lønn. De regner det som en glede å bruke dagen til
et utsvevende liv. De er som skamflekker og styggedommer, og de fråtser i sine
egne forførelser mens de fester sammen med dere.
2.Peter 3:9 Herren er ikke sen med løftet, slik noen regner det for senhet. Men
Han er tålmodig med oss, siden Han ikke vil at noen skal gå fortapt, men at alle
skal komme til omvendelse.
1.Tessalonikerne 5:9 For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å eie frelse
gjennom vår Herre Jesus Kristus,
1.Tessalonikerne 2:13 Av denne grunn takker vi også Gud alltid, for da dere
tok imot det Guds ord som dere hørte av oss, så tok dere imot det, ikke som
menneskers ord, men som det i sannhet er: Guds ord, det som også er
virksomt i dere som tror.
Titus 2:11 For Guds frelsende nåde er blitt vist frem, foran alle mennesker, i
herlighet,

Apostelen Paulus formanet oss om å holde fokus på Kristus.
Hebreerne 2:1 Derfor må vi så mye mer holde fast på det vi har hørt, så vi
ikke driver forbi.
2 For om det ord som var talt ved engler, stod fast, og enhver overtredelse og
ulydighet fikk en rettferdig gjengjeldelse,
3 hvordan skal da vi slippe unna om vi ikke har brydd oss om en så stor frelse? I
begynnelsen ble den først forkynt av Herren, og den ble stadfestet til oss av
dem som hadde hørt Ham.
4 Gud vitnet også med både ved tegn og under, ved forskjellige kraftige
gjerninger og utdeling av Den Hellige Ånd, etter Sin egen vilje.
Hebreerne 9:28 slik ble Kristus ofret én gang for å bære de manges synder. For
dem som ser etter Ham, skal Han bli sett for andre gang, uten synd, til frelse.
Han er her for å redde de Utvalgte fra villfarelse.
Matteus 24:3 Da Han nå satt på Oljeberget, kom disiplene til Ham. Og mens de
var alene, sa de: «Si oss, når skal dette skje? Og hva skal tegnet på Ditt komme
være, og på verdens ende?»
4 Jesus svarte og sa til dem: «Se til at ingen forfører dere!
5 For mange skal komme i Mitt navn og si: «Jeg er Kristus.» Og de skal forføre
mange.
11 Mange falske profeter skal da stå fram og forføre mange.
24 For falske kristuser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og
under, for å forføre selv de utvalgte - om det var mulig.
Markus 13:5 Og Jesus svarte dem og begynte å si: «Vokt dere, så ingen får
forføre dere.
6 For mange skal komme i Mitt navn og si: Jeg er Han, og de skal forføre
mange.
Efeserne 1:17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi
dere visdoms og åpenbarings Ånd i kunnskap om Ham,
18 til å opplyse øynene for deres tanker, slik at dere kan forstå hvilket håp dere
fikk ved Hans kall og hvor rik på herlighet Hans arv er i de hellige,
Efeserne 4:14 for at vi ikke lenger skulle være som små barn og bli kastet hit og
dit og bli drevet omkring av enhver lærdoms vind, ved menneskers knep, ved
listig kløkt i villfarelsens kunster.

