
Guds fred: Kapittel 1:
Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg 
dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke! Det var Jesus som sa dette. 
Guds fred er en god fred, som gir den trette kraft, og den som ikke har 
noen krefter gir han stor styrke. Gud vil skaperverket bare godt, for han er 
kjærlighet, og han elsker alt han har skapt.
Guds fred i hjertet og over livet ditt, i Jesu navn, amen. Det er hva jeg 
ønsker deg av hele mitt hjerte. Jeg skulle ønske at Guds fred var over hele 
Jorden, men en vakker dag kommer det til å bli en virkelighet. Når Jesus 
kommer på skyene skal han kjempe mot Satan og vinne. Da vil Satan bli 
kastet i et bunnløst hull og bli borte. Det gleder jeg meg til. Det blir herlig, 
for da blir det fred på Jorden, så Guds fred ønsker jeg deg av hele mitt 
hjerte.
Jeg har nesten alltid fred i mitt hjem. Det er virkelig godt. Mange venner 
kommer på besøk, og nesten alle holder fred i huset, men litt liv med godt 
humør er bare godt. Da er det fred og liv samtidig. Gud er god, det er han 
virkelig. Alle som skaper fred skal kalles Guds barn, står det i Bibelen. Du 
har sikkert opplevd krangler, og kanskje meglet mellom de som kranglet. 
Har du fått fred mellom dem, skal du kalles Guds barn. Det er hva Gud 
lover deg. Han vil aldri slippe deg eller forlate deg.
Guds fred vil jeg etterjage alle dager i livet. Tror du på Jesus har du rett til 
evig liv. Det er også et løfte fra Gud vår Far, og når vi kommer til 
himmelen, da vil Guds fred være over alt, også på Jorden. Det står skrevet 
at det skal bli en ny Jord og en ny himmel når Jesus kommer igjen. Vi har 
virkelig noe å glede oss til. Dere er Jordens lys, sa Jesus til disiplene, og da
mente han alle mennesker. Tenk at Jesus sa at vi er Jordens lys. Det er en 
stor ære å bli kalt lys. Jesus sa også: Jeg er verdens lys, ingen kommer til 
Gud uten ved meg, for Jesus var sant menneske og sann Gud da han 
vandret på Jorden, og over alt hvor han gikk helbredet han mennesker. Han
er virkelig Menneskesønnen. Han er Far til alt og alle over alt. Jesus vil gi 
oss Guds fred når han igjen kommer til Jorden. Satan vil bli borte for 
alltid, så vi kan se frem til Guds evige fred.
Monza gir meg fred når hun er sammen med meg. Hun er katten min og 
gir ifra seg en herlig og god energi. Det er som om hun er en engel, for hun
er bare snill og god. Du synes kanskje dette er rart, eller kanskje du har 
opplevd noe lignende selv? Da skal du vite at du ikke er alene om dette. 
Jeg tror det er mange som har erfart det samme. Jeg behandler Monza fint 
og gir henne kjærlighet, men hun gir i tusentall tilbake. Amen i Jesu navn.
Arnstein: 01.07.2016



Guds fred: Kapittel 2:
Har du fred med deg selv? Har du fred i hjemmet? Dette er to ting som 
henger sammen. Bor du alene og er ensom? Da skal du vite at hvis du har 
Jesus i hjertet, da er du ikke alene.
Jeg synes det er godt å bo alene, men jeg har jo Monza sammen med meg 
når hun er inne. Den Hellige Ånd gir kraft og fred. Selv om man er alene. 
Tror du ikke på Jesus, eller tviler du på om han finnes? Let da frem din 
Bibel, og start å les Johannes i det nye testamentet. Der kan du lese om 
Jesus og hans liv, død og oppstandelse. Det er sant og særdeles godt 
lesestoff. Jesus elsker deg. Det gjelder bare å ta imot han og slippe han inn 
i hjerte. Da vil du få fred med deg selv.
Det var takket være at Jesus døde på korset, og stod opp fra de døde den 
tredje dag, som gjorde at han tok på seg all synd, så menneskene ble uten 
synd. Han bar også alle våre sykdommer på korset, og det gjør at 
håndspåleggelse og bønn kan resultere i at mennesker blir helbredet. Har 
du fred i hjemmet? Da tror jeg at du har Jesus i hjertet.
Trenger du noen å snakke med om din tro? Har du nettopp tatt imot Jesus? 
Da kan du gå til kristne venner og snakke med dem. Var du alene da du tok
imot Jesus? Da kan den Hellige ånd ta plass i din kropp. Da vil du kanskje 
prate helt uten kontroll på et fremmed språk. Dette kalles for tungetale, og 
er en herlig opplevelse. Bølger av varme vil kunne kjennes i din kropp, 
men vær ikke redd, for det er Jesus som tar bolig i hjertet.
