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For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet med 

sine engler, og da skal Han lønne enhver etter hans gjer-

ning. Matt.16:27. 

Det er englene som skal samle inn de som skal med til him-

melen på jordens siste dag: 

«Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og da 

skal alle folkestammer på jorden jamre. Og de skal se Men-

neskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor 

herlighet. Og Han skal sende sine engler ut med en mektig 

basunrøst, og de skal samle sammen Hans utvalgte fra de fire 

vindretninger, fra den ene ende av himmelen til den andre. 

Matt. 24:30-31.     

På samme måte, sier Jeg dere, er det glede hos Guds engler 

over én synder som omvender seg.» Luk 15:10. 

 

Mange før og nå har sett engler. 

Abraham fikk se engler, Lot fikk besøk av engler. 

Jakob fikk se engler: Da drømte han, og se, en stige var satt 

opp på jorden, og toppen av den nådde helt opp til himmelen. 

Guds engler steg opp og steg ned på den. 

Ennå flere personer i Bibelen fikk se engler: Moses, Bileam, 

Gideon, foreldrene til Samson, David, Elia, Daniel, Jesus, hyr-

dene på marken, kvinnene som kom til graven, Peter, Filip og 

Kornelius, for å nevne noen. Også i dag  

griper englene inn for å beskytte og vise vei.  

 

 

 

 Visste du? 

At det kan være en større mening 

bak lidelse og smerte?  

At Gud demonstrerte billedlig 

hvordan han hadde tenkt å redde 

menneskene?   

At kjærlighet til andre er det største 

bevis på at du er Guds barn?  

Disse og flere traktater: 

Bestilling@kainos.no 

At det finnes både 

engler og 

demoner? 

VISSTE DU …….? 

 Mer info: Roger Morneau: Den mystiske 

verden. Les boken online her: www.kainos.no            

Lytt til  den tidligere New Age presten, Will Baron:  
The New Age Deception (It Is Written) . YouTube.                                       

Se Roger Morneau fortelle: A Trip into the Supernatu-

ral (YouTube).                                                                    

Mensviventer.com/vitnesbyrd. 

www.bibetv.no: Program 10 - Hvem er Herrens engel? 

Engler bærer bud. De beskytter. De er vesener som Gud 

har skapt. Søker man på engler i Bibelen er de aldri be-

skrevet med vinger. Men det finnes engler med ulike 

oppgaver. Serafer og kjeruber er beskrevet med vinger. 

Det finnes tusener på tusener av engler.  

Lov Herren, dere Hans engler, mektige i kraft, som gjør 

etter Hans Ord og lyder Hans Ords røst. Lov Herren, alle 

Hans hærskarer, dere Hans tjenere, som gjør det som er 

til velbehag for Ham. Salm. 103: 20-21. De er ofte be-

skrevet som himmelens hær. Lov Ham, alle Hans engler, 

lov Ham, hele Hans hærskare! Salm. 148:2. 

I det gamle testamentet er Jesus høvdingen over Her-

rens hær: Da sa Han: «Nei, men Jeg er Høvdingen for 

Herrens hær. Nå er Jeg kommet.» Og Josva falt til jorden 

på sitt ansikt og tilba. Så sa han til Ham: «Hva sier min 

Herre til sin tjener?» Jos. 5:14. 
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Hva er demoner?                                                                    

 

Har noen sett dem? Er det noen som har kontakt med demo-

ner? 

Saul er den første Bibelen forteller om var plaget med en ond 

ånd. Dette kunne tydeligvis skje når Guds Ånd forlot ham. 

Men Herrens Ånd vek bort fra Saul, og en ond ånd fra Herren 

plaget ham. 1 Sam.16:14. Vi leser i Peters brev om åndene før 

vannflommen.  Det er mulig at han hadde tilgang til skrifter vi 

ikke har i dag. 

 

Satan selv nevnes i Jobs bok som regnes å være Bibelens elds-

te bok. I 1 Mosebok er Satan slangen og i Åp 12:9  er han Dra-

ken, den gamle slangen. I Åp.12 vers 7-9 får vi vite opprinnel-

sen til de ulike åndene,  

«Og det brøt ut krig i Himmelen, Mikael og englene hans kjem-

pet mot dragen. Og dragen og englene hans kjempet, men de 

fikk ikke overtaket. Det ble heller ikke funnet plass for dem i 

Himmelen lenger». 