2.Tessalonikerne 1:7 og at Han, til dere som er plaget, gir hvile sammen med
oss, i Herren Jesu åpenbaring fra himmelen sammen med Sine mektige engler,
8 med flammende ild, gir Han straff over dem som ikke kjenner Gud, og over
dem som ikke var lydig mot vår Herre Jesu Kristi evangelium.
9 De skal bli straffet med undergang, evig borte fra Herrens åsyn, og borte fra
Hans krafts herlighet,
10 når Han kommer for å bli herliggjort i Sine hellige, og bli hyllet i alle dem som
tror, fordi vårt vitnesbyrd til dere ble trodd i den dagen.
11 Derfor ber vi også alltid for dere om dette, at vår Gud vil akte dere verdige til
dette kallet, og at Han vil fylle dere med all velvilje til godhet og troens gjerning, i
kraftgjerninger,
12 for at vår Herre Jesu Kristi navn må bli herliggjort i dere, og dere i Ham, etter
nåden fra Gud, både vår og Herren Jesu Kristi Gud.
2.Tessalonikerne 2:2 om ikke så raskt å bli drevet fra vettet eller bli skremt,
verken ved noen ånd eller ved noe ord eller ved brev, som om det kom fra oss,
at Kristi Dag allerede er kommet.
3 La ingen forføre dere på noen måte. For den kommer ikke uten at frafallet
først er kommet, og syndens menneske er blitt åpenbart, fortapelsens sønn.
10 og med all urettferdighetens forførelse i dem som går fortapt, fordi de ikke tok
imot kjærligheten til sannheten, så de kunne bli frelst.
11 Og av denne grunn skal Gud sende dem villfarelsens makt, så de skal tro
løgnen,
12 for at alle de som ikke trodde Sannheten, men hadde akseptert
urettferdigheten, skal bli dømt.
2.Johannes 1:8 Gi akt på dere selv, slik at vi ikke mister det vi arbeidet for, men
at vi kan få full lønn.
9 Hver den som begår overtredelser, og som ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud.
Den som blir i Kristi lære, har både Faderen og Sønnen.
10 Hvis noen kommer til dere og ikke fører denne læren, da skal dere verken ta
imot ham i huset eller hilse ham velkommen.
1.Johannes 2:19 De gikk ut fra oss, men de var ikke av oss. For om de hadde
vært av oss, ville de ha fortsatt sammen med oss. Men de gikk ut, for at det
kunne bli åpenbart at ingen av dem var av oss.
20 Og dere har salvelse fra Den Hellige, og forstår alt.
28 Og nå, dere barn! Bli i Ham, slik at vi kan få frimodighet når Han åpenbares,
og ikke bli til skamme overfor Ham ved Hans komme.

Lukas 21:8 Han sa: «Vokt dere, så dere ikke blir forført. For mange skal komme
i Mitt navn og si: Jeg er Han, og: Tiden er kommet nær. Derfor skal dere ikke
følge etter dem.
2.Timoteus 3:13 Men onde mennesker og bedragere blir stadig enda mer onde.
De forfører og blir forført.
Åpenbaringen 13:4 Så tilbad de dragen som gav makt til dyret. Og de tilbad
dyret og sa: «Hvem er som dyret? Hvem er i stand til å føre krig mot ham?»
5 Og han ble gitt en munn som talte store ord og bespottelser, og han ble gitt
makt til å holde på med det i førtito måneder.
6 Så åpnet han sin munn til bespottelse mot Gud, for å spotte Hans navn, Hans
bolig og dem som bor i himmelen.
7 Det ble gitt ham å føre krig mot de hellige og overvinne dem. Og det ble gitt
ham makt over hver stamme, tungemål og folkeslag.
8 Alle som bor på jorden, skal tilbe ham, de som ikke har navnene sine skrevet i
Livets bok hos Lammet som ble slaktet fra verdens grunnleggelse.
9 Hvis noen har øre, han høre!
10 Den som fører i fangenskap, skal komme i fangenskap. Den som dreper med
sverdet, skal selv drepes med sverdet. Her er de helliges tålmodighet og tro.
14 Og han forfører dem som bor på jorden ved de tegn som han ble gitt å gjøre
foran dyret, og sier til dem som bor på jorden at de skal lage et bilde for det
dyret som ble såret med sverdet og overlevde.
15 Han ble gitt makt til å gi ånde til dyrets bilde, slik at dyrets bilde skulle
snakke, og gjøre det slik at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde, ble drept.
16 Han gjør slik at alle, både små og store, rike og fattige, frie og treller, tar imot
et merke på sin høyre hånd eller på sin panne,
Åpenbaringen 19:20 Da ble dyret fanget, og sammen med ham den falske
profeten som gjorde tegn framfor ham. Med disse tegnene hadde han forført
dem som hadde tatt imot dyrets merke, og dem som tilbad hans bilde. Disse to
ble kastet levende ned i ildsjøen som brenner med svovel.
Matteus 13:1 Samme dag gikk Jesus ut av huset og satte Seg ved sjøen.
2 Og store menneskeskarer samlet seg om Ham, så Han gikk om bord i en båt
og satte Seg der. Og alt folket stod på stranden.
3 Så talte Han mye til dem i lignelser og sa: «Se, en såmann gikk ut for å så.
4 Og da han sådde, falt noe såkorn ved veikanten, og fuglene kom og åt det
opp.
5 Noe falt på steingrunn, hvor det ikke fikk mye jord. Det spirte snart opp siden

