
Alle kan noe:
Alle kan noe, men ingen kan alt. Det er bare Gud som kan og vet alt. Vi er 
bare små sandkorn som virvler i vinden.
Den viktigste egenskapen menneskene har er å elske hverandre. Universet 
ble skapt av Gud ved hans kjærlighet. Det er hva som gjorde at universet 
ble til av skaperen. Hvis Satan skulle ha skapt universet, da ville det ikke 
blitt til, for Satan består av hat. Han er ingenting.
På denne hjemmesiden vil jeg ta for meg livet, evigheten og kjærligheten. 
Alle disse tre er evig, takket være Gud og hans uendelige kjærlighet. Alle 
kan ikke alt, ingen kan alt. Det er min påstand, men om jeg greier å 
overbevise deg er ikke sikkert. Nå er det snart 8 milliarder mennesker på 
Jorden. Det er et ufattelig stort tall, men likevel kan ikke alle alt, men 
menneskene kan mye. Alle er vi en del av den kollektive bevisstheten, og 
jeg tror alle mennesker påvirker hverandre. Størst er kjærligheten, og det 
gjør at hatet på Jorden stadig blir mindre, for kjærligheten overvinner 
hatet. Det er bare sånn det er.
Alle kan noe. Det er helt sikkert, for alle mennesker kan noe. De kan til og 
med ha mange ting de kan. Det gjelder for alle mennesker. Tenk på at vår 
hjerne har cirka 200 milliarder hjerneceller. Det er utrolig men sant. 
Likevel har Gud skapt hvert enkelt menneske unikt. Det finnes ingen 
mennesker som er like. Alle er vi forskjellige. Livet er et mirakel fra Gud 
vår Far. Uansett hvor mye vitenskapen vil ha det til at livet oppstod ved en 
tilfeldighet, jo flere mennesker vil begynne å tro på Jesus, for livet er ikke 
tilfeldig, og det er stadig flere som mister troen på den tradisjonelle 
vitenskapen. Livet er et mirakel, og vitenskapen kan ikke bevise mirakler, 
for det er ikke vitenskap, og da er det ikke mulig å bevise mirakler. Forstå 
det om du kan. For meg er det ikke tvil om at livet er et mirakel, og jeg tror 
på Jesus. Det er bare helt naturlig.
Alle kan ikke alt selv om vi fysisk kobler sammen alle hoder som er på 
Jorden, men menneskene er flinke til å samarbeide. Det er helt sant at to 
hoder tenker bedre enn ett, men ett menneske kan også få til ganske mye, 
for hjernen er et særdeles godt redskap for å få utført mange slags jobber, 
og det rare er at hjernen ikke blir full. Det virker som om hjernen ikke har 
begrensninger slik en datamaskin har. Tenk på alt som blir lagret i en 
menneskehjerne i løpet av et helt liv. Det er ufattelige mengder av data 
som blir lagret. Likevel blir den aldri overbelastet.
Alle kan ikke alt, ingen kan alt, men Gud kan alt. Vitenskapen vet svært 
lite i forhold til Gud. Ja, nesten ingenting. Tusen takk, Jesus. Halleluja!
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