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i lever i en tid som mange av apostlene
skulle ønske å oppleve. Vi er i ferd med å gå
inn i den siste timen, og verden vil aldri bli den
samme slik vi kjenner den. Kampen mellom det
gode og det onde når snart dets klimaks, og
mørkets krefter er snart i ferd med å få lov til å
gjennomføre sine siste trekk. Bibelen sier at
Guds engler holder de fire vinder tilbake fra å
blåse på jorden (Åp. 7:1), og forhindrer således
Satan i å etablere sitt rike. Men på grunn av
synden og menneskenes valg, vil Gud snart
trekke englene tilbake og la stridens vinder
slippe løs med all sin grusomhet.
“Engler omringer jorden, og nekter Satans krav
på herredømme. Han begrunner kravet sitt
med sin store mengde av tilhengere. Vi hører
ikke stemmene, vi ser ikke englenes arbeid
med vårt naturlige syn, men deres hender
omringer verden, og med søvnløs årvåkenhet
holder de Satans hærstyrker i sjakk til forseglingen av Guds folk har blitt fullført.” 1

2

jeg skulle slippe unna Romerkirkens overgrep
og villedning. Modige menn som John Wicliff
(ca. 1324-84), reformasjonens morgenstjerne,
protesterte kraftig og fryktløst mot Den katolske
kirke, og ble selve forløperen til Reformasjonen.
Han ble klar over at Den katolske kirke hadde
forlatt Guds ord til fordel for menneskelige overleveringer. Johan Hus (1369-1415), som selv var
en katolikk i begynnelsen, talte også Roma
midt imot. Andre reformatorer som Hieronymus
(ca. 1370-1416), William Tyndale (ca. 14901536), Hugh Latimer (ca. 1485-1555) og Thomas
Cranmer (1489-1556) led martyrdøden for å
ha protestert mot pavedømmet. Martin Luther
(1483-1546), Ulrich Zwingli (1484-1531), John
Knox (1505-72) og mange flere så frafallet og
den perverse korrupsjonen i Den katolske kirke,
og de hevet røsten mot denne maktfaktoren til
tross for fare for livet og alle truslene fra
katolikkene. De brukte sannheten, Guds ord, til
å bekjempe kirkens villfarelser og bedrag.
Protestantenes fryktløse motstand gjorde at millioner av mennesker i ettertiden fikk religionsfrihet og tilgang til Guds ord på sitt eget språk.

I lys av hendelser som har skjedd gjennom de
siste årene, og spesielt i september 2019 da
pave Frans kom med et kall til verdens ledere
om å etablere en “global pakt” for å redde
planeten, er det på tide å heve røsten slik at så
mange som mulig kan få anledning til å forstå
hva som foregår i det skjulte, og ta et
informativt valg om hvilken side man vil stå
på. Dette valget må bli tatt før nådetiden opphører. Om en tenker med seg selv at en vil
holde seg nøytral eller være likegyldig i denne
alvorlige saken, så lurer en bare seg selv og gjør
djevelen en tjeneste. Absolutt alle, troende eller
ikke-troende, vil bli omfattet av kampen mellom lysets og mørkets krefter. Alle må ta et valg.
Og valget vil avgjøre din personlige fremtid i all
evighet.

Lite kjenner vi til hvor mye vi skylder disse
fryktløse menneskene som for vår skyld kjempet
sannhetens sak, og lot sitt blod falle på jorden.
Disse historiske kapitlene, som ofte ble skrevet
av martyrenes blod, blir ikke engang tatt med
i grunnutdanningen til tross for dens absolutte
relevans i våre liv. Det sies at protestantismen er
død og ikke finnes mer, men dette er langt ifra
tilfellet. Det vil snart skje en stor vekkelse hvor
Guds sanne etterfølgere vil velge å stille seg
på Hans side, selv om mørkets makter igjen vil
begynne å forfølge Guds barn. Verdens makter
driver mot den Nye Verdensorden, og snart har
den nådd sitt fulle mål. Spørsmålet til deg blir:
hvilken side ønsker du å stå på?

Dette er en appell til alle kristne, og spesielt til
dem som helligholder sabbaten. Vil du se
tilbake på røttene dine og hvor du kommer fra?
Har du glemt hvor høyt elsket og verdifull du er
for Gud at Han ofret Seg Selv for at du skulle
unngå straffen og gå fri i dommen? I tiden før
og under reformasjonen, sto modige menn
opp, drevet av Den Hellige Ånd, for at du og
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“

Å ta ikke del i mørkets ufruktbare
gjerninger, men avslør dem heller!
(Ef. 5:11)
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DE TRE ENGLERS
BUDSKAP
TIL HELE VERDEN

FOR VÅR GENERASJON
B

ibelen nevner tre budskaper som skal
forkynnes til hele verden i endetiden. Dette
er et nåde- og to advarselsbudskaper som skal
forkynnes før Jesus kommer tilbake. Disse alvorlige advarslene blir kalt de tre englers budskap
(Åp. 14:6-11), og forteller om konsekvensen av å
ignorere Guds kall til omvendelse og å komme
tilbake til Ham, for heller å fortsette i samme
retning uten å ville omvende seg fra sin onde
framferd.

_________________

“

__________________

For å berede et folk til å bestå på Herrens
dag, skulle et stort reformverk bli utført. Gud
så at mange blant dem som bekjente seg til
å være Hans folk, ikke bygde for evigheten.
Derfor ville Han sende et varselsbudskap for
å vekke dem av sløvheten og berede dem
for Jesu gjenkomst. (Mot Historiens Klimaks, s 254)
_____________________________________________

De tre budskapene har til hensikt å vekke opp menneskene, slik at de
kan forstå hva som skjer, og ta et endelig valg på hvem de vil følge.

4

Proklamasjonen av disse budskapene begynte
allerede i 1844 – altså for over 170 år siden!
Det er ikke tre bokstavelige engler som skal
komme fra himmelen og spre disse
budskapene. Ordet “engel” kommer fra det
greske ordet “angelos” og betyr en
“budbærer”. Plikten og æren til å forkynne
evangeliet har blitt betrodd til trofaste mennesker som har tatt imot kallet og stått opp i
Herrens navn – de som har viet seg til Hans tjeneste. Og her er det første budskapet - et nådebudskap:

Det første englebudskapet
Og jeg så en annen engel som fløy midt på
himmelen. Han hadde det evige evangeliet å
forkynne for dem som bor på jorden, for hvert
folkeslag, stamme, tungemål og folk, og han
sa med høy røst: “Frykt Gud og gi Ham ære, for
timen for Hans dom er kommet. Og tilbe Han
som gjorde himmelen og jorden, havet og
vannets kilder!” (Åp 14:6-7)
Det er flere viktige elementer i dette
budskapet. Det første er at det “evige evangeliet” skal forkynnes for alle på jorden. Det evige
evangeliet er Guds ord som står fast til evig tid
(Salm. 119:89, Jes. 40:8). Det evige evangeliet
forteller oss at det bare er i Jesus Kristus det er
frelse for alle mennesker, “for det er ikke noe
annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved” (Apg. 4:12).

Til tross for vår synd og adskillelse fra Gud, så er
det en – og bare én – måte for oss å komme
tilbake til Gud. Følgende tekst leser vi i
Slektenes Håp på side 121:
________________

“

________________

Ved tro tar vi imot Guds nåde, men troen frelser ikke. I seg selv har den ingen fortjeneste.
Troen er den hånden vi griper fatt i Jesus med,
og tilegner oss Hans fortjeneste som er
legemidlet mot synd. Vi
kan ikke engang vende
om uten den hjelp som
Guds Ånd gir. Bibelen
sier om Kristus: “Ham har
Gud opphøyd og satt
ved sin høyre hånd til å
være Fyrste og Frelser, for
å gi Israel omvendelse og
syndstilgivelse.” (Apg. 5:31)
Omvendelsen kommer fra
Kristus like sikkert som tilgivelsen. Hvordan kan vi da
bli frelst? (..) Lyset som skinner fra korset, åpenbarer
Guds kjærlighet. Hans
kjærlighet drar oss til Ham.
Hvis vi ikke står imot denne
dragningen, vil vi bli ledet
til korsets fot i anger over
de synder som har korsfestet Kristus. Da vil Guds
Ånd ved troen frembringe
et nytt liv i sjelen. Tanker
og ønsker bringes inn under lydighet mot Kristi vilje.
Hjertet og sinnet blir skapt
på ny i Hans bilde, Han
som virker i oss for å underlegge Seg alle ting. Guds lov blir skrevet i sinn
og hjerte, og vi kan si med Kristus: “Å gjøre
Din vilje, Gud, er min lyst, jeg har din lov i mitt
hjerte.” (Sal. 40:9)
________________________________________
Vi leser også at budskapet sier “Frykt Gud og
gi Ham ære.” Dette betyr ikke å være redd for
Ham og gi ære på grunn av redsel. Med å
“frykte Gud” menes å ha ærbødighet for vår
Skaper, og innrette oss etter veiledningen fra
den allvitende Gud. “Frykt for Herren er begynnelsen til visdom” og “ved Herrens frykt vender
en seg bort fra det onde.” (Ordsp. 9:10, 16:6).
Så her er det ikke snakk om en redsel, slik djevelen vil at vi skal tro, men ærefrykt for vår Herre.
En måte å vise ærbødighet på er å ta vare
på kroppene våre som er et hellig tempel for
Gud (1. Kor. 6:19; 10:31), og selvfølgelig å holde
Guds lov, siden synd er lovbrudd (1. Joh.3:4).
“For timen for Hans dom er kommet.”
Det var The Millerite Movement som
proklamerte det første budskapet og at 2.300års profetien nådde sin ende i 1844. Budskapet
var en påminnelse til verden om dens

opprinnelse og hvem som skapte jorden og
alt som er i den. Som et motangrep kom Satan med evolusjonsteorien, og brukte Darwin
for å fremme denne nye teorien. Millerittene
misforstod først profetien, og trodde oppriktig
at Jesus skulle komme tilbake i 1844. Dette ble
senere kjent som den store skuffelsen. Samtidig
tjente dette til to hensikter; å skille de sanne
Guds etterfølgere fra de falske, og å studere
profetiene enda nøyere. Mange hadde i frykt
tatt imot budskapet om Herrens
gjenkomst, men da Jesus ikke
kom, mistet de tålmodigheten
og forente seg med sine tidligere
motstandere. Slik ble de enda
mer fiendtlig innstilt mot Gud og
Hans ord. Men de som forble trofaste, gikk dypere i sine
bibelstudier, og det ble klart at
profetien ikke snakket om Jesu
gjenkomst, men derimot en ny
gjerning som Jesus skulle
begynne med i Himmelen.
Vi leste at “timen for Hans dom
er kommet”. Det forteller oss at
det i dag foregår en dom i Himmelen, hvor Jesus går gjennom
ethvert menneskeliv, og ser om
personen har hatt en oppriktig
omvendelse eller ikke. Det første
budskapet forteller oss at vi må
komme tilbake til Gud, og gi
Ham æren for å ha skapt alle
ting. Vi har driftet så langt bort
fra Gud, at det første skrittet vi
må ta for å unngå dommen er
å innse vår falne tilstand, og be
om Hans tilgivelse og rettferdighet. Samtidig må vi studere Guds ord for at
vi skal forstå hva som skal skje i den siste tiden.
Dersom vi ikke søker Guds veiledning i Hans ord,
så kan vi heller ikke forstå de neste budskapene
og hva symbolismen representerer. Hensikten
med det første budskapet er å skille Guds folk
fra dem som bare fortsetter i sin synd, uten å
føle behovet for omvendelse eller nåde.
Hva er standarden vi blir målt etter?
Dersom det foregår en dom, så må det følgelig
også ligge et grunnlag som man blir målt etter.
Slik er det både i det jordiske rettssystemet, og
da er det ikke overraskende at det også er slik i
det himmelske. “Ingen kan dømmes uten etter
lov” heter det i den norske Grunnloven (§96).
Når “Gud er en rettferdig dommer” (Salm. 7:12),
så trenger vi ikke tvile på at Han da har en lov
som ligger til grunn for Sin endelige beslutning.
Bibelen gir oss svaret på hvilken lov det er snakk
om:
“Men den som ser inn i den fullkomne lov, frihetens lov [de ti bud], og fortsetter med det og
ikke blir en glemsom hører, men en gjerningens
gjører, han skal være salig i alt han gjør.. Tal
da slik, og gjør slik, som de som skal bli dømt
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etter frihetens lov.” (Jak. 1:25, 2:12) “Salige er
de som gjør Hans bud, slik at de kan ha rett til
livets tre og kan komme inn gjennom portene til
Staden.” (Åp. 22:14)
Det er frihetens lov alle blir målt etter, og som
de ugudelige blir dømt etter. Jesus er både vår
Dommer og vår Advokat (Joh. 5:22, 1.Joh. 2:1),
så når da et sant troendes liv blir gjennomgått
i himmelen, ser Jesus at vedkommende har
erkjent sin synd, bedt om Hans tilgivelse og
rettferdighet, og slik blir da alle syndene visket
ut. De som derimot ikke har hatt en sann omvendelse, eller som ikke har brydd seg, blir “dømt
etter frihetens lov”, slik det står skrevet.
“Og tilbe Ham som gjorde himmelen og jorden,
havet og vannets kilder.”
Dette er en oppfordring til å tilbe Skaperen,
og er samtidig en klar referanse til et bud som
nettopp omhandler Jesus som skaper. Om det
er et bud som de fleste kristne har forkastet og
glemt, så er det det eneste budet hvor Gud
begynner med ordene “husk på”, nemlig det
fjerde budet: “Husk på hviledagen så du holder
den hellig.. den sjuende dagen er sabbat for
Herren din Gud (..) For på seks dager dannet
Herren himmelen og jorden, havet og alt som er
i dem, og Han hvilte på den sjuende dagen.”
(2. Mos. 20:8-11). Se deretter på likheten i den
første engelens budskap:
“Og tilbe Ham som gjorde himmelen og jorden,
havet og vannets kilder!” (Åp. 14:7).
På grunn av den like ordlyden fra det fjerde
budet og det første budskapet, så er det ikke
tvil om at dette budskapet refererer til sabbatsdagen – ikke søndagen, men fra solnedgang
fredag til solnedgang lørdag.
Det fjerde budet er Guds segl som vitner om
hvem som er Guds sanne etterfølgere (Esek.
20:12, 2.Mos.31:16-17). Ved å overholde det
fjerde budet, anerkjenner du Kristi autoritet og
at Han er Skaperen.
Det første budskapet kaller folket til å ta et valg
mellom sannhet og vranglære, om de vil tilbe
Skaperen eller følge de populære
menneskelige teoriene.
Det er et nydelig budskap i fortellingen om da
fariseerne førte en kvinne fram for Jesus som
var skyldig i hor (Joh. 8). De anklaget henne og
viste til at straffen var å bli steinet. Men Jesus
leste tankene deres, og skrev ned deres synder
på jorden, slik at de etter hvert gikk bort fra Herren, fordi de ble “dømt av sin samvittighet.”
Samtalen mellom Jesus og den syndige kvinnen, viser Hans enestående kjærlighet, hvordan
man får tilgivelse og hva Han krever som følge
av tilgivelsen:
Da Jesus hadde reist Seg og ikke så andre enn kvinnen, sa Han til henne:
“Kvinne, hvor er disse anklagerne dine? Har
ingen fordømt deg?”
10
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Hun sa: “Ikke én Herre.” Jesus sa til henne:
“Heller ikke Jeg fordømmer deg (nåde).
Gå bort og synd ikke mer! (lydighet)”
11