Guds fred er en særdeles god fred, og når du har fått den Hellige Ånd i din 
kropp, vil du oppleve en ubeskrivelig god fred. Jeg unner alle å bli 
åndedøpt. Det er en herlig opplevelse!
Gud er god. Det er helt sant, og hvem som helst kan bli frelst, for hver den 
som påkaller hans navn skal bli frelst. Da gir han dem retten til å kalles 
Guds barn. Jesus elsker deg mer enn hele universet, for du er unik. Det 
finnes bare en av deg. Tenk han døde på korset for oss alle, og etter at han 
hadde stått opp fra de døde, da ble den Hellige Ånd utgytt over folket. Det 
er hva som gjør det mulig å bli åndedøpt.
Guds fred være med deg, kjære leser og lytter. Her kommer en enkel bønn 
til frelse: Kjære Jesus. Jeg tror på deg. At du tok på deg min synd. Tilgi 
meg for all min synd, Jesus. Takk for at du tar imot meg som jeg er. Jeg vil
leve for deg. Takk for at jeg nå er frelst. Amen og takk, Jesus. Halleluja!
Har du bedt denne lille bønnen, da er du frelst. Så lett er det å ta imot 
Jesus, og hver den som tror på Jesus har rett til evig liv. Tusen takk for at 
du er den du er. Jesus elsker deg, og Gud vil gi deg fred. Halleluja!
Arnstein: 03.08.2016



Guds fred: Kapittel 3:
Sammen med gode venner er det mest fred. Det er godt å ha sinnsro. Det 
vil du oppleve om du har Jesus i hjertet.
Turer ute i Guds natur roer ned sinnet. Det er rett og slett medisin for 
sjelen. Å sitte ved ei strand å se utover havet, spesielt når det er sol og 
stille, det gir fred i kropp, sjel, sinn og Ånd. Det gjør virkelig godt. Tenk at
Gud har skapt alt og alle på hele Jorden, og i hele universet. Ingenting er 
umulig for Gud, og ingenting er umulig for den som tror på Jesus. Det er 
utrolig, men sant.
Nå ligger katten ved siden av meg og sover. Monza er for meg en engel. 
Hun passer på meg, og jeg passer på henne. Det var Monza som passet på 
meg de siste gangene jeg var mentalt syk. Det var hun som trøstet meg da 
jeg gråt så sårt. Hun slikket tårene som rant ned over mine kinn. Hun er 
virkelig en Guds engel.
Guds fred omgir meg nå. Det er stille i huset, og det er godt. Hold fred 
med alle hvis det lar seg gjøre, for da vil du få en god fred i det indre. Det 
er ikke godt å krangle, for da er det lett å såre noen. Elsk hverandre, sa 
Jesus. Menneskene er skapt for å elske hverandre, de er ikke skapt for å 
hate hverandre. Be for dem som forfølger dere, og gjør vel imot dem som 
hater dere, sa Jesus. Hvis dette hadde blitt fulgt, da ville det bli fred på 
Jorden. Elsk din neste som deg selv, sa Jesus også, men hvis du ikke elsker
deg selv, hvordan kan du da elske din neste? Det er kanskje et rart 
spørsmål, men jeg tror det kan være aktuelt, så stell pent med deg selv. 
Gode venner steller godt med hverandre, men mange sitter mye alene. Da 
er det godt å ha Jesus i hjertet, for da er man aldri ensom. Det har jeg selv 
fått erfare, og Jesus krangler aldri. Han er bare snill og god.
Mange er den rettferdiges plager, men Gud utfrir han av dem alle, så liv 
med mange prøvelser er helt normalt. Herrens engler slår leir rundt 
omkring dem som frykter han, så vi har ikke noe å frykte. Gud er 
kjærlighet, for han elsker alt og alle overalt.
Tenk på hvor godt vi har det i Norge. Selv mennesker som er uføretrygdet 
har råd til egen bolig. Vi har den mest rettferdige sosialpolitikk som finnes.
Skattene er ganske høye, men det kommer hele samfunnet til gode. Jeg ber
for alle landets politikere at de må bli veiledet av rettferdighet og sannhet. 
Ja, at Jesus veileder dem og hele Norges, og hele verdens befolkning, sånn 
at alle mennesker vil få nok å spise og drikke, og at alle har tak over hodet.
Lær de rike til å dele med de fattige, for da vil ingen sulte mer. Tusen takk,
Jesus Kristus, for at du hører alle bønner. Jeg elsker deg, Jesus. Halleluja!
