
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

La oss se på 3 gode grunner: 

1. Profetier blir oppfylt.  

En bibelsk profeti sier at Babylon aldri skulle 

bygges opp igjen: «Med Babylon, det herligste 

blant rikene, kaldeernes stolte prakt, skal det gå 

som da Gud styrtet Sodoma og Gomorra. Den 

skal aldri mer bli bebodd, og fra slekt til slekt skal 

ingen slå seg ned i den. Der skal heller ikke ara-

beren slå opp telt, og ingen hyrde skal la sine dyr 

få hvile der. Men ørkenens ville dyr skal finne 

hvile der, og deres hus skal være fulle av sjaka-

ler. Strutser skal bo der, og raggete bukker skal 

springe omkring. Sjakalene skal hyle i festninge-

ne der, og rovhunder i lystige slott. Hennes tid 

kommer stadig nærmere, og dagene hun får, 

skal ikke bli flere..” (Jes. 13:19-22)  Til dags dato 

står byen øde og er ubebodd. Saddam Hussein, 

Iraks diktator i mange år, ønsket å gjenoppbygge 

Babylon. De nye mursteinene begynte å sprekke 

etter bare ti år. Da amerikanske tropper kom til 

Babylon i april 2003, fant de få bevis for at palas-

set som var forsøkt bygd der, noen gang hadde 

vært i bruk. Alt som kunne hatt verdi var fjernet. 

 

 

 Visste du ? 
At 4 engler kommer med viktige 

budskaper like før Jesus 

kommer? 

At det finnes både engler og 

demoner? 

At ondskapen oppsto i himmelen? 

Disse og flere traktater: 

Bestilling@kainos.no  

Det kom fra den persiske kong 

Artaxerxes  i år 457 f.Kr. og ble 

oppfylt da Jesus sto fram i år 27 og 

ble døpt og begynte sin forkynnel-

se. Deretter skulle det gå èn uke 

(jødisk år-uke) og midt i den påføl-

gende år/uken skulle fyrsten 

(Jesus) bli drept. Han ble drept 3 ½ 

år etter at han sto fram. 

Det er mange flere profetier som 

er blitt oppfylt.  

Dette var bare noen . 

Daniel profeterte rikers oppkomst og fall på Babylons tid. (Dan. kap. 2 

+ 7) Etter det store Babylonriket, skulle Medio-Persia riket komme, der-

etter skulle det bli et gresk verdensrike med en svært tydelig leder 

(Alexander den store). Dette riket skulle deles opp i 4 deler. Det stemte. 

Deretter skulle det komme et annet stort rike, veldig stort. Det vokste 

seg overmåte stort. Dette er det eneste riket som ikke er navngitt, men 

beskrivelsen kan bare passe på Romerriket.  

Daniel profeterte også når Jesus skulle komme. (Les.9 kap). Det skulle 

gå nøyaktig 459 år fra et dekret gikk ut om å gjenoppbygge Jerusalem.  

Vil du vite mer? 

Se filmen om Dyrets merke:  Søk på YouTube etter “Dyret og 

dets merke”. 

Gå til:  www.bibelmuseum.no 

Bestill boken: “Syner I Daniels bok og                                         

Åpenbaringen”  (U.Smith) på : oylistau@start.no 

For flere vitnesbyrd: www.mensviventer.com 

  VISSTE DU? 

AT VI KAN STOLE PÅ  

    BIBELENS                                    

            TROVERDIGHET? 

At vi kan stole på 

Bibelens 

troverdighet? 

VISSTE DU …….? 

Side 1 

Statue som illustrerte rikene 

som skulle komme. 
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En av de overlevende, en lege, hadde hjulpet alle de sårede i 

utkanten i dagevis. Det var et lite barnebarn som fortalte jour-

nalisten det hennes bestemor alltid sa; at hun og de andre ad-

ventistene i Hiroshima ble reddet slik Daniels venner ble reddet 

fra ildovnen.  