I det første budskapet er det derfor et valg: vil
man tilbe Herren og følge Ham, eller vil man
fortsette den samme retningen man alltid
har gått. Valget vil være
avgjørende for ens
framtid.

Visste du at...
I den første engelens budskap finner vi
også det store spørsmålet om skapelse
vs. evolusjon? Da verden ble konfrontert
med evolusjonsteorien i 1844, i tillegg til
angrep fra spiritismen, senere teosofien,
økumenismen, og andre okkulte
bevegelser, så slo Gud tilbake med den
første engelens budskap. Samtidig ga
Gud veiledning til Sitt folk gjennom
Profetiens Ånd, som siden den gang fortsatt hjelper de trofaste til å vandre
gjennom endetidens labyrint av forvirring
og villfarelser.

Det andre englebudskapet
“Og en annen engel fulgte etter og sa: “Falt,
falt er Babylon, den store byen, fordi hun har
fått alle folkeslag til å drikke av sin utukts vredesvin.” (Åp. 14:8)
Babylon har sin opprinnelse fra 1. Mosebok kapittel 11 hvor mennesket var ulydige mot Gud,
og bestemte seg for å bygge et tårn (Babels
tårn) som kunne redde dem selv fra fremtidige
katastrofer. “Babel” (som
er relatert til Babylon) betyr
“forvirring.”
I Det gamle testamentet var
Babylon et av de mektigste
rikene som noen gang har
eksistert. Men dette riket
stod imot Gud og forsøkte
å opphøye seg over Herren. Babylon forfulgte også
Guds folk, og etter hvert uttalte Gud en dom over riket
(Jer. 51:7-9). Etter at Babylon falt, uttalte Gud at det
aldri mer ville bli gjenreist og
komme tilbake til sin prakt
(Jes. 13:19,20). Men navnet
Babylon er med oss også til
denne dag. I Det nye testamentet omtaler Peter Rom
som Babylon (1. Pet. 5:13).
Babylon som et rike eksisterte ikke på denne tiden,
så det er umulig at Peter refererte til det gamle Babylon.
Og fra det samme rike, det romerske imperiet
som Peter omtalte som Babylon, oppstod senere det pavelige Rom som reiste seg mot Gud
og Hans etterfølgere. Babylon representerer en
makt som trosser Gud og forfølger Hans folk.
Likesom Gud uttalte en dom over det gamle
Babylon, slik uttaler Gud – gjennom det andre
englebudskapet – en dom over endetids-Babylon, som er en sammenslutning av nasjoner og
verdens religioner.
I forbindelse med skjøgen og det skarlagenrøde
dyret leser vi at “på pannen hennes var det
skrevet et navn: EN HEMMELIGHET, BABYLON
DEN STORE, MOR TIL SKJØGENE OG TIL STYGGEDOMMENE PÅ JORDEN. Jeg så at kvinnen var
drukken av de helliges blod og av blodet av
Jesu vitner.” (Åp. 17:5-6)
Denne skjøgen er identifisert til å være
pavedømmet, Den katolske kirke (les mer på
side 14), og fra verdenshistorien vet vi at den

forfulgte og drepte millioner av mennesker, og
spesielt de kristne som motsatte seg dens
autoritet.
“Romerkirken har utgytt mer uskyldig blod enn
noen annen institusjon som noen gang har
eksistert blant menneskeheten.” 1
Paven har klart å samle sammen både islam og
til og med protestantiske kirkesamfunn under
kirkens paraply. Han har jobbet utrettelig med å
bygge broer, både religiøst og politisk – og han
har stor framgang!
I Katekismen til Den katolske kirke,
omtaler den seg selv som “MOR
OG LÆRER”. 2
I tillegg står det i Dominus Iesus
(6. August, 2000) at “det må
alltid være klart at når uttrykket
“søsterkirke” blir brukt i rette forstand, så er den ene, hellige, katolske og apostoliske
Universalskirken ikke en søster,
men mor til alle kirkene.” 3
Korrupsjonen
Det finnes fortsatt bøker i dag
som avslører korrupsjonen til
kirken, og hvor dypt involvert den
og dens jesuittorden har vært i
forskjellige store hendelser, som
for eksempel Bartolomeusnatten,
Kruttsammensvergelsen (Gunpowders plot), borgerkrigen i USA
for å ødelegge republikken,
drapet på president Lincoln 4 og
den 2. verdenskrig.5
På den religiøse siden kommer kirkens åndelige
korrupsjon av at dens læresetninger er basert på hedenskap. Hedensk overtro trodde
på skjærsilden og evig pine (helvete) – noe
Romerkirken fortsatt står inne for. Og de
hedenske gudene fikk kristne navn slik at de
passet godt inn i “kristendommen”.
______________

“

_______________

“Var ikke helgentilbedelse nøyaktig det
samme som tilbedelse av halvgudene fra fordums tid? Ble ikke skjærsilden i detalj beskrevet av Vergil? Ble ikke våre bønner til Jomfruen og helgene gjentatt, med nesten de
samme ordene, som av tilbederne som stod
foran bildene av deres guder, akkurat som vi
gjentok dem hver dag foran våre
bilder i kirkene? (..)

7

Fra historien visste vi hvilket år det praktfulle
tempelet som ble innviet til alle gudene,
under navnet Pantheon, hadde blitt bygd i
Roma. Ord kan ikke beskrive den skammen vi
følte da vi lærte at de romerske katolikkene i
våre dager, med godkjenningen av paven,
og under hans øyne, fortsatt kastet seg ned
foran DE SAMME IDOLENE, i det SAMME TEMPLET, for å oppnå de SAMME FORDELENE!
Når vi spurte “hva er forskjellen mellom
religionen til det hedenske Rom og Rom i
dag?”, ville mer enn én student svare: “Den
eneste forskjellen ligger i navnet. Istedenfor å
kalle denne stauten Jupiter, kaller vi den Peter, og istedenfor å kalle den andre Minerva
eller
Venus, så blir den kalt Maria. Det er den gamle avgudsdyrkelsen som kommer til oss under
kristne navn. Jeg ønsket inderlig å bli en ærlig
og oppriktig romersk-katolikk. Disse inntrykkene
og tankene distraherte meg kraftig.” 6
_____________________________________
Den katolske presten Charles Chiniquy fikk
bøker av sine overordnede som skulle bekrefte
deres tro, forme deres karakter, og opprettholde deres fromhet og tillit til Romerkirkens
dogmer. Om disse bøkene sier han at de
“hadde en skremmende likhet med historiene
jeg hadde lest om gudene og gudinnene. Miraklene som ble tilskrevet Jomfru Maria viste seg
ofte å bare være en reproduksjon av triksene
og bedragene til prestene av Jupiter, Venus,
Minerva osv.” 7 Det er umulig å gjendrive bevisene for at kirken ikke er annet enn hedenskap
i kristen forkledning. Alle som ikke ønsker å lukke
øyet for de overveldende bevisene vil se at
denne kirkens røtter ikke stammer fra Guds ord.
I tillegg til økonomisk korrupsjon som
terrorfinansiering og hvitvasking 8, har det også
de siste årene blitt avslørt en rekke seksuelle
overgrep i kirken. Fenomenet er ikke nytt og
særegent for vår tid, men det er først nå at så
mange saker har kommet fram i lyset. I 2018
ble det avdekt at over 3.500 barn i perioden
mellom 1946 til 2014 har blitt utsatt for overgrep
av katolske prester i Tyskland alene.9 Her er det
store mørke tall, og bare Gud vet det nøyaktige
antallet på seksuelle ofre på verdensbasis.
Pave Frans har også blitt anklaget for å ikke
gripe inn til tross for hans viten om seksuelle
overgrep, og at dette er en del av en større
dekkoperasjon. Selv om han har blitt gjort kjent
med at flere unge personer har blitt seksuelt
misbrukt, så har det ikke blitt iverksatt grundige
etterforskninger. Det finnes også flere saker hvor
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pave Frans har dekket over for overgripere.
Blant disse er Juan Barros, Edgar Peña Parra og
den tidligere biskopen Gustavo Zanchetta.10
“hun har fått alle folkeslag til å drikke av sin
utukts vredesvin.”
Hva menes med denne vinen som alle folkeslag
har drukket? Vin, i bibelsk symbolikk, kan blant
annet referere til doktrine (Matt. 9:17). Denne
skjøgen presser sine falske ubibelske doktriner
på alle nasjonene. “Babylons vin er
opphøyelsen av den falske og uekte sabbat
over den sabbat som Herren har velsignet og
helliget til menneskets bruk. Det er også læren
om sjelens udødelighet. Disse beslektede kjetterier og fornektelsen av sannheten forvandler
kirkene til Babylon. Konger, kjøpmenn, herskere
og religiøse ledere er alle i forført harmoni.” 11
Det er ikke mulig at paven kan være Guds
representant og Kristi vikar på jorden, og at Den
katolske kirke er den sanne kirken, når den er så
gjennomsyret av all slags korrupsjon og åndelig
frafall. Allikevel vender verdensledere seg mot
paven i spørsmål om fred, religion og moral.
“Og hele verden undret seg og fulgte etter
dyret.” (Åp. 13:3)
Ikke bare Romerkirken er korrupt
Mens hovedvekten her legges på Den katolske
kirke, så er det ikke slik at det bare er den som
er korrupt. Alle kirker i dag er korrupte.
For eksempel praktiserer og lærer
Pinsemenigheten om en slags himmelsk
tungetale, som har sin opprinnelse fra
hedenskapet og er ikke annet enn spiritisme.12
Bibelen er klar på at tungetale, i bibelsk
forstand, er å tale flytende et allerede
eksisterende språk som taleren aldri før har talt
(Apg. 2:5-8).
Baptistkirken lærer at sjelen er udødelig, mens
Bibelen sier at det bare er Gud som har
udødelighet (1. Tim. 6:16).
Den syvendedags adventistkirken (SDA), som i
tidligere tider overtok den protestantiske
fakkelen, har tillatt kvinnelige pastorer, forent
seg med den økumeniske bevegelsen og til og
med akseptert å utgi en ny versjon av boken
Den Store Striden hvor alle de 31 kapitlene som
bl.a. omhandler pavedømmets rolle i vår
endetid, dyrets merke og bilde, og USA og
Vatikanets samarbeid for å innstifte dyrets
merke og bilde, er blitt utelatt. Den nye
versjonen heter Det Store Håpet. Selve kjernen i
endetidsbudskapet er tatt bort fordi disse
kapitlene tydeligvis er for harde og støtende for

andre troende. Men Bibelen oppfordrer oss til å
rope med høy røst og avsløre den sløve
tilstanden vi nå er i.
Felles for de fleste kirkene er at de ikke holder
den bibelske sabbat som hviledag, og de
forkynne ikke dens relevans for vår tid som
Guds segl. Midt i sabbats-budet (2. Mos. 20:811) finner vi Guds segl som viser oss at Jesus er
Lovgiveren. Denne teksten har derimot Den
katolske kirke tatt bort i sine katekismebud, og
så har de heller innført søndagen som hviledag.
Men heller ikke denne alvorlige endringen blir
forkynt i de aller fleste kirkesamfunn.
Man kunne gått mye grundigere gjennom de
store forsømmelser og villfarelser som er i
dagens kirker, men det er det ikke rom for her.
Poenget er at det er Guds trofaste etterfølgere
som utgjør den sanne Guds menighet for vår
tid. Derfor kommer Jesus med oppfordringen:
“kom ut av henne, Mitt folk”, for at de ikke skal
bli delaktige i skjøgens synder. Når kirker og menigheter ikke forkynner Guds ord og de tre englers budskap, så er det Guds trofaste
etterfølgere som vil forkynne om sabbaten som
den sanne bibelske hviledagen, fordi disse innser sabbatens betydning og anerkjenner Jesus
som Skaperen.

Sabbaten

- ikke kun for jødene

Mange tror at sabbaten kun er for
jødene, men dette ble motbevist av
Jesus da Han sa at “sabbaten ble til for
menneskets skyld, og ikke mennesket for
sabbatens skyld” (Mark. 2:27). Sabbaten
ble til fra skapelsen, og det var lenge før
det fantes en eneste jøde (1. Mos. 2:2-3).

Ifølge Bibelen er sabbaten
for alle mennesker.

________________
1 W. E. H. Lecky, History of the Rise and Influence of the Spirit of
Rationalism in Europe Volume 2 (London: Longmans, Green, and
Co., 1866): 35
2

http://www.vatican.va/archive/ENG0015/__P73.HTM

3 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/
documents/rc_con_cfaith_doc_20000630_chiese-sorelle_en.html
4

Charles Chiniquy, 50 Years in the Church of Rome, ss.290-299

5

Jack Chick, Smokescreens, kap. 2 og 3

6

Charles Chiniquy, 50 Years in the Church of Rome, ss. 43-44

7

Ibid, s. 44

8 https://www.aftenposten.no/okonomi/i/KvVMX/skandalenestaar-i-koe-for-paven
https://www.bt.no/utenriks/i/pnWPw/avsloerer-massiv-korrupsjon-i-vatikanet
9 https://www.aftenposten.no/verden/i/On9jqV/rapport-over3000-barn-utsatt-for-overgrep-fra-katolske-prester-i-tyskland
10

https://ktfnews.com/pope-francis-history-cover/

11

PFG (På fast grunn), volum 2, 68.2

12 https://amazingdiscoveries.org/S-deception-tongues_ecstatic-language_pagan
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Det tredje englebudskapet
“Så fulgte en tredje engel etter dem og sa
med høy røst: “Hvis noen tilber dyret og hans
bilde, og tar imot hans merke på pannen eller på hånden, da skal også han selv drikke av
Guds vredesvin, som blir utøst ublandet i Hans
vredes beger. Han skal pines med ild og svovel
foran de hellige englene og foran Lammet. Og
røyken av deres pine stiger opp i all evighet.
Og de har ingen hvile verken dag eller natt, de
som tilber dyret og hans bilde, og hver den som
tar imot hans navns merke.” Her er de helliges
tålmodighet. Her er de som holder fast på Guds
bud og Jesu tro.” (Åp. 14:9-12)
Dette er den mest alvorlige og skremmende
advarselen til hele menneskeheten. Det er
skjebnesvangert når synden har nådd helt opp
til Himmelen, og Gud øser Sin vrede, ublandet
med nåde, over verden. Her ønsker Gud at den
tredje engelens budskap skal forkynnes, slik at
alle mennesker kan unngå å bli utsatt for Hans
vrede, og samtidig fortelle hvorfor de som blir
utsatt for Hans vrede blir rammet.
Her vil kristendommen bli delt i to; de som
“holder fast på Guds bud og har Jesu tro”, og
de som “tilber dyret og hans bilde, og tar imot
hans merke”. De som ikke ønsker å motta, akseptere eller forstå sannheten slik Gud har fremlagt i Hans ord, vil etter hvert følge de falske
læresetningene til Den katolske kirke.
Dyrets merke
Når vi nå vet hvem skjøgen og dyret er, så vet vi
også at dyrets merke må være relatert til denne
maktfaktoren. I den første engelens budskap
var det en oppfordring om å tilbe den sanne
Gud, “Han som gjorde himmelen og jorden,
havet og vannets kilder”. I den siste advarselen
kommer også temaet om tilbedelse opp. Slik
vet vi at merket ikke kan være noe fysisk, når
det er selve valget om tilbedelse som ligger til
grunn.
Den katolske kirke har et merke som den påstår
er et tegn på dens autoritet. De fleste mennesker er på en eller annen måte kjent med
dette, selv om de ikke nødvendigvis er klar over
at kirken anser tegnet som et merke. Og dette
merket er søndagshelligholdelse.
Siden det finnes mye god informasjon på internett om hvordan Konstantin tilsynelatende konverterte til kristendommen og tok med seg noen
av sine hedenske skikker til kirken, om hvordan
helligdagen ble endret fra lørdag til søndag, så
blir ikke det tatt med her. Det er ingen bibelsk
grunnlag for at helligdagen ble flyttet fra lørdagen til søndagen, og det innrømmer kirken selv.
Kardinal James Gibbons (1834-1921) skrev følgende: “Selvfølgelig hevder Den katolske kirke
at endringen var dens handling. (..) Denne
handlingen er et tegn på dens kirkelige makt
og autoritet i religiøse saker.1

10

Du kan lese Bibelen fra 1. Mosebok til Åpenbaringen, og du vil ikke finne et eneste vers som
godkjenner helliggjørelsen av søndagen. Skriften håndhever den religiøse overholdelsen av
lørdagen, en dag som vi aldri helligholder.” 2
I kirkens Katekisme står det:
- “Det tredje bud i Dekalogen [de ti bud] minner om sabbatens hellighet: “Den syvende dagen skal det være sabbat..” (Kommentar: Fordi
kirken har endret Guds lov, så blir helligdagen
omhandlet i det tredje budet i katekismen, men
i Bibelen er det det fjerde budet som
omhandler helligdagen.)
- “Jesus stod opp fra de døde “den første dag i
uken”.. Vi kommer alle sammen på solens dag
fordi den er den første dag [etter den jødiske
sabbat, men også den første dag] da Gud skapte materien ut av mørket og skapte verden..
- Søndag skiller seg uttrykkelig fra sabbaten..
Kirkens bud fastlegger og forklarer Herrens lov:
“På søndager og andre påbudte festdager har
de troende plikt til å ta del i messen”..
- På søndager og andre påbudte festdager skal
de troende avstå fra arbeid og aktiviteter som
hindrer dem i å gi Gud den tjeneste de skylder
Ham..3

Den katolske kirke har satt til side Guds ord, og
innsatt søndagen som helligdag selv om det
ikke finnes noe bibelsk grunnlag for det. Ved å
endre Guds lov, har de selv satt seg over Gud
og utøver en myndighet som aldri har blitt gitt
dem. Slik oppfylles profetien at pavedømmet
“skal tale ord mot Den Høyeste, (..) og sette seg
fore å forandre tider og lov.” (Dan. 7:25). Så å
helligholde den dagen kirken har utnevnt som
helligdag, altså søndagshelligholdelse, er hva
Bibelen beskriver som dyrets merke.
Guds segl
I motsetning til de som tilber dyret og mottar
hans merke, vil de som er trofaste mot Gud bli
beseglet med Guds segl (Åp. 7:1-3). Det er de
“som holder fast på Guds bud og Jesu tro” som
vil få seglet. Det er ett bud i Guds lov som vitner
om hvilken autoritet man er underlagt, og det
er det fjerde budet som minner oss om sabbaten, den sanne hvile- og helligdagen.
“Jeg ga dem også Mine sabbater. De
skulle være et tegn mellom dem og Meg, så
de skulle kjenne at Jeg er Herren som helliger
dem.” (Esek. 20:12)
Djevelen har alltid forsøkt å ødelegge det Gud
har innstiftet. Og slik som Herren har en helligdag som er et tegn mellom Ham og Hans folk,
slik har også djevelen sin falske helligdag som
et tegn mellom ham og hans etterfølgere.
Den autoriteten du velger å følge, bestemmer
hvilket merke du vil motta. Ingen har tatt “dyrets
merke” i dag, for dette er noe som hører den
nære framtiden til, men vi må allikevel ta våre
valg i dag før nådetiden opphører.
Dyrets bilde
Et bilde er en avspeiling av noe, og i denne
sammenhengen må derfor dyrets bilde være
en speiling av selve dyret.
________________

“

________________

“Hva er “dyrets bilde”, og hvordan skal det
fremtre? Det blir laget av dyret med de to
horn og er et bilde av det første dyret. Det blir
også kalt “dyrets bilde”. For å få vite hvordan
bildet ser ut og hvordan det fremtrer, må vi
undersøke egenskapene hos selve dyret pavedømmet.
Da den første kristne menighet ble korrupt
fordi den vek av fra det rene evangelium og
innførte hedenske skikker og former, mistet
den Guds Ånd og kraft. For å kunne herske
over menneskenes samvittighet, søkte den
støtte hos de verdslige makter. Resultatet ble
pavedømmet, en kirke som dominerte statsmakten og gjorde bruk av den for å fremme
sine egne hensikter, især for å straffe kjetteri.
Skal De forente stater kunne lage et bilde av
dyret, må de religiøse kretser ha så stor innflytelse over statsmakten at de kan bruke den
for å nå sine egne mål.

Hver gang kirken har fått verdslig makt, har
den brukt den til å straffe dem som vek av
fra dens lære. Protestantiske kirkesamfunn
som fulgte romerkirkens eksempel og allierte seg med verdslige makter, har vist den
samme tendens til å begrense trosfriheten.
Et eksempel på dette er den engelske kirkes
langvarige forfølgelse av dissentere. På 1500og 1600-tallet ble tusener av frikirkelige predikanter tvunget til å forlate sine menigheter, og
mange, både prester. og legfolk, ble dømt til
bøter, fengsel, tortur og martyrdød.
Det var frafall som i begynnelsen fikk den
kristne menigheten til å søke støtte hos de
borgerlige myndigheter, og dette banet veien
for pavedømmet, som er “dyret”. Paulus skriver: “Først må frafallet komme og Den Lovløse
komme til syne”(2. Tess 2,3). Slik vil frafall i menigheten bane vei for dyrets bilde.
Bibelen forteller at før Herrens komme skal
det være et religiøst frafall som i de første århundrer. “Du skal vite at i de siste dager skal
det komme vanskelige tider. For da vil menneskene være egoistiske, glade i penger, fare
med skryt, være overmodige, snakke stygt om
andre, være ulydige mot foreldre,
utakknemlige, uten respekt for det hellige,
ukjærlige og uforsonlige, fare med sladder,
mangle selvbeherskelse, være rå, likegyldige
for det gode, svikefulle, oppfarende, innbilske. De elsker lystene høyere enn Gud. I det
ytre har de gudsfrykt, men de fornekter dens
kraft.”(2. Tim 3,1-5)
“Ånden sier med klare ord at i de siste tider
skal noen falle fra troen. De skal holde seg til
ånder som fører vill, og til lærdommer som
stammer fra onde makter.” Satan “opptrer
med stor makt og med under og falske tegn.
Med all slags urett forfører han dem som går
fortapt, fordi de ikke tok imot og elsket sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender
Gud over dem en villfarelse som virker i dem
så de tror løgnen” (1. Tim 4,1; 2. Tess 2,9-11).
Når en slik ugudelighet får innpass, vil den få
de samme følger som i de første århundrer.” 4
Det er en annen tekst som også hører sammen
med det andre og det tredje budskapet:
“Etter dette så jeg en annen engel som kom
ned fra himmelen. Han hadde stor makt, og
jorden ble opplyst av hans herlighet. Og han
ropte kraftig med høy røst og sa: “Falt, falt er
den store Babylon, og hun er blitt et bosted for
demoner, et fengsel for hver uren ånd og et
bur for hver forhatt fugl!
For alle folkeslagene har drukket av hennes
horelivs vredesvin, kongene på jorden har
drevet hor med henne,…
og jeg hørte en annen røst fra himmelen som
sa: “Kom ut fra henne Mitt folk, for at dere ikke
skal bli delaktige i hennes synder, og for at dere
ikke skal få noen av hennes plager.” (Åp. 18:1-4)
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“Denne bibelteksten (Åp. 18:1-2,4) peker frem
til en tid da budskapet om Babylons fall som
ble forkynt av den annen engel i Åp. 14, skal
bli gjentatt. I tillegg kommer omtalen av den
korrupsjon som har trengt inn i de organisasjonene som utgjør Babylon, siden budskapet
første gang ble forkynt sommeren 1844.

En stormakt
i Profetien
Åpenbaringen 13:11-12 forteller oss om dyret
fra jorden med to horn som et lam og talte
som en drage. Et dyr i profetisk forstand symboliserer et rike (Dan. 7:17, 23).Ved å se på
dette dyrets kjennetegn og hvordan denne
nasjonen oppstod, så ser vi at USA er den
eneste nasjonen som passer.

Åp. 18 viser til den tiden da kirkesamfunnene
har forkastet det trefoldige varselsbudskapet
i Åp. 14:6-12, og kirkene har nådd tilstanden
som den annen engel forutsa, og da Guds
folk som ennå er i Babylon, blir oppfordret til
å dra ut. Dette budskapet er det siste som
verden vil få, og det vil gjøre sin gjerning.” 5

“

Å akseptere autoriteten til den falske religionen
istedenfor å akseptere Guds autoritet, er det
samme som å tilbe dyret;

Hvilken nasjon i “den nye verden” var det
som i tiden omkring 1798 fikk stadig større
makt og innflytelse, med utsikt til storhet
og styrke og som tiltrakk seg verdens oppmerksomhet? Det kan ikke være noen tvil
om hva dette symbolet peker på. Bare en
nasjon svarer til beskrivelsen i profetien. Det
er Amerikas forente stater.

“Vet dere ikke at når dere stiller dere fram som
tjenere til lydighet mot noen, er dere tjenere under den dere lyder, enten det er under synden
som fører til døden, eller det er under
lydigheten som fører til rettferdighet?” (Rom
6:16)
Bibelen beskriver søndagen som den første dagen i uken (Luk. 24:1-6). Dersom man aksepterer
første-dags sabbaten, søndagen, underlegger
man seg og aksepterer autoriteten til den som
har innstiftet eller laget søndagsloven.

Utsagnet om at dyret med de to horn “får
hele jorden og dens folk til å tilbe det første
dyret”, viser at denne nasjonen vil gjøre bruk
av sin myndighet for å tvinge igjennom en
eller annen vedtekt som vil være en hyllest
til pavedømmet...

Dette er den absolutt siste advarselen til menneskeheten, og “når den tredje engels budskap
slutter å lyde, er det ikke lenger nåde for de
gudløse.” 6 Da er det ingen vei tilbake, og ens
fremtidige skjebne er forseglet. Da hjelper det
ikke å unnskylde seg med uvitenhet, for alle
har fått muligheten til å bli gjort kjent med konsekvensene av begge valgene. Og så, når alle
menneskene har tatt sitt valg, vil det komme en
forferdelig tid:
“Når de som forfekter sannheten, nekter å
ære søndagen, blir noen av dem arrestert.
Andre blir landsforvist eller behandlet som
slaver. Menneskelig sett høres dette nå umulig
ut. Men når Guds Ånd blir fjernet fra menneskene, og de som hater Hans bud kommer
helt under djevelens kontroll, vil det skje underlige ting. Menneskenaturen kan bli uhyggelig
grusom når gudsfrykt og kjærlighet mangler.”7
Jesus har sagt at ingen kjenner til timen for Hans
komme (Matt. 24:36), men Han har gitt oss tegn
i tiden, gjennom profetier, slik at vi kan vite hvor
på tidslinjen vi er. Så hvor langt har vi kommet?
For at Den katolske kirke skal innføre sine lover
og tvinge alle til å ta imot sitt merke, så trengs
det en ny orden i verden - den Nye Verdensorden - en endring i tankemåte og innstilling blant
menneskene. Og innføringen av den Nye
Verdensorden er kanskje nærmere enn
folk flest tror.
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Det sier til jordens folk at de skal lage en
billedstøtte til ære for dyret.” Dette viser en
regjeringsform der folket har den lovgivende myndighet, et slående bevis for at
De forente stater er den nasjonen profetien
taler om.

		

- Mot Historiens Klimaks, kap. 25

----------------1
Brev skrevet av kardinal James
Gibbons’ kansler, 11.nov.1895 (oversatt fra engelsk til
norsk)
2
The Faith of Our Fathers, s. 108 (pdf s. 97) (oversatt
fra engelsk til norsk)
3

http://www.katolsk.no/tro/kkk/k3_19

4

Mot Historiens Klimaks, kap. 25

5

Den Store Striden, s. 428, 286

6

Ibid s. 435

7

Ibid, s. 431

King James

BIBELEN
Visste du at de fleste norske bibler
baserer seg på dokumenter fra den
Aleksandrinske tekstfamilien og Westcott og Horts greske oversettelse av Det
nye testamentet? Var du klar over at de
aleksandrinske tekstene er arianske og at
Westcott og Hort fulgte de samme
korrupsjonene fra codex Sinaiticus
og Vaticanus - som begge

tilhører den Aleksandrinske
tekstfamilien?
Westcott og Hort benektet bl. a skapelsesberetningen og Jesu gjenkomst. Hort
trodde på flere katolske læresetninger,
Westcott trodde på Mariatilbedelse , og
de var begge to medlemmer i okkulte
klubber.

Vil du ha en bibel som er oversatt av slike personer?

Heldigvis har Gud sørget for at det er en Bibel som har bevart Hans ord, nemlig King
James Versjonen (KJV). I 1607 begynte arbeidet for 47 lærde personer som skulle
oversette Bibelen, blant dem var John Overall (1560-1619), John Bois (1561-1643) og
Lancelot Andrewes (1555-1626). Det er ingen annen oversettelseskomité av Bibelen
som har overgått denne gruppen- hverken i kvalifikasjon eller språklig kunnskap.
Den norske utgaven av KJV-bibelen heter “Bibelen - Guds Ord”.

King James-Bibelen er en majestetisk bok som baserer seg på Textus
Receptus, majoritetsteksten, og opphøyer Jesus Kristus slik en
sann Bibel skal gjøre!
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HVEM ER

S KJØ GEN?
I

bibelsk symbolikk blir en kirke representert som en kvinne.
En ren kvinne, som vi leser om i Åp. 12:1, representerer Guds
rene kirke – de som er lydige mot Herren.1 En uren kvinne,
en skjøge, representerer da en korrupt eller frafallen kirke –
altså en kirke som ikke lenger er lydig mot Guds ord og som
motsetter seg Hans læresetninger.2
Siden Jesus sier til Sine trofaste etterfølgere “kom ut av
henne (Babylon) Mitt folk” (Åp. 18:4), så må det altså være
mulig å identifiser Skjøgen (kirken) som kalles “Babylon den
store” (Åp. 17). Hvis ikke er det vanskelig å vite konkret hva
det er Gud kaller dem ut fra.
Ifølge Åp. 17:5 står det et navn på pannen hennes: ..
“BABYLON DEN STORE, MOR TIL SKJØGENE..”. Vi leser at skjøgen er en mor. Dette en interessant detalj, for det er kun én
kirke som omtaler seg selv som en mor. Det er vidt og bredt
kjent blant mange at Den katolske kirke kaller seg selv for
Moderkirken.
“Det samme tør vi med rette si om Moderkirken, den store
hellige katolske kirke” 3
Åpenbaringen 17 gir oss også noen punkter som beskriver
denne skjøgen som rir på et dyr, og disse punktene
forsterker bare begrunnelsen for at det er pavedømmet
som blir beskrevet:
1) Kvinnen er kledd i purpurrødt og skarlagen (vers 4).
I viktige seremonier og sammenhenger kler paven
seg i purpur. Kardinalene kler seg i skarlagen. Disse
to fargene er relativt kjent for å assosieres med Den
katolske kirke.
2) Hun var smykket med gull og kostbare steiner (vers
4).
Vatikanet, hovedsetet til Romerkirken (Den katolske
kirke), er den rikeste staten i verden4, og det er ifølge
National Post umulig å sette en pris på hvor mye
Den katolske kirken er verdt.5 Et kjapt søk på internett
viser bilder fra innsiden av kirken i Vatikanet som er
pyntet med forgylte vegger, altre, nydelige malerier
på vegger og tak, juvelbelagte helgenskrin, ja det er
en så eksepsjonell glans at det kan omtrent forhekse
øyet som ser. Pomp og prakt følger Romerkirken og
pavedømmet. Paven blir båret, mens Jesus kom
ridende på et esel – en slående kontrast i forhold til
Jesus da Han vandret på jorden.
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3) Dyret som kvinnen sitter på har sju hoder
(vers 3), og disse hodene representerer
sju fjell (vers 9).
Roma, som er hovedkvarteret til
pavedømmet, er bygd på sju fjell eller
åser. 6
4) Dyret er skyldig i blasfemi (vers 3).
Her trenger man ikke lete lenge.
Pavedømmet er skyldig i blasfemi fordi
paven utgir seg for å være Kristi Vikar
(Vicarius Filii Dei), og prestene påstår å
kunne tilgi synd. Kristne i Norge kan fort
argumentere med at de aldri har
opplevd at norske prester kommer med
en slik påstand, men i katekismen
(fra Vatikanets egen nettside) står det
klart at:
“Biskoper og prester har i kraft av de
Hellige Ordners sakrament, absolutt
makt til å tilgi alle synder i Faderen,
Sønnen og Den Hellige Ånds navn.” 7
Dette gjelder også i Norge. På www.
katolsk.no står det i forbindelse med
forsoningens sakrament (skriftemålet),
at Kristus ga befaling om at kirken kan
tilgi synder: “Kirken har fått makt til å tilgi
synder hvis synderen angrer, bekjenner
sin skyld for Gud og er rede til å gjøre
bot. Denne makt utøver Kirken i
forsoningens sakrament.” 8
Men Jesus ga aldri en slik befaling til kirken eller mennesker. Kirken bruker
Johannes 20:23 til støtte for sin påstand,
men fordi de feiltolker den har de
plassert seg selv mellom oss og Gud.
Det er også verdt å nevne at den
romerske tallverdien for “Vicarius Filii Dei”
utgjør tallet 666.
5) Den forfulgte de hellige (vers 6).
Det er godt kjent hvor grusomt
pavedømmet handlet i den mørke Middelalderen. Mange av dens gjerninger
og korrupsjon er godt dokumentert i
flere historiske bøker. “Den romerskkatolske institusjonen torturerte, lemlestet
og myrdet 68 millioner mennesker i løpet av den spanske inkvisisjonen alene,
og mange av disse var bibel-troende
kristne.” 9
6) Den hersket “over kongene på jorden”
(vers 18)
Da kirken i tidligere tider hadde stor
makt, var det mange som var redde for
å gå imot denne skjøgen som hadde
klart å få mektige personer, deriblant
konger og fyrster, til å underkaste seg
hennes autoritet. Da Johan Hus (13701415) forkynte i Praha og viste til Guds
ord “for å innskjerpe sannhetens og
renhetens prinsipper”, ga Romerkirken
beskjed om at Hus måtte møte hos

paven – noe som ville bety å miste livet
-, men “kongen og dronningen av Bøhmen.. og embetsfolk” sendte svar til
paven om at Hus heller kunne sende en
stedfortreder til Rom. Paven satte da
Praha under interdikt (romersk-katolsk
kirkestraff), som skapte enorm frykt blant
de som trodde at paven representerte
Gud, og kunne sende straffedommer
over dem og utestenge dem fra
himmelen.10 Alexander Flick sa at i det
13.århundre var paven “i teorien..
verdensherskeren i verdslige og religiøse
affærer.” 11
Også de store reformasjonslederne som Luther,
Wycliff, Hus, Calvin, Zwingli, Tyndale, Cranmer,
Latimer, Ridley og flere trodde og forkynte at
det var pavedømmet som Åpenbaringen her
viste til. De bibelske kjennetegnene, som alle
passer til Den katolske kirke, er så presise at det
ikke finnes noen som helst annen organisasjon
som kan passe. De var ikke i tvil om at denne
kirken var Antikrist.
__________________