«Så ble den store dragen kastet ut, den gamle slangen, han 

som kalles Djevelen eller Satan, han som forfører hele verden. 

Han ble kastet til jorden, og englene hans ble kastet ut sam-

men med ham, Åp. 12. Det er disse falne engler, Satans til-

hengere, som også er omtalt som onde ånder. Ofte gir de seg 

ut for å være døde mennesker. De kjenner godt dem som de 

vil etterligne. De vil at du skal ta kontakt med de avdøde, for 

da tar du kontakt med den onde ånden. 

 

Demoner er et annet ord for de falne englene, altså de som 

fulgte Satans opprør og til slutt ble kastet ut av himmelen. 

Siden den gang har de vært aktive på jorden. Noen eksempler: 

Da Jesus kom var de spesielt i høy aktivitet.  Markusevangeliet 

har mange fortellinger om Jesu møte med disse demonene. 

 Onde ånder er i stor aktivitet i dag også. I land som Afrikas 

 landsbygder er åndsbesettelse ikke noe ukjent syn. I vår 

 vestlige siviliserte verden, opptrer de kamuflert som sykdom.                     

 De manifesterer seg på ulike måter og det kan noen ganger 

 være vanskelig å skille fra reell sykdom. Testen kan ofte 

 være å synge en salme eller å be i deres nærhet. 

 Roger Morneaos erfaring. 

           Roger vokste opp i Canada i et katolsk hjem. Som ung tok han 

 avstand fra kristendommen og var på full fart inn i dyrkelse av

 Satan. Det var i kontakt med Satanprestene der at han fikk 

 vite at demoner kunne hjelpe han å få suksess og bli rik. Han 

 fikk noen tester på veddeløpsbanen og så at det hjalp.    

 Mange skuespillere og popsangere innrømmer i dag at de har 

 en slik kontakt og at de har «solgt sin sjel» til djevelen. Det kan 

 gi rikdom og berømmelse for en periode, men deretter kan det 

 bli skjebnesvangert. Bønn kan befri. Jesu makt er sterkere.                

 Roger kom seg ut av det etter mye kamp og med Jesus ved sin 

 side. 

En ånd har ikke kropp: Se hendene og føttene Mine, at 

det er Jeg. Ta på Meg og se, for en ånd har ikke kjøtt og 

bein, slik dere ser at Jeg har.» Luk 24:39.  Derfor kan 

den smyge seg inn i et menneske og som et virus tar 

den over kontrollen på det fysiske og særlig det psykis-

ke området. En ond ånd kan derimot ikke være alle 

steder slik Guds Ånd er det. En ond ånd er begrenset 

fysisk dit den drar. Derfor ba de onde åndene Jesus om 

å få dra inn i grisene.    

Hold deg vekk fra okkulte ting som Ouija board, 

healing, yoga m.m. Det kan gi djevelen de nødvendige 

tillatelser til å ta plassen i ditt hode. Ellers er Guds be-

skyttelse den beste du kan få. Ta Guds fulle rustning på, 

sier Paulus i galaterbrevet. 
Vi har ikke fått tillatelse til å komme i kontakt med vår 

«guarding angel». Vi skal gå til himmelens Gud med 

våre bønner og be i Jesu navn. Det er Gud som sender 

hjelpen via sin ånd eller engler. Prøver man å få kon-

takt med vår engel, risikerer man at det er den onde 

som svarer.  

Når Gud utsender de gode englene som er hans tjenes-

te kan overnaturlige ting skje. På forsiden er det flere 

linker til slike sanne fortellinger. I det daglige er deres 

oppgave å beskytte og lede oss. Mange ganger vil vi 

ikke vite at de har grepet inn, noen ganger er det veldig 

synlig. Barnet som ble reddet fra påkjørsel ved å bli 

holdt av usynlige hender eller barnet som ble reddet fra 

å falle ned trappen og kunne brekt nakken. Dette bar-

net  kjente noen som løftet ham tilbake.  

Les mer om: Bedraget av New Age, En mann som var 

New Age prest hadde kontakt med ånder og til slutt 

med en ånd som ga seg ut for å være Jesus selv. Ånde-

ne ruinerte ham fullstendig og han ble behandlet som 

en slave. Se adresse foran for å lese og høre hans histo-

rie. 