det ikke hadde dyp jord.
6 Men da solen stod opp, ble det avsvidd, og siden det ikke hadde røtter, visnet
det bort.
7 Og noe falt blant torner, og tornene vokste opp og kvalte det.
8 Men noe annet falt i god jord og gav frukt: noe hundre foll, noe seksti og noe
tretti.
9 Den som har ører å høre med, han må høre!»
10 Og disiplene kom og sa til Ham: «Hvorfor taler Du til dem i lignelser?»
11 Han svarte med å si til dem: «Dere er det gitt å kjenne himlenes rikes
hemmeligheter, men dem er det ikke gitt.
12 For den som har, han skal få mer, og han skal ha overflod. Men den som
ikke har, han skal bli fratatt selv det han har.
13 Derfor taler Jeg til dem i lignelser. For selv om de ser, så ser de ikke, og selv
om de hører, hører de ikke og forstår ikke.
14 Og på dem blir Jesajas profeti oppfylt, som sier: Når dere hører, skal dere
høre, men ikke forstå, og når dere ser, skal dere se, men ikke oppfatte.
15 For hjertet til dette folket er nemlig blitt forherdet. Deres ører har vanskelig for
å høre, og sine øyne har de lukket til, så de ikke skulle se med sine øyne og
høre med sine ører, så de ikke skulle forstå med sine hjerter og vende om, så
Jeg kunne få lege dem.
16 Men salige er deres øyne, for de ser, og deres ører, for de hører.
17 For sannelig sier Jeg dere: Mange profeter og rettferdige har ønsket å se det
dere ser, men fikk ikke se, og har ønsket å høre det dere hører, men fikk ikke
høre.
Markus 4:11 Og Han sa til dem: «Dere er det gitt å kjenne Guds kongerikes
hemmelighet. Men til dem som er utenfor, kommer alt i lignelser,
12 for at når de ser, ser de, men oppfatter det ikke, og når de hører, hører de,
men forstår det ikke, slik at de ikke omvender seg, og deres synder kan bli dem
tilgitt.»
Lukas 8:10 Og Han sa: «Dere er det gitt å kjenne Guds kongerikes
hemmeligheter, men til de andre er det gitt i lignelser, slik at når de ser, så kan
de likevel ikke se, og når de hører, kan de likevel ikke forstå.
1.Timoteus 4:1 Ånden sier klart at i de siste tider skal noen forlate troen og
vende seg til forførende ånder og demoners lære.
2 Det skjer i løgnens hykleri, hvor deres egen samvittighet er blitt brennemerket.

2.Timoteus 3:1 Men vit dette, at i de siste dager skal det komme harde tider.
2 Da skal menneskene være slike som elsker seg selv, elsker penger, skryter,
er stolte, spotter, er ulydige mot foreldre, er utakknemlige, vanhellige,
3 ufølsomme, uten kjærlighet, utilgivende, baktalere, slike som er uten selvtukt,
brutale, slike som er uten kjærlighet til det gode,
4 forrædere, som handler uten å tenke, oppblåste og slike som heller elsker
fornøyelser framfor å elske Gud.
5 De har et ytre gudfryktighetens utseende, men fornekter dens kraft. Og slike
skal du vende deg bort fra!
6 For blant disse er de som sniker seg inn i husene og får makt over godtroende
kvinner som er tynget av synder, og som er ledsaget av mange forskjellige
lyster.
7 De mottar undervisning bestandig, og de makter likevel aldri å komme fram til
kjennskap om sannheten.
8 Som Jannes og Jambres stod Moses imot, slik står også disse sannheten
imot. De er mennesker med fordervet sinn, de holder ikke prøve når det gjelder
troen.
9 Men de skal ikke gjøre fremskritt, for dårskapen deres skal bli åpenbar for alle,
slik også dårskapen til de andre ble.
2.Timoteus 4:3 For den tid kommer da de ikke skal tåle den sunne lære, men
etter sine egne lyster hoper de seg opp lærere, som de klør etter å høre på.
4 De skal vende ørene sine bort fra å høre sannheten, og de skal vende seg til
eventyr.
8 Til slutt, så er det da gjort ferdig en rettferdighetens krone for meg, den som
Herren, den rettferdige Dommer, skal gi meg på den Dagen, og ikke bare til
meg, men til alle som har elsket Hans åpenbaring.
La oss be