“

__________________

Wycliffe, Tyndale, Luther, Calvin, Cranmer,
(på 1600-tallet); Bunyan, oversetterne av King
James Bibelen, … Sir Isaac Newton, John Wesley, George Whitfield, Jonathan Edwards, og
mer nylig Spurgeon, biskop J.C Ryle, Dr. Martin
Lloyd-Jones, disse blant utallige andre, så på
pavedømmet som Antikrist.” 12
_____________________________________
Hvem er skjøgens døtre?
Tidligere var det kirker og menigheter som
protesterte mot Romerkirkens læresetninger,
men som gjennom tiden oppga deres opprinnelige bibelske tro, og således banet vei for de
villfarelser som de først hadde protestert imot.
De kirkene og menighetene som på denne
måten har inngått kompromiss eller forkastet
et eller annet sannhetsprinsipp, begynte med
tiden å speile mer av Den katolske kirkes doktrine, og slik ble de selv frafalne. Når ikke-katolske kirker og menigheter følger og aksepterer
de samme læresetninger som Babylon den
store – mor til skjøgene -, så blir de selv korrupte
og vil få del i straffedommen som Gud vil utøse
over de som ikke innretter seg etter Guds ord.
De som følger Moderkirken blir derfor hennes
døtre.
Hvorfor rir skjøgen på et dyr?
I Åp. 17:1-7 blir pavedømmet beskrevet som en
kombinasjon av stat og kirke.
Skjøgen (kirken) og dyret (staten) er separate
maktfaktorer, men det er skjøgen som rir og styrer dyret. Slik vet vi at selv om de er selvstendige
entiteter, så er de allikevel relaterte til
hverandre, og Den katolske kirke vil igjen
oppnå den makten den en gang hadde.
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I Daniel kapittel 7, hvor Daniel hadde et syn av
de fire store dyrene, har det fjerde dyret (vers 7)
blitt identifisert som Romerriket. På dette dyret
kommer det også opp et lite horn (vers 8). Om
vi sammenligner dette dyret med det vi leser i
Åpenbaringen 13, så ser vi at den beskriver den
samme makten:
DANIEL 7

ÅPENBARINGEN 13

Han skal tale ord mot Den Høyeste (v.25)

talte store ord og bespottelser (v.5)

og det samme hornet gikk til krig mot de hellige
(v.21)

Det ble gitt ham å føre krig mot de hellige
(v.7)

han skal tyne (forfølge, drepe) Den Høyestes
hellige (v.25)

krig mot de hellige og overvinne dem
(v.7)

og det så større ut enn de andre (v.20)

makt over hver stamme, tungemål og folkeslag
(v.7)

Det lille hornet

de hellige bli overgitt i hans hånd for en tid,
tider og en halv tid (v.25)
Hvordan er det mulig at kirken og alle de
forskjellige organisasjonene vil gå sammen i
endetiden?
Mange forskjellige religioner tror ofte det
samme som kirken lærer. Dette gjelder i særlig
grad de dødes tilstand; at sjelen lever videre.
Det samme gjelder mange ikke-religiøse. De
tror at det er “noe mer” der ute. Man skulle
kanskje tro at det er umulig for forskjellige kristne
kirker å kunne forenes sammen med skjøgen,
men fordi de fleste av kirkene på en eller annen
måte har gått bort fra Guds ord, så får man til
felles de ubibelske læresetningene.

Dyret fra havet

gitt makt til å holde på med det i førtito
måneder (v.5)
og med Jesus Selv (Matt. 24:24). Ved disse
åpenbaringene vil de få menneskene til å tro at
de er sendt av Gud, og fordi de ufrelste ikke er
rotfestet i Guds ord, vil de ta imot enhver læresetning som disse demonene kommer med, selv
om de står i motsetning til Bibelen. I en forkledning som om disse demonene er kommet for
å ønske menneskenes ve og vel, vil de opptre
som himmelens sendebud. Men i virkeligheten,
bak deres appellerende fasade, kommer de
med læresetninger som vil føre den ene ulykken
etter den andre over menneskene.

Alle disse tror at de døde fortsatt er i live:
-

Katolisismen ber til Maria og døde helgener, og tror at disse kan velsigne sine
tilhengere.

-

Ikke-kristne religioner baserer troen sin på
tilbedelse av de døde og deres ånder.
I New Age legges det stor vekt på det
okkulte, og at et “medium” kan tilsynelatende kommunisere med døde ånder.

-

Frafallen protestantisme tror at de døde
er levende; enten i himmelen eller i helvete.

Alle disse tre kategoriene er i høy grad mottakelige for djevelens bedrag i endetiden. Gjennom
spiritisme, hvor troen på at de døde fortsatt er
i live, som en sjel eller ånd, vil djevelen og hans
demoner forføre dem som har forkastet Guds
svar på de dødes tilstand gjennom mirakler.
Ved å tro at de døde fortsatt er i en levende
tilstand, åpner det veien for Satan og hans engler til å vellykket bedra menneskene idet de
omskaper seg til døde slektninger, gamle kjente
profeter, hellige engler (2. Kor. 11:13-15) og til
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Mange vil bli bedratt og tro på det demonene sier. Bare de som
har studert Guds ord vil være i stand til å motstå løgnen.

Djevelen og demonene kjenner Bibelen bedre
enn oss selv, og ingen mennesker kan klare å
vinne en diskusjon med disse falne englene
som har en mye høyere intelligens enn vår fatteevne. Ingen av oss kan stå imot djevelens
logikk og argumentasjon, og han forholder seg
så nær sannheten, at det er umulig for den som
har forsømt bibelstudium å kunne oppdage

løgnen. Derfor vil det bli lett for djevelen å forføre verdens ledere, presidenter og konger, som
ikke har anvendt Guds ord til deres vern. Ved
åndelige manifestasjoner vil råd og veiledning
for en tilsynelatende lys og fredfull framtid bli
talt av disse demonene i sine omskapte skikkelser. Men det er et problem som hindrer denne
falske framtiden i å blomstre, og det er Guds
trofaste folk som “holder fast på Guds bud og
Jesu tro” (Åp.14:12). De trofaste kristne må dø
dersom verden skal oppnå denne falske freden.
Og slik vil den siste ondskapens bølge skylle over
jorden, og søke å drepe dem som urettmessig
blir anklaget for alle naturkatastrofene, mens
det i realiteten er de ugudelige selv som er årsaken til ulykkene.

Dyrets bilde
Pavestaten er bygd opp på stat- og
kirkeprinsippet. “Vatikanstaten er en
unik enhet ved at statens monark også er den
åndelige lederen av Den romersk-katolske kirke
over hele verden. Som statens utvalgte monark, har
paven full lovgivende, utøvende og rettslig myndighet
over jurisdiksjonen.”
Codex Iuris Canonici, som er Den katolske kirkes
lovbok 1, “er den kodifiserte representasjonen av
kirketeologien på juridisk språk.. Denne loven er
innarbeidet i rettssystemet til Vatikanstaten.” 2
Et bilde av dyret, er et bilde av staten, og stat og kirke
vil arbeide sammen i endens siste tid. Derfor ser vi nå at
også USA har innført dette prinsippet under president
Donald Trump. Trump har brutt ned skillet mellom stat
og kirke i USA.

_____________________________________
Kildehenvisning
1

Jeremia 6:2; 2.Kor 11:2; Efs. 5:23-27

2

Jak. 4:4, Esek. 16:15-58; 23:2-21; Hos. 2:5; 3:1; Åp. 14:4

___________________

“Kirken må ha mer makt.. [den føderale regjeringen] har tatt mye av makten fra kirken.
Jeg vil gi makt tilbake til kirken.” 3

3 http://www.katolsk.no/organisasjon/norge/ordener/
op/a_op_3
4 https://www.uniquetoursfactory.com/city-tours-magazine/en/vatican-rome/

- President Donald Trump

___________________

5 https://nationalpost.com/news/wealth-of-romancatholic-church-impossible-to-calculate
6

https://www.thoughtco.com/hills-of-rome-117759

7 Article 4, 1461: http://www.vatican.va/archive/ccc_
css/archive/catechism/p2s2c2a4.htm
8 http://www.katolsk.no/tro/tema/sakramenter/artikler/
sakramen#6
9
10

Smokescreens, Kindle Edition, location 235
Mot Historiens Klimaks, s. 78

11 The Rise of the Mediaeval Church (New York: Burt
Franklin, 1959), 575
12 A Great Cloud of Witnesses (tatt fra All Roads Lead to
Rome, s. 205, 1991)

1

http://www.katolsk.no/tro/tema/cic/artikler/kirkerett

2

https://www.nyulawglobal.org/globalex/Vatican.html

3

http://www.charismanews.com/politics/issues/55258-donaldtrump-i-want-to-give-power-back-to-the-church

17

V AT I KA N E T
S OV E R A L D R I

18

EN NY

VERDENSORDEN
“En kristen må være godt bevæpnet, forankret og utstyrt med setninger fra Guds ord, slik at
han kan bli stående og forsvare seg selv og sin religion mot Djevelen,
i tilfelle man skulle bli bedt om å omfavne en annen lære.” - Martin Luther

B

ibelen sier at det systemet som kontrollerte
verden i Middelalderen, vil også kontrollere
verdens stormenn i endetiden. For at dette skal
kunne skje, så må det være både politiske og
religiøse bevegelser på en universal skala for
å få alle til å gå på linje med pavedømmets
agenda og akseptere dets ledelse. Når så det
politiske og religiøse spørsmålet er i harmoni
med hverandre og Vatikanet, så vil kirken igjen
få den makten og kontrollen som den tidligere
hadde i Middelalderen.
Man må stille seg spørsmålet: Er det globale
bevegelser som finnes i dag? Svaret er ja. Vi
har klimaendringene. Er det et rundskriv fra
pavedømmet som sier at klimaendringer må bli
adressert universelt? Ja – i Laudato Si som pave
Frans skrev i 2015. Dette inneholder naturligvis også religiøse elementer som Mariologi,
eukaristi-tilbedelse (transsubstansiasjon; læren
om at presten kan omgjøre brødet og vinen til
Jesu bokstavelige legeme og blod, men uten
å endre form, lukt og smak), og hvilken dag
man skal holde hellig. Men hva har eukaristien,
Mariatilbedelse og søndagshelligholdelse å
gjøre med klimaendringer? Først må man sjekke
hvem som støtter pavens rundskriv og er enig i
at denne agendaen til Vatikanet må bli innført
på verdensbasis. Da står de religiøse systemene
på linje etter hverandre og støtter det paven
har sagt.
For eksempel er Verdensreligionenes parlament, en bevegelse med folk fra ulike religioner
som ønsker harmoni mellom verdens religiøse
og åndelige samfunn for en bærekraftig
verden, og som støtter pavens Laudato Si og
omtaler den som “De ti grønne budene”. De
sier at dette rundskrivet “kan anses å tilby et

