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Åpenbaring 
av Herren 

Ønskedrøm vs åpenbaring

Åpnbaringskildene:

•Jesus

•Ordet

•Ånden

•Ilden



Ilden ■ Synet av Herrens herlighet var for Israels barns 
øyne som en fortærende ild på toppen av fjellet. 
(2M 24:17 NBK) 

■ Der åpenbarte Herrens engel seg for ham i en 
flammende ild, midt ut av en tornebusk. Han så 
opp, og se, tornebusken stod i lys lue, men 
tornebusken brant ikke opp. (2M 3:2 NBK)



Pakten ■ 23 Ta dere da i vare så dere ikke glemmer 
Herrens, deres Guds pakt, som han har gjort 
med dere. Gjør dere ikke noe utskåret bilde av 
noe slag. For det har Herren din Gud forbudt 
deg. 24 For Herren din Gud er en fortærende ild, 
en nidkjær Gud. (5M 4:23-24 NBK) 

■ For vår Gud er en fortærende ild. (Heb. 12:29 
NBK)



Arons første 
offer

■ 22 Aron løftet sine hender over folket og velsignet
dem. Så steg han ned, etter at han hadde ofret
syndofferet og brennofferet og fredsofferet.

■ 23 Deretter gikk Moses og Aron inn i 
sammenkomstens telt. Og da de kom ut igjen, 
velsignet de folket. Da åpenbarte Herrens 
herlighet seg for hele folket.

■ 24 Det gikk ild ut fra Herrens åsyn og fortærte 
brennofferet og fettstykkene på alteret. Og hele 
folket så det, og de ropte høyt av glede og falt 
ned på sitt ansikt. (Lev. 9:22-24 NBK)



Fremmed ild

■ Men Arons sønner Nadab og Abihu tok hver sitt ildkar og la ild i 
dem og la røkelse på ilden og bar fremmed ild inn for Herrens 
åsyn, som han ikke hadde befalt dem.

■ 2 Da gikk det ild ut fra Herrens åsyn og fortærte dem, og de 
døde for Herrens åsyn.

■ 3 Da sa Moses til Aron: Dette var det Herren talte om da han 
sa: På den som står meg nær, vil jeg hellige meg og for alt 
folkets åsyn vil jeg herliggjøre meg. Og Aron tidde.

■ (Lev. 10:1-3 NBK)



Davids offer ■ 26 Og David bygde et alter for Herren der og ofret
brennoffer og fredsoffer. Og han ropte til Herren, 
og han svarte ham med ild fra himmelen på
brennofferalteret.

■ 27 Og Herren befalte engelen å stikke sverdet i 
sliren.

■ (1 Chr. 21:24-27 NBK)



Salomos offer ■ Da Salomo hadde endt sin bønn, falt det ild ned 
fra himmelen og fortærte brennofferet og 
slaktofrene, og Herrens herlighet fylte huset.

■ 2 Og prestene kunne ikke gå inn i Herrens hus, 
for Herrens herlighet fylte Herrens hus. (2 Chr. 
7:1-2 NBK)



Pinsedagen ■ 2 Da kom det med ett en lyd fra himmelen som 
når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele 
huset der de satt.

■ 3 Og det viste seg for dem tunger likesom av ild, 
som delte seg og satte seg på hver enkelt av 
dem.

■ 4 Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de 
begynte å tale i andre tunger, alt etter som 
Ånden gav dem å tale. (Acts 2:2-4 NBK)



Ens verk ■ 12 Men om noen på denne grunnvoll bygger med 
gull, sølv, kostbare stener, eller med tre, høy, 
strå,

■ 13 da skal det verk enhver har utført, bli 
åpenbaret. Dagen skal vise det, for den 
åpenbares med ild. Hvordan det verk er som 
hver enkelt har utført, det skal ilden prøve.

■ 14 Om det byggverk som en har reist, blir 
stående, da skal han få lønn.

■ 15 Brenner hans verk opp, da skal han miste 
lønnen. Men selv skal han bli frelst, men da som 
gjennom ild.

■ 16 Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at 
Guds Ånd bor i dere? (1 Cor. 3:12-16 NBK)



Eget offer

Jeg formaner dere altså, brødre, ved 
Guds miskunn, at dere framstiller deres 
legemer som et levende og hellig offer til 
Guds behag. Dette er deres åndelige 
gudstjeneste. (Rom. 12:1 NBK)

15 La oss derfor ved ham alltid bære fram 
lovprisningsoffer til Gud, det er: frukt av 
lepper som priser hans navn. (Heb. 
13:15 NBK)



Uten at det 
koster?

■ 22 Og David sa til Ornan: La meg få det stedet hvor du har 

din treskeplass, så jeg kan bygge et alter for Herren der! La 

meg få det for full pris, slik at pesten kan bli tatt bort fra 

folket.

■ 23 Da sa Ornan til David: Bare ta det! Min herre kongen må 

gjøre som han finner for godt! Her gir jeg deg oksene til 

brennofrene og treskesledene til ved og hveten til 

matofferet. Alt sammen gir jeg som gave.

■ 24 Men kong David svarte: Nei, jeg vil kjøpe det for full pris. 

Jeg vil ikke ta det som er ditt og gi det til Herren, og jeg vil 

ikke ofre brennoffer som jeg har fått for intet.

■ 25 Så gav David til Ornan seks hundre sekel gull etter vekt

for stedet.

■ 26 Og David bygde et alter for Herren der og ofret brennoffer

og fredsoffer. Og han ropte til Herren, og han svarte ham 

med ild fra himmelen på brennofferalteret.

■ (1 Chr. 21:22-26 NBK)



Ilden er løs

Gudsmøtet skiller tro 
på og tro at

Mange offer ble båret 
fram i GT

Gud utvalgte noen offer 
til å vise sin nærhet