Gud har lovet mat når man ber om det.  I 

Angola i Afrika ba medlemmene på en mi-

sjonsstasjon om mat. Det var dårlige tider, 

avlingen hadde feilet og de var langt fra 

sivilisasjonen. Etter tre dager i faste og 

bønn, kom en liten jente inn etter en tur ute og hadde med seg 

mannaen hun hadde funnet. I perioden med hungersnød falt 

mannaen hver dag unntatt på sabbaten (lørdagen), akkurat som 

på Mose tid. Mannaen fortsetter å falle hver onsdag og fredag 

til denne dag. De er et levende vitnesbyrd på at ingen trenger å 

sulte dersom man vender seg til Gud i bønn.                                                                                  

På Strømmen i Norge, satt en fattig enke med fem barn og ba 

Gud om mat til barna sine. Hun dekket bordet og ba dem om å 

be bordbønn. Da de var ferdige banket det på døren og der sto 

noen som hadde mat til overs fra gjester som ikke kom, og  

spurte om hun trengte litt mat? «Se på fuglene i luften, de 

verken sår, høster eller samler i hus. Likevel gir deres himmelske 

Far dem mat. Er ikke dere av større verdi enn dem?,” Sa Jesus.  

          Disse tre områdene bekrefter Bibelen hver eneste dag. 

         2. Funn bekrefter troverdigheten.     
Helt siden store deler av Midtøsten ble lagt under Frankrike 

og England, har arkeologer gjort store oppdagelser som 

bekrefter Bibelens historier ned til den minste detalj. Døde-

havsrullene bekrefter det gamle testamentet. Funnet av 

Sodoma & Gomorra, Noas ark, Sinaifjellet, Jerikos murer 

m.m, bekrefter Mosebøkene. Funnet som stadfester dom-

mernes bok, funnet av kongelige segl og gamle inskripsjo-

ner, bekrefter kongebøkene. Segl fra Jeremias tid, Esekiels 

grav m.m. bekrefter profetene. Funnet av diverse graver og 

segl bekrefter Det nye testamentet. Se for øvrig egen bro-

sjyre om mange bibelbekreftende funn. 

Bilder under viser:  1. Tavler fra Ebla i Syria viser navn på 

bibelske steder og personer. 2. Vognhjul fra Moses tid                       

funnet i Rødehavet. 3. Menoraen/lysestaken fra ørkenen 

hvor        den ble laget. 4. Tavle beviser kong Joash i Israel 

og oppdrag for  det første tempelet.  5. Tavle beviser  

matrasjoner til jødene  under fangenskapet i Babylon.  

6. Inskripsjon om kong David. Under til h: Dødehavrullene 

bevart i 2000 år.  
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  3. Du kan stole på Guds løfter                     
En predikant reiste en gang gjennom en farlig skog i Au-

stralia. Mange røverbander holdt til der og denne predi-

kanten hadde med seg mye penger han hadde fått for å 

ta med til en misjonsstasjon. Midt i skogen kjente han en 

enorm trang til å be og han steg av hesten og ba. Mange 

år senere ble han oppfordret til å besøke en syk mann. 

Den syke mannen fortalte ham at han ikke kunne dø før 

han hadde bekjent  at han den dagen hadde fulgt etter 

ham i skogen for å drepe han og ta alle pengene, men fikk 

aldri anledning til det. «Hvorfor gjorde du ikke det da jeg 

steg av hesten?» spurte predikanten forundret. «Jeg kun-

ne ikke gjøre det da,» sa mannen, «for da var det jo så 

mange sammen med deg.» «Hva mener du?» sa predi-

kanten. «Jeg var alene i skogen og sto ved siden av hes-

ten min, mens jeg hvilte hodet mot den. Du kunne meget 

lett ha drept meg.» Mannen svarte: «Du var aldeles ikke 

alene. Jeg så at du sto slik du sa, men det sto to menn til 

der, en på hver side av deg. For predikanten ble det et 

bevis på dette løftet: «For han skal gi sine engler befaling 

om å bevare deg på alle dine veier», Sal. 91.                                                                                  

        Atombomben traff Hiroshima den 6. august 1945. Den 

ødela absolutt alt innenfor en radius på 2 kilometer. 

200.000 menneskene i Hiroshima mistet livet. Ikke èn 

Syvendedags Adventist ble skadet, selv ikke de som bod-

de innenfor bare en kilometer fra der bomben traff. En 

journalist, Asako, besøkte hver eneste av de overlevende 

menighetsmedlemmene på nittitallet. Hva hun fant var at 

selv blant dem som ikke burde hatt noen mulighet til å 

overleve, var det ikke et eneste  menighetsmedlem som 

omkom eller ble såret.  De fikk et langt og godt liv.  

 