Arnstein: 13.09.2016



Guds fred: Kapittel 4:
Nå er det bare cirka 1 time til 2016 er historie. Det har vært et godt år for 
de fleste land, men krigene i Irak og Syria har fortsatt, men Amerikanerne 
og Russerne fikk i stand en våpenhvile den 30. desember, slik at 
hjelpesendinger kan komme frem til Syrerne.
Jeg ber om at Guds fred vil senke seg over alle land i hele verden. Krig er 
bare vondt. Spesielt for de sivile i landene som er i krig. Gud vil ikke at 
dette skal skje. Han ønsker framtid og håp for sitt folk på Jorden. Grip tak i
håpet, for håpet gir liv, og liv gir håp. Satan går rundt som en brølende 
løve, og stjeler og dreper, men han vet at han er dømt til å tape. Fred være 
med hver eneste sjel på Jorden. Det har Jordens befolkning virkelig 
fortjent. Guds fred over minnene til de som har dødd i 2016 på hele 
Jorden. Både i krig og fred.
Jesus hadde bursdag på juleaften. Det er 2016 år siden han kom til Jorden. 
Gratulerer med dagen, kjæreste Jesus. Du betyr alt for meg. Du er nummer
en. Jeg elsker deg. Selv om det bare er 2016 år siden Jesus kom til Jorden, 
så har han levd i all evighet, for ved han, av han og for han er allting blitt 
til. Helt i fra evigheter til evigheter, og til evig tid. Amen.
Jeg bor i den fineste og beste byen på hele Jorden, og her er de snilleste og 
beste menneskene, og de bor i Brønnøysund. Jeg elsker denne byen og 
stedet her jeg bor. Jeg har virkelig fått Guds fred, og da må jeg gi tilbake til
Guds rike. Det gjør jeg ved å gi av mitt overskudd til de fattige. Det er 
godt å gi til de fattige, og det gir velsignelse fra Gud. Det har jeg opplevd 
mange ganger. Gi en skjerv du også.
Gode venner betyr mye for mange, men venner som møtes kun for å 
drikke alkohol sammen, er de gode venner? Mye vondt skjer på steder 
hvor det nytes store mengder alkohol. Det blir slett ikke bedre hvis en 
person er helt alene og drikker. Da er det mange ganger begynnelse på 
alkoholisme. Jeg vil ingen så vondt. Det kan være personer som fungerer 
godt i dagliglivet, men når helgen kommer sitter de og drikker til de får 
dilerium. Noen sier de tror på Jesus, men ødelegger kroppen. Mange 
ganger er depresjon og ensomhet årsak til at de drikker. Jeg ber for folk 
som har rusproblemer, at de må komme seg ut av den vonde sirkelen. Jeg 
ber om at de må få oppleve Guds fred. I kveld er det nyttårsaften, og da er 
det veldig mange som drikker, både ung og gammel. Kjære Jesus, fri alt 
folk fra alkohol og stoff. Jeg ber om Guds fred i det nye året., og at 2017 
blir et supergodt og framgangsrikt godt nytt år. Det ber jeg om i Jesu Kristi
navn. Tusen takk, kjære Jesus. Må Guds fred bre seg utover Jorden. Amen.
Arnstein: 31.12.2016



Guds fred: Kapittel 5:
Av og til kan jeg rope til TV-en når predikanter sier at Gud har gitt 
menneskene rikelig med mat og drikke. Det disse predikantene ikke 
skjønner er at folk i Afrika sulter i hjel.
Dette er ikke Guds feil, men menneskers feil. De mest kjente predikantene 
har stor lønn for det de driver med, men Jesus hadde nesten ikke lønn da 
han vandret på Jorden og helbredet alle han traff. I Afrika sulter cirka 1 
million barn i hjel hvert år, men det har blitt bedre etter hvert, for mange 
frivillige organisasjoner gir mat og vann til barn som sulter, gir dem, 
kjærlighet, skolegang og Guds Ord. Da får man se Guds fred og kjærlighet
i aksjon. Det gjør godt å gi til de fattige, og du blir rikelig velsignet av 
Gud. Det finnes mange organisasjoner du kan gi til. Gi av ditt overskudd, 
og gi så det svir, og da aller helst tiende av alt du tjener.
Jeg takker alle rundt om i verden som sår inn i Guds rike, sånn at stadig 
færre barn dør av sult. Det gjør godt å gi. Har du liten lønn? Gi tiende 
likevel, for du kommer til å føle en stor glede når du vet at du redder 
mange fra sultedøden. Jesus tar de svakes parti. Det har han alltid gjort, og 
det vil han fortsette med. Gi så det svir! Du kommer ikke til å angre på det,
for Gud elsker en glad giver.