“paradigmeskifte” i vår forståelse av den moderne økologiske krisen.” 1 Kirkenes Verdensråd
støtter også rundskrivet, og generalsekretær
Olav Fykse Tveit sa i 2015 at det er på tide å
fokusere på vårt delte ansvar som mennesker,
og at “dette er kjernen i vår kristne tro”.2 Så den
religiøse sfæren går altså i samme retning med
paven.
Den politiske sfæren
Men hva sier den politiske arenaen om rundskrivet? Parisavtalen fra 2015, som de fleste
nasjonene signerte, omhandler nettopp klimaendringene. Det var faktisk pavens rundskriv
som blåste vind i seilene;
“Pave Frans utga Laudato Si rett før FNs årlige
klimakonferanse i 2015. Tidspunktet var ikke
en tilfeldighet – drivkraften som Laudato Si
skapte, bidro til å lansere den historiske Parisklimaavtalen. Alle verdens land kom sammen
for å love tiltak for klimaendringer og holde
hverandre ansvarlige for sine forpliktelser.”3
Det er ikke tvil om at paven også har en politisk
innflytelse. I skrivet The Impact of Laudato Si’ on
the Paris Climate Agreement (2016) står det “I
et forslag om en etikk for omsorg for miljøet og
befolkningene som er mest utsatt for klimasjokk,
begrunner (pave) Frans sine argumenter i Den
katolske naturlovtradisjonen.” 4 Da må man
spørre: Hva menes med naturloven? Først må vi
finne ut hva de mener med “natur”. Nettsiden
www.katolsk.no skriver at “Når vi i vår
sammenheng taler om naturlov, tenker vi ikke
på skog, mark, fjell og hav, kort sagt på den
fysiske naturen som omgir oss. Vi sikter heller ikke
til naturvitenskapen som utforsker materielle
ting, som kan måles, veies og telles.
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Med begrepet natur i ordet naturrett tenker
vi på det menneskelige vesen, den menneskelige natur, som kilde og norm for menneskelige handlinger. Naturloven.. står over alle
menneskelige bestemmelser. Vi kan ikke, som
mange gjør i dagens Norge, unnskylde oss med
at når staten tillater noe, så må det også være
moralsk riktig å benytte seg av tillatelsen.” 5
Magasinet U.S.Catholic sier at “bredt forstått,
viser naturloven til en rekke moralske teorier
som beror på en rasjonell dømmekraft av den
naturlige orden som et middel til å vise godt fra
ondt.” 6
Så med naturloven menes altså hva som anses
som moralsk. Hva da når staten tillater religionsfrihet, mens Den katolske kirke sier at det er
dens tilbedelse som er moralsk riktig? For Vatikanet har tydeligvis en norm for hva den anser
som moralsk, ellers ville ikke paven begrunnet
sine argumenter i naturlovtradisjonen til kirken.
Og denne naturloven står, ifølge katolsk.no,
“over alle menneskelige bestemmelser.” Så selv
om staten sier én ting, så er det kirken som til
syvende og sist vil få det siste ordet.
Så har vi G20-møtet hvor verdensledere på
alle områder møtes og tar opp dette temaet.
I G20-møtet 2019 ble lederne, bortsett fra USA,
enige om en klimaavtale.7 Det er ikke tvil om at
det er en stor politisk bevegelse der ute med en
drivkraft fra bl.a. den religiøse sfæren.
“Det felles beste”
Men hvordan skal man implementere denne
Nye Verdensordenen globalt? Det må være
lover som må bli påtvunget og håndhevet.
Og under hvilket grunnlag? Vatikanet har en
moteriktig frase som gir gjenklang i dagens
samfunn - “det felles beste”. Hva som menes
med “det felles beste” er det selvfølgelig paven
som bestemmer. I mai 2019 oppfordret pave
Frans nasjonene til å jobbe mot et globalt fellesgode, “spesielt når det gjelder å konfrontere
klimaendringer, menneskehandel og atomtrusler. (..) Det felles gode har blitt globalt, og
alle nasjoner må forene seg til sin egen fordel.”
Pave Frans kalte “å bygge menneskehetens
fellesgode, et nødvendig og essensielt element
for verdensbalansen.” Han siterte også Thomas
Aquinas, en katolsk teolog, fordi han likte Aquinas idé om hva det vil si å være “et folk”: “..
på samme måte er et folk det samme, ikke på
grunn av en likhet av sjeler og mennesker, men
på grunn av det samme bostedet, eller rettere
sagt på grunn av de samme lovene og den
samme levemåten.”8
Frasen “det felles beste” finnes også i politikken.
Krf har bl.a. tatt med “det felles beste” på sitt
politiske program9, og på www.katolsk.no står
det at “Myndighetene har ingen annen grunn
til å eksistere enn ved at de sørger for fellesskapets beste. Her ser vi at det felles beste blir
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årsaken til, og målet for, politisk aktivitet.
All politisk aktivitet skal være innrettet på å
fremme det felles beste.” 10 I overnevnte skriv,
The Impact of Laudato Si’ on the Paris Climate
Agreement, nevnes et dokument med en uttalelse (titulert “Climate Change and the Common Good”) fra en gruppe eksperter som skisserte en miljø- og økonomianalyse i Laudato Si.
Om denne uttalelsen står det i førstnevnte skriv:
“I en vurdering av de destruktive resultatene
av dagens forbruksmønster og bruken av
upassende teknologi for verdens fattigste
tre milliarder mennesker og for fremtidige
generasjoner, krever uttalelsen øyeblikkelig
lindring av uholdbar praksis som er knyttet til
klimaendringer.
Dokumentet advarer om at menneskeheten
må ta grep for å avverge den alvorlige
risikoen… Det krever “transformasjonsendringer i holdninger” som inkluderer en revurdering
av menneskehetens forhold til naturen.. så
vel som en større følelse av global solidaritet
utover nasjonale grenser og personlige interesser med en orientering til det felles beste.”
Så kommer det en annen interessant detalj;
“løsninger vil bare bli effektivt implementert
hvis menneskeheten utvikler et bærekraftig
forhold til den naturlige verden, som uttalelsen
hevder ville kreve en “moralsk revolusjon”
som er spisset av religiøse institusjoner.” 11
Vi leser i Åpenbaringen at Skjøgen er “mot til
skjøgene” (17:5). Hun har altså døtre som følger
henne. De religiøse institusjoner er “skjøgens
døtre” – de religiøse institusjoner som har underkastet seg og følger pavedømmet – ikke minst i
den økumeniske bevegelsen.
Det ble tidligere stilt spørsmål om hva f.eks.
søndagshelligholdelse har å gjøre med klimaendringer. Paven sier i Laudato Si, punkt
237, at man må holde søndagen for å bevare
jorden.
“På søndag har vår deltakelse i eukaristen
en spesiell betydning. Søndag, slik som den
jødiske sabbat, er ment for å være en dag
som helbreder vårt forhold med Gud, med oss
selv, med andre og med verden. Søndagen..
proklamerer også “menneskets evige hvile i
Gud”.. Loven om ukentlig hvile forbød arbeid
på den sjuende dagen.. Hvile åpner øynene
våre for det større bildet og gir oss fornyet følsomhet for andres rettigheter. Og slik kaster
hviledagen, sentrert rundt eukaristen, lys over
hele uken, og motiverer oss til større
bekymring for naturen og de fattige.” 12
Det paven her sier er at ved å hvile, så vil det
være med på å redde miljøet. Og han kan
enkelt appellere til at å redde miljøet er til det
felles beste, og derfor bør alle helligholde
søndagen og ta del i de katolske ritualene.

September 2019: Pavens invitasjon til
verdenslederne
Et steg nærmere endetiden skjedde i september 2019 da pave Frans la ut en video hvor han
inviterte verdensledere til et møte i mai 2020.13
Men på grunn av Koronaviruset, har møtet blitt
flyttet til rundt oktober 2020. Han viste til sitt
rundskriv og åpnet videoen med å si følgende;
“Kjære brødre og søstre i mitt rundskriv Laudato
Si.”
Han sa at vi trenger en “global pakt på utdannelse”. Ifølge pave Frans trenger verden
å bli utdannet på nytt. Ett av feltene som
jesuittene har jobbet lenge i, er nettopp på
utdanningsfeltet. De vet hvor viktig det er med
utdannelse for å trene og forme mennesker til å
tenke slik de vil. Denne pakten er “rettet mot å
utvikle en ny universal solidaritet og en ny
humanisme.” Ny solidaritet betyr et nytt samhold og tilhørighet, men han forklarte ikke hva
han mente med en ny humanisme. Det er spesielt at han som en religiøs person snakker om
humanisme, når det religiøse og humanistiske
vanligvis har vært adskilt fra hverandre. Samlet
sett snakker paven om at lederne må komme
sammen og utdanne verdens barn, med andre
ord; programmere dem etter Vatikanets tankegang. Men det er ikke bare ungdommen han
mener. “Vi må ha motet til å trene individer som
er klare til å tilby seg selv til tjeneste for samfunnet.”
Paven sa at “vi må finne en måte for denne
landsbyen (jorden) å meddele med all
bevissthet om hva som forener mennesker
og alle aspekter ved en person: studier og
hverdagsliv, generasjoner, lærere og studenter,
familie og sivilsamfunnet i sine intellektuelle,
vitenskapelige, forretningsmessige og
veldedige dimensjoner.”
Paven kaller sammen ledere fra alle forskjellige aspekter i livet som utdanning, økonomi og
vitenskap, som skal komme fram til en pakt om
innholdet som verden trenger for å re-utdanne
ungdommen og endre generasjonens tankegang. Han sa at vi må få til en “allianse mellom
jordens innbyggere og vårt felles hjem” – altså
jorden. Det høres selvfølgelig bra ut at man
ønsker å ta vare på jorden, men her må vi lese
mellom linjene og se dette i forhold til de bibelske profetiene; “og hele verden undret seg
og fulgte etter dyret” (Åp. 13:3). Grunnen til
alliansen er “for at utdannelse kan bringe fred
og rettferdighet, og åpenhet blant alle menneskene i menneskefamilien, og dialog mellom
religionene.” Det er en slående likhet mellom
det paven sa og detaljen i Åp. 13:16 som sier
“han gjør slik at alle, både små og store, rike
og fattige, frie og treller,..”, altså at hele verden
er omfattet. Og denne såkalte freden og rettferdigheten er selvfølgelig under romerkirkens
premisser og hva den anser som rettferdighet.

appellere til “autoritative offentlige personer”,
altså noen som på en eller annen måte har en
påvirkningskraft, til å bli med i denne alliansen.
En av påstandene for klimabevegelsen er at
barnas framtid blir ødelagt dersom vi ikke gjør
noe med klimakrisen som er rundt oss. Til og
med barn har blitt med i denne bevegelsen og
vist sin protest mot at regjering og myndighet
fortsetter å forverre jorden. Men det er ingen
som forteller barna om Gud og hva Han sier
om hva som er problemet i verden. Paven
nevnte at man må utdanne de unge på en
ny måte for at de skal tenke annerledes slik at
jorden kan reddes. Og de unge blir enkle mottakere for hans budskap når de fra alle kanter
blir bombardert med klima-fanatismen. Dette
har blitt en verdensomfattende bevegelse som
både kirke og stat er delaktige i, så prosessen
om å få med hele verden i den Nye Verdensordenen er allerede godt i gang, og Djevelens
siste trekk er i ferd med å bli utført.

Folkeslagene skal samles, og en ny tankegang skal innføres.
Om folket hadde forstått kreftene bak denne drivkraften, så
hadde de stilt seg på Guds side.

Et lite historisk tilbakeblikk
Paven nevnte også i videoen at han ønsket å
takke generalsekretæren for De forente nasjoner (FN). Er det mulig at denne organisasjonen er
delaktig på en eller annen måte?
Ideen om én verdensregjering er ikke ny.
Etter 2. verdenskrig sa Winston Churchill at
“opprettelsen av en autoritativ verdensorden er
det ultimale målet som vi må strebe etter.” 14
Den Nye Verdensordenen har på samme
måte som bevegelsen for enhet mellom religionene, den underliggende hensikten til å øke
pavedømmets makt. Jesuittordenen, som bl.a.
ble opprettet for å motkjempe protestantismen
og begrense menneskers frihet, har siden dens
opprinnelse jobbet for at Moderkirken igjen skal
få den samme autoriteten den utøvde i gamle
dager. Historiker og forfatter Bill Huges forklarte:

I slutten av videoen oppfordrer han oss til å
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“Jesuittene feilet i sine forsøk på å få til et
verdensstyrende organ etter 1. verdenskrig.
De oppnådde sitt uhyggelig mål etter 2.
verdenskrig. Etter krigen kom den slitne, verkende verden i en tilstand til å akseptere en
internasjonal regjering, og De Forente Nasjoner (FN) ble født. Siden dens opprinnelse
i 1945, har dette såkalte fredsbevarende
organet mislykket i å bevare freden rundt i
verden. Hvorfor? Fordi å bevare freden ikke
er deres hensikt selv om de fortsetter med å
påstå at det er det. Det er i dag rundt 83 forskjellige kriger i verden. Det har absolutt vært
et instrument i å undertrykke frihetselskende
mennesker. Katanga og Rhodesia er bare to
eksempler på nasjoner som har blitt knust av
FN’s makt. De Forente Nasjoner har arbeidet
utrettelig for å gjenopprette den verdslige
makten til pavedømmet – dens formål fra
begynnelsen.” 15
Som nevnt tidligere har paven gitt et kall hvor
han uttrykker sitt ønske om å forene verden i en
forpliktelse til å reutdanne verden og de unge.
Han uttrykker det slik:
“Vi trenger en global pakt på utdannelse
som er rettet mot å utvikle en ny universal solidaritet og en ny humanisme. Så jeg ønsker å
støtte en global begivenhet som finner sted
den 14. mai 2020.”
Den tidligere assisterende FNs generalsekretær
Robert Muller opprettet det han kalte for “World
Core Corriculum”. Denne læreplanen er ment
å “styre våre barn mot et globalt statsborgerskap, jordsentrert tro, sosialistiske verdier og den
kollektive tankegangen som blir et krav for
arbeidsstyrken for det 21. århundre.”16
Det er det nøyaktige samme målet som
pavedømmet har. Og denne utdannelsen vil
være basert på jordsentrert tro. Hva ville Jesus
muligens ha svart på dette?
FNs doktrine

Bibelen

“styre våre barn mot
et globalt statsborgerskap, jordsentrert tro,
sosialistiske verdier og
den kollektive tankegangen som blir et krav
for arbeidsstyrken for
det 21. århundre.”

“Jesus svarte: “Mitt
rike er ikke av denne
verden. Hadde Mitt
rike vært av denne
verden, ville Mine
tjenere ha kjempet,
slik at Jeg ikke skulle
bli overgitt til jødene.
Men nå er ikke Mitt
rike herfra.”
(Joh. 18:36)

Pavedømmet og FN er i samsvar med ønsket
om å reutdanne verden. Men hvilken lære
ligger til grunn for denne læreplanen? Muller
selv har svart på spørsmålet i forordet i boken
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hans World Core Curriculum Manual:
“Den underliggende filosofien som Robert
Muller-skolen bygger på, vil bli funnet i læren
som er beskrevet i bøkene til Alice A. Bailey.”
17

Og hvem er Alice A. Bailey? Dette er et navn
som bør være kjent blant de okkulte samfunnene. Alice A. Bailey er kvinnen som stiftet
Lucifer Trust (i dag kjent som Lucis Trust), og som
var en disippel av den høytstående okkultisten
Helena Blavatsky.
På denne måten har altså Bailey hatt en påvirkning på FN siden Muller baserer sin filosofi
på den læren hun forkynte. Tankegangen i
læreplanen som Muller har opprettet er en
videreføring av læren til Bailey. Men hennes
påvirkning stopper ikke her. Alice A. Bailey har
også stiftet en annen organisasjon som kalles
World Goodwill, et lite datterselskap av Lucis
Trust. Denne organisasjonen har jobbet i flere
tiår på innsiden av FN, og de legger heller ikke
skjul på deres forbindelser med FN: “World
Goodwill er anerkjent av the Department of
Public Information ved FN som en ikke-statlig
organisasjon.. [World Goodwill] spiller en aktiv
rolle i FN.”18 Men hva er det de har jobbet mot?
“New Group of World Servers.. er gruppen
som står mellom Hierarki og Menneskeheten,
og er forløperen for Kristus, og dens medlemmer er ansvarlige for å skape forholdene som
Kristus kan manifestere seg gjennom. Vi er den
esoteriske gruppen i NGWS som arbeider
subjektivt med de indre planene.. for å utføre
en bestemt tjeneste i den forberedende fasen
av Kristi tilsynekomst.”19
Dette er altså en gruppe, på innsiden av FN,
som jobber for å legge forholdene til rette for
at “Kristus” kan åpenbare seg! Bibelen sier at
falske kristuser skal stå farm (Matt. 24:24) og at
Satan selv omskaper seg til en lysets engel
(2. Kor. 11:14). Det er ikke Jesus Kristus som står
bak disse manifestasjonene, men Satan og
hans demoner. Og majoriteten av verden vil bli
bedratt.
Men hva annet sa Bailey om denne “kristi”
komme?
“Den viktigste forberedelsen er en verden i
fred; den freden må imidlertid være basert
på en utdannet godvilje, noe som uunngåelig
vil føre til riktige menneskelige relasjoner, og
således til etableringen (figurativt sett) av linjer
av lys mellom nasjon og nasjon, religion og
religion, gruppe og gruppe, og menneske og
menneske.” 20
Her er enda et lite utdrag fra talen paven holdt
da han inviterte verdenslederne til en global
pakt:
“Vi må sørge for at en global konvergens i
denne landsbyen [jorden] fører til en allianse

mellom jordens innbyggere og vårt felles
hjem, slik at utdanning kan bringe fred og
rettferdighet, og åpenhet blant alle mennesker i menneskefamilien, og dialog mellom
religionene.”
Er scenen satt for en falsk kristus til å komme og
forføre hele verden? Om den ennå ikke er helt
klar, så er den iallfall ikke langt unna.
FN og NGWS

Bibelen

Vi er den esoteriske
gruppen i NGWS som
arbeider subjektivt
med de indre planene.. for å utføre en
bestemt tjeneste i den
forberedende fasen
av Kristi tilsynekomst.

“For de er demoners ånder som gjør
mirakler, de går ut til
kongene på jorden
og til hele verden, for
å samle dem til krigen
på Guds, Den Allmektiges store dag.” (Åp.
16:14)

Ifølge de kildene over så skjønner vi at
målene til World Goodwill (Lucifer Trust), FN
og pavedømmet (Jesuittene) er å “utdanne”
verden til å forberede og legge til rette for at
en falsk kristus skal åpenbare seg. Da er det
nødvendig at de kristne studerer Bibelen for å
finne ut hvordan den ekte Kristus kommer tilbake til jorden. Hvis noen ikke er klar over hva
Bibelen sier om dette, så vil man bli bedratt når
denne falske messias viser seg for menneskene.
Djevelens bedrag vil være så overbevisende at
dersom man ikke vet forskjellen mellom det ekte
og det falske, så vil man tro løgnen.

Kildehenvisning
1
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KLIMA-

ENDRINGER
s å a lv o r l i g s o m d e på s tå r ?

F

ørst brukte forskerne og politikerne hypotesen
om “global nedkjøling”. Men da de skjønte at
det ikke var en ny istid på vei, og at jorden ikke
ble kaldere slik de påstod, så gikk de motsatt
vei og ropte “global oppvarming” i stedet. Men
da heller ikke dette viste seg å være tilfelle, så
endret de navnet en tredje gang – men denne
gangen kunne det ikke være noe som kun
omfattet én retning, enten opp eller ned, eller
til høyre eller venstre. Så da ble navnet til det
store problemet endret til “klimaendringer”.
I juni 2019 erklærte Kongsberg kommunestyre
klimakrise og erkjente “at verden er i en klimatisk nødsituasjon”.1 Noen uker senere erklærte
Buskerud det samme.2 De er langt ifra de eneste i verden; Storbritannia, Irland, Canada3
og flere har erklært det samme. I november
2019 erklærte også 11.000 forskere fra hele
verden det samme.4 Dette er tydeligvis en stor
bevegelse som interesserer mange, men er klimaendringene så alvorlige som alle skal ha det
til? Patrick J. Michaels, som bl.a. har vært forskningsprofessor i miljøvitenskap i 30 år, gir oss
et helt annet bilde. I et intervju i 2018 med Mark
Levin, en forfatter og advokat, på Fox News 5,
kommer Michaels med overraskende informasjon. Her er et lite sammendrag av intervjuet.
Han sa at jordens overflatetemperatur er varmere enn den var for 100 år siden, omtrent ni
tideler av en grad (celsius), men at det ikke
er unormalt mye. Det er også mulig at halvparten av de ni tidelene av en grad kanskje
skyldes drivhusgasser, fordi da jorden begynte
å bli varmere i 1976, så startet temperaturen i
stratosfæren å synke. Og det er en forutsigelse
av drivhusteorien som ikke er intuitiv. Teorien er
riktig, men anvendelsen av den er feil – det er
ikke i nærheten av hvor varmt som det egentlig
skulle ha vært.
Datamaskinmodellene som utfører målingene,
gjør systematiske og dramatiske feil over alle
tropene som er 40 prosent av jorden, og det er
der nesten all fuktigheten vår kommer fra.
På spørsmål svarte Michaels at det er regjeringene som sponser disse datamaskinmodellene.
Datamaskinmodellene består av 32 “familier”
som blir brukt av FN. Og alle, bortsett fra én,
spår altfor mye varme. Forskjellen mellom det
som blir spådd og det som faktisk skjer,

24

Patrick J. Michaels

Bakgrunn:
- Tidligere direktør for The Center for the Study of Science
ved Cato Institute
- Tidligere president for The American Association of
State Climatologist.
- Har vært forskningsprofessor i miljøvitenskap i Universitetet i
Virginia i 30 år.
- Doktorgrad i økologisk klimatologi fra Universitetet i Wisconsin.
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fortsetter å øke. Dersom man ser på temperaturene til værballongene, satellittemperaturene
og reanalysedata, så oppfører disse seg overens med hverandre – de viser det samme, og
det er helt forskjellig i forhold til hva som blir
spådd.
Ifølge Michaels er det én modell som virker, og
det er den russiske. Alle de andre modellene
går kraftig oppover, mens den russiske viser
mindre varme og følger mer i forhold til virkeligheten.
På spørsmål fra Levin om hvorfor alle 31 modellene viser feil og går kraftig oppover, svarte
Michaels fordi de er parameterisert- altså fabrikkert; “De (modellene) får ikke det riktige svaret,
de vet ikke det riktige svaret for visse fenomener, så vi legger inn kodetrinn som gir oss det
svaret vi tror det burde være. Og den systematiske feilen som ble gjort, var at modellene ble
innstilt til å simulere oppvarmningen på
begynnelsen av det 20. århundre. (Det) begynte i 1910 (og) sluttet i 1945, ca. 0.45 grader
celsius varmere. Bemerk: det kunne ikke ha
vært forårsaket av karbondioksid.”
Michael ble spurt om hva som da forårsaket
varmen når det ikke var menneskeskapt karbondioksid fra begynnelsen av det 20. århundre
som var årsaken. Til dette svarte han at “vi vet
ikke selve grunnen.” “Jeg tror ikke at noen

egentlig vet hva som sparket i gang denne
oppvarmingen. Det er mange teorier, men vi
har bare ingen god forklaring på hvorfor”. Han
sa videre at “fordi vi tvang datamaskinmodellene til å si “aha! Menneskelig påvirkning, CO2
og andre ting”, så gjorde vi modellene altfor
følsomme, og det er derfor de viser en plutselig
kraftig oppvarming nå i det 20. århundre.”
Dette ble også avslørt i vitenskapsmagasinet,
The Art and Science of Climate Model Tuning,
i 2016. Der nevnes “parametrisering” (en prosess hvor man definerer eller velger en verdi til et
bestemt bruk, slik at maskinen vet hvordan den
skal tolke verdiene eller målingene) av modeller
for å gi en forventet akseptabel rekkevidde av
resultater. “Så det er vitenskapsmannen, ikke
vitenskapen, som bestemmer hvor mye det
kommer til å bli oppvarmet.”
Intervjuet er tilgjengelig på Youtube og bør
ses i sin helhet, siden det er flere interessante
spørsmål som reises. Det er uten tvil folk som er
uenig i det Michaels sier, men ingen kan påstå
at han ikke vet hva han snakker om når han
har den omfattende bakgrunnen som han har.
Og en datamaskin kan heller ikke vite noe av
seg selv, med mindre den på forhånd blir fortalt
hvordan den skal tolke verdiene.
Michaels sa at ingen har et klart svar på hva
som forårsaket oppvarmingen, men Bibelen forteller hvorfor jorden lider slik den gjør. Mens det
meste av vitenskapen benekter Gud for enhver
pris, så er det en selvfølge at de ikke tar med
synden i sine beregninger på hvorfor ting skjer.
Bibelen sier at “Jorden sørger og visner bort,
verden svinner bort og visner.” Hvorfor? Fordi
“jorden blir vanhelliget av dem som bor der,
fordi de har overtrådt lovene, brutt forskriften
og aktet den evige pakten for intet. Derfor blir
jorden fortært av forbannelsen, og det er de
som bor på den som må bære skylden.” (Jes.
24:4-6). At klimaet endrer seg og blir kraftigere
er det ingen tvil om. Det er heller ingen tvil om
at feks. CO2-utslipp ikke er bra for naturen. Men
dette alene er ikke årsaken til at verden visner.
Jorden reagerer på grunn av menneskenes
synder. Fordi menneskene ikke vil følge Guds
lov, men heller menneskebud, så blir også kjærligheten kaldere fordi de nekter å omvende
seg fra sine synder. På grunn av at de fornekter Guds makt og avviser Hans tilgivelse, så blir
“jorden fortært av forbannelsen.” Det vil bli
enda hyppigere og kraftigere naturkatastrofer
i tiden som kommer fordi mennesker har “aktet
den evige pakten for intet”.

Ball sa at det var en ære å “hjelpe Malcolm
Roberts med å avsløre det jeg anser som det
største bedraget i historien. Det har vært flere
bedrag, men ikke på en så stor skala som har
påvirket alle landene.”6
Ball har forsket på klima i 42 år. Han sa at
svingninger i klimaet skjer hele tiden, og det vil
det også alltid gjøre, men verden ble fortalt at
dette var unaturlig og at det derfor måtte være
mennesker som forårsaket dette, selv om svingningene på ingen måte var unaturlige.
Så hva var motivet til denne manipulasjonen?
Ball sa at miljø og klima var et veldig godt
paradigmeskifte i miljøtrenden, og at noen
mennesker så de politiske og økonomiske mulighetene i dette. En gruppe som ble kalt Romaklubben (Club of Rome), grunnlagt i 1968 i
Roma, tok Thomas Robert Malthus sin ide om at
befolkningsveksten ville vokse fra
matforsyningen - altså at matbehovet på et
tidspunkt ville overstige mattilgangen. Men de
gikk enda lenger; istedenfor at dette bare ville
gjelde matforsyningen, så anvendte de denne
idéen på alle ressurser i verden. “De ville ha
noe som påvirket hele jorden, for de visste at
de ikke kunne få alle nasjonene til å bli enige
om noe, så de ville ha en trussel – hele verden
er truet med global oppvarming, og det er derfor global oppvarming og klima ble valget for
deres politiske agenda.”
Malcolm Roberts forklarte at da han ble senator, så sendte han et brev til Dr. Larry Marshall,
sjef for Commonwealth Scientific and Industrial
Research Organisation (CSIRO), og ba om å få
presentert de empiriske bevisene for at
menneskelig karbondioksid påvirker det globale
klimaet. Han forklarte at de empiriske bevisene
ikke viser at det er noen fare, og at CSIRO ikke
har noen empiriske beviser på at karbondioksid
fra menneskelige aktiviteter påvirker klimaet slik
som det blir påstått.
Det er svært få som opplyser befolkningen om
denne siden av “klimakrisen”. Hele verden blir
bedratt, men hva er agendaen?