Guds fred vil komme til Jorden, men når det skal skje vet bare Gud. Jesus 
vet ikke selv når han skal komme til Jorden. I den siste boken i Bibelen, 
som er Johannes åpenbaring, står det: Kom, Jesus, kom! Det er et godt 
løfte. Han skal komme en gang i fremtiden, men menneskene vet ikke 
hvilken dag han kommer. Våk derfor, for du vet ikke når Herren kommer. 
Jesus kan komme ned til Jorden når som helst. Kanskje han kommer i 
morgen? Da hadde Jorden fått en evig Guds fred.
Elsk din neste som deg selv. Det er særdeles viktig. Menneskenes ego må 
dø ut, så alle mennesker elsker hverandre. Gud er kjærlighet, og da må 
menneskene leve i hans kjærlighet, og vise kjærlighet til hverandre. Jesus 
må komme først, deretter din neste, og så deg selv. Det er den beste 
rekkefølgen. Elsk hverandre, så dere ikke blir skyldig annet enn å elske 
hverandre, for kjærligheten er viktigst av alt.
Tilbake til det å rope til TV-en: Når jeg ser tradisjonelle nyheter, både 
roper og gråter jeg. Det er utrolig hvor onde mennesker kan være. De som 
er onde gjør bare galt, men Gud vil fjerne sånne mennesker fra Jorden, og 
sende dem til helvetet. Vær god mot din neste, ikke ond!
Dette ble en rar tale, men det er viktig å se realitetene i øynene. Ta 
særdeles godt vare på de du er glad i. Sett Jesus først, deretter din neste!
Arnstein: 04.03.2017



Guds fred: Kapittel 6:
I dag var jeg hos legen, og det er alltid en god opplevelse, for han er alltid 
blid og hyggelig. Han har vært min lege helt siden 1985 så vi kjenner 
hverandre godt, men legenes lege er Jesus, for det er bare han som kan få 
de dødsdømte helt friske, og lang psykisk sykdom til å bli helt borte, som 
da han gjorde meg frisk etter 25 års mental sykdom.
Når Jesus vandret på Jorden, gjorde han alle de syke han møtte, helt friske.
Han vekket til og med døde til liv. Hvor enn han vandret skapte han Guds 
fred, men de skriftlærde likte ikke Jesus. Det var dem som til slutt fikk 
Jesus korsfestet. De egget opp folkemengden, og fikk dem til å korsfeste 
Jesus i stedet for Barrabas, men dette måtte skje for at alle mennesker på 
Jorden skulle få tilgivelse for alle synder, og bli satt i frihet og bli 
skyldfrie. Hadde ikke dette skjedd ville det blitt helvete på Jorden. Gud 
ofret Jesus for alle mennesker, og alle som tror på Jesus har rett til evig liv,
og de kan legge hendene på de syke og gjøre dem friske i Jesu Kristi navn.
Da Jesus for opp til himmelen til sin Far, ble den Hellige Ånd utgytt over 
de første kristne, og på grunn av himmelfarten, kan enhver som mottar 
Jesus få den Hellige Ånd i seg. Da kan man begynne å tale i tunger. Det er 
en herlig opplevelse, så det må oppleves.
I dag er det bare 3 dager til palmesøndag. Det var da menneskene 
behandlet Jesus som den kongen han var. De kastet palmeblader fremfor 
eselet som Jesus kom ridende på, men bare 5 dager senere ble han 
korsfestet. Det var de skriftlærde som var årsaken til at Jesus ble 
korsfestet. De forstod at Jesus var mye bedre enn dem selv til å forkynne 
Guds ord, og det kunne de ikke finne seg i. De var hovmodige i mot alle 
mennesker, for de mente at de var mye bedre enn andre mennesker, men 
hovmod står for fall. Vær overbærende mot alle mennesker, og hold fred 
med alle mennesker så godt det lar seg gjøre. Bli sint, men synd ikke. Vær 
mot din neste som du vil at han eller hun skal være mot deg. Elsk din neste
som du elsker deg selv. Jesus kom med mange bud. Han sa også to korte 
ord: Elsk hverandre. Det er hva menneskene må gjøre. De vinner ikke noe 
med å hate hverandre, for Gud er kjærlighet. Det er Satan som står for all 
ondskap. Han lurer mennesker ved å vri på Guds ord, sånn at mennesker 
begynner å tro på han i stedet.
Det er med kjærlighet hele universet er skapt, og det er Gud som har skapt 
universet, og han vil fortsette å skape i all evighet. Selv om universet 
kanskje ikke er så gammelt som vitenskapen vil ha det til, likevel er 
universet uendelig stort. Dette kan bare Gud få til. Amen i Jesu navn.
Arnstein: 06.04.2017