Men Patrick J. Michaels er ikke alene med sin
oppfatning. Det er flere kvalifiserte personer
som deler synet hans. Klimatolog Tim Ball, sammen med senator Malcolm Roberts, har i et
innslag tilgjengelig på Youtube også gått ut og
sagt at klimaendringer ikke er slik som det blir
fremstilt. Innslaget ble opplastet av Amazing
World Ministries.
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EN SKJULT AGENDA?
I 2015 kom pave Frans med rundskrivet Laudato
Si’ som nevner miljøutfordringene, og at vi må
gjøre noe for å bevare planeten. Senere i 2015
hadde FN et toppmøte i Paris hvor landene ble
enige om en miljøplan som gikk ut på at temperaturen på kloden ikke skal stige mer enn
2 grader før århundret er over. Denne miljøplanen ble kalt Parisavtalen.7 Men det skjedde
også noe mer det samme året. 2030-agendaen
for bærekraftig utvikling ble vedtatt av alle FNs
medlemsland, og her er det 17 bærekraftsmål
som omfatter miljø, økonomi og sosial utvikling.8
Mål nr. 13 sier “STOPPE KLIMAENDRINGENE”.
Talsmenn for klimaendringer hevder at på
grunn av forbrenning av fossilt brensel, så forårsaker mennesker en global oppvarming som vil
føre til at livet på jorden etterhvert blir utryddet.
Teorien er at menneskeskapt karbondioksid
provoserer fram en økning i jordens temperatur
som vil “skade alle deler av sivilisasjonen – mat,
vann, helse, land, nasjonal sikkerhet, energi
og økonomisk fremgang.” 9 Dersom man ikke
reduserer utslippene av karbondioksid, så spår
man at jorden vil komme i en livstruende krise i
løpet av noen få tiår.
Motstand blant forskerne
Teorien har ikke blitt blåst ut uten motstand.
Anerkjente forskere har utfordret klimaendringsmodellene og konklusjonene til klimaendrings-forskerne. Noen av disse har blitt nevnt
tidligere i denne artikkelen. “Den sentrale
løgnen er at vi opplever en kjent menneskeforårsaket klimakrise, en påstand som er
basert på spekulative teorier,”10 skriver Larry Bell
i tidsskriftet Forbes. Men i tillegg til motstand,
finnes det også påstander om partisk og uredelig rapportering.
I en artikkel fra januar 2015 med tittelen
“Climategate, the sequel: How we are STILL
being tricked with flawed data on global
warming”, skriver Christopher Booker at målingsdata på temperatur har blitt justert. “Tidligere
temperaturer har blitt justert nedover, mens
nyere temperaturer har blitt justert oppover, og
dermed gir det inntrykk av at temperaturene
har steget mye kraftigere enn det som ble vist
av de opprinnelige dataene.”11
Booker sier også at 80% av jordens overflate
“ikke er pålitelig dekket” av målingsstasjoner,
og at mangelen på reelle data blir kompensert
av datastyrt utfylling basert på temperaturer
som er registret på andre steder. Selv om et
større antall målingsstasjoner er plassert i urbane
strøk, som har vist seg å måle opptil to grader
høyere enn landlige områder, så blir disse høye
temperaturene brukt som representative grader
for de store områdene som ikke blir overvåket.
Og da sier det seg selv at målingsdataen som
blir benyttet ikke er objektiv.
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FN strekker ut hånden
I 2010 opprettet FNs klimakonvensjon “Det
grønne klimafondet” som følge av et
klimatoppmøte året før i København.
Hensikten med fondet er å “mobilisere 100
milliarder amerikanske dollar i året innen 2020
for demping og tilpasning til klimaendringer.”12
Norge er selvfølgelig også med. Tidligere
utenriksminister Børge Brende, sa i 2015 at målet
med “Det grønne klimafondet” er at det “skal
bli en hovedkanal for å finansiere klimatiltak i
utviklingsland, både innenfor utslippsreduksjoner
og klimatilpasninger. Dette er viktig for å sikre
en bærekraftig økonomisk vekst og utvikling i
fattige land,..”13 Mens mange kan se på dette
som en rettferdig omfordeling av rikdom som
vil hjelpe de vanskeligstilte nasjonene, så er det
andre som finner denne idéen sjokkerende. For
hva sier egentlig denne påkrevde
betalingen til FN om forholdet mellom FN og
dens medlemsland? Den kanadiske geologen
Bill Bell sa at “Dersom FN kan fortelle oss hva vi
skal gjøre med pengene og produktiviteten vår,
så har vi tapt vår suverenitet.”14
Romaklubben
Klimaendringer virker å være det riktige
verktøyet for å rive ned nasjonenes suverenitet,
og føre verden under kontrollen av én
verdensregjering. Siden Romaklubbens
opprettelse, har den jobbet mot en Ny
Verdensorden, og den har brukt trusselen om
en global miljøkatastrofe som drivkraften bak
overtakelsesplanene.
I 1972 publiserte klubben rapporten “The Limits
to Growth” hvor de skrev at dersom dagens
vekst i verdensbefolkningen, industrialiseringen,
forurensningen, matproduksjonen osv.
fortsetter uendret, vil grensene for veksten på
denne platen bli nådd en gang i løpet av de
neste hundre årene, altså før år 2072, “og det
mest sannsynlige resultatet vil være en plutselig
og ukontrollerbar nedgang i både befolkning
og industriell kapasitet.”15
Romaklubben trengte en felles global fiende
for å få til et verdensomspennende samarbeid,
slik at de kunne fremme sine radikale mål, altså
å etablere en Ny Verdensorden der hele menneskeheten styres av én supermakt. I en senere
rapport fra 1991, “The First Global Revolution”,
skriver de åpent hvilken trussel de ville bruke:
“Da vi søkte etter en felles fiende som vi kunne
forene oss mot, kom vi på idéen om at forurensning, trusselen om global oppvarming,
vannmangel, hungersnød og lignende, ville
være egnet til å nå målet vårt. Disse fenomenene utgjør i sin helhet og samspill en felles
trussel som må bli konfrontert av alle. Men når
vi utpeker disse farene som fienden, så faller vi
i fellen, som vi allerede har advart leserne om,
nemlig å forveksle symptomene med årsaker.
Alle disse farene er forårsaket av menneskelig

innblanding i naturlige prosesser, og det er
bare gjennom endrede holdninger og atferd
at disse farene kan overvinnes. Den virkelige
fienden er da menneskeheten selv.” 16
Roten til en slik forestilling er at alle regjeringene
i verden har sviktet, og for å rette opp i feilen,
så trengs det en Ny Verdensorden. Verden
trenger en samlet religion, og en moralsk
regjering som styrer fra åndelige prinsipper.
“Vi står overfor en ekte planetarisk krise.
Klimakrisen er ikke et politisk spørsmål, det er
en moralsk og åndelig utfordring for hele menneskeheten. Det er også vår største mulighet til
å løfte global bevissthet til et høyere nivå,”17 sa
tidligere visepresident Al Gore da han og FNs
klimapanel fikk Nobels fredspris i 2007. Men det
er selvfølgelig ikke snakk om en omvendelse til
vår personlige Skaper og Gud, Jesus Kristus, som
løsning på denne globale “krisen”. Tvert imot, så
er det heller hedenskap som ligger godt skjult i
bunnen av denne nye “miljø-omvendelsen”.
Et miljø-åndelig lederskap
Som nevnt tidligere skrev pave Frans i sitt rundskriv Laudato Si’ om menneskenes påbudte respons mot miljøkrisen. Rundskrivet minner også
leseren på at søndagen “er ment for å være en
dag som helbreder vårt forhold med Gud, med
oss selv, med andre og med verden”.18 I tillegg
skriver han følgende:
“Maria, moren som sørget for Jesus, sørger nå
med en mors kjærlighet og smerte for denne
sårede verden. Som hun med gjennomboret hjerte sørget over Jesu død, har hun nå
medlidenhet med de korsfestede fattige og
med skapninger som går til grunn under menneskelig makt. Hun lever fullstendig forklaret
med Jesus, og hele skapningen synger om
hennes skjønnhet.. Løftet opp til himmelen
er hun hele skapningens mor og dronning. I
hennes herliggjorte legeme, forenet med den
oppstandne Kristus, har en del av skapningen nådd fylden av sin skjønnhet. I sitt hjerte
bevarer hun ikke bare hele Jesu liv, men hun
forstår nå alle tings mening. Derfor kan vi be
henne om å hjelpe oss å se denne verden
med visdommens øyne.”19
Gaia - Moder Jord
Maria, som “skapningens mor og dronning”,
spiller en viktig rolle i etableringen av en Ny
Verdensorden. Miljøaktivisten og naturvitenskapsmannen James Lovelock, som er kjent for sin
hypotese om at jorden oppfører seg som en
organisme, også kalt “Gaiahypotesen”, skrev
i “The Ages of Gaia: A Biography of Our Living
Earth”, “Hva hvis Maria er et annet navn for
Gaia? .. Hun er av dette Universet, og tenkelig
også en del av Gud. På Jorden er hun kilden
til evig liv, og hun er i live nå; hun fødte men-

neskeheten, og vi er en del av henne. Det er
grunnen, for meg, at Gaia er en religiøs så vel
som et vitenskapelig begrep,..”20
Navnet Gaia er kanskje ukjent for mange av
oss, men betegnelsen “Moder Jord”21 er derimot mer kjent. Med denne idéen om “GaiaMaria”, eller Moder Jord, kan både “newagere”, miljøaktivister og alle verdens religioner
forenes sammen.
Et effektivt våpen
Klimaendringer er et kraftig våpen som blir
brukt på en dyktig måte blant globalistene.
Pave Frans har satt forbindelsen mellom søndagshelligholdelse og miljøet, og idéen om å
helbrede jorden og menneskelige forhold. Ut
ifra de drivkreftene bak denne bevegelsen,
og målet de ønsker å oppnå, så er det ikke
lenge til tiden hvor “De vil påstå at mennesker
provoserer Gud når de misbruker søndagen,
og at denne synden har medført ulykker som
ikke vil opphøre før søndagsfeiringen blir strengt
håndhevet” og at “De som fremholder kravene
i sabbatsbudet og ikke viser aktelse for søndagen, er trøbbelmakere som hindrer folk i å oppnå materiell velstand og gunst hos Gud.”22
Det har alltid vært Satans mål å bli tilbedt av
hele menneskeheten, og denne såkalte krisen
er med på å realisere dette målet. Gjennom
denne Gaia-tilbedelsen, ærbødigheten av
jorden og dens skapninger, og den universelle
aksepten av søndagens hellighet, vil hele
verden bli ført fram i tilbedelse ved Satans
føtter. Dette er ikke sann kristen tilbedelse, det
er panteisme som betyr at Gud er i naturen, og
at man således tilber naturen.
Som skrevet tidligere, så er det en generell og
utbredt forventing av åpenbarelsen av en falsk
kristus, en slags verdenslærer, som skal veilede
jorden til en tidsalder med fred.
Organisasjonene til okkultisten Alice Baileys,
World Goodwill og Lucis Trust, har i flere tiår
jobbet på innsiden av FN, og forbereder verden
på tilsynekomsten av denne falske kristusen.
Hele agendaen er å bringe verden under én
supermakt, slik at Satan får etablert sitt endelige
rike gjennom den Nye Verdensorden. Satan
arbeider gjennom alle mulige organisasjoner
og selskaper, og han ønsker å stramme hånden
om strupen på menneskene, slik at de blir tatt
med overraskelse og således blir tilbøyelige til
å anerkjenne og støtte den Nye Verdensorden
som ligger rett foran oss.
Ellen White advarte om denne tiden
“En kraft nedenfra arbeider med å fremkalle
de siste store scenene i dramaet, da Satan
fremstår som Kristus og virker med all urettferdighetens forførelse overfor dem som slutter
seg sammen i hemmelige selskaper.”23
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Dette er ikke tiden til å sitte stille og se på at
profetiene oppfylles. Det er nå vi må gi våre liv
til Jesus, og gjøre det vi kan for å spre budskapet mens det ennå er mulighet for det.
“Det er nå behov for nidkjære arbeidende
menn og kvinner som vil søke å frelse sjeler,
for Satan har, som en mektig general, dratt i
felten, og i denne siste tiden jobber han gjennom alle tenkelige metoder for å lukke døren
for det lyset som Gud skulle ønske å ha kommet til Hans folk.”24
“Bare de som virkelig studerer Bibelen og
søker sannhet, blir beskyttet mot det mektige
bedraget som folk flest vil falle for. Ut fra
Bibelen vil de kunne avsløre bedrageren, selv
om han er forkledd. Prøvetiden kommer til
alle. Den avslører hvem som virkelig er kristne.
Er Guds folk så grunnfestet i hans ord at de
ikke engang vil tro det de ser og hører? Vil de
i en slik krisetid holde seg til Bibelen og Bibelen
alene? Satan vil gjøre alt han kan for å
hindre dem i å berede seg for den dagen.
Han vil legge hindringer i veien for dem,
involvere dem i verdslige foretagender og
tynge dem ned med hverdagens bekymringer
så trengselstiden kommer overraskende på
dem.”25
Den Nye Verdensorden i Bibelen
“De ti hornene som du så, er ti konger som
ennå ikke har fått noe rike, men de får
myndighet som konger i én time sammen
med dyret.
Disse har én og samme tanke, og de gir sin
makt og myndighet til dyret.
Disse skal føre krig mot Lammet, og Lammet
skal seire over dem, for Han er herrenes Herre
og kongenes Konge, og de som er med Ham,
de er kalte, utvalgte og trofaste.”
(Åp. 17:12-14)
Vi leser i samme vers hva de ti hornene representerer. I tillegg er et horn et symbol på en nasjon (Dan. 8:5, 21, 22).
I Daniel kapittel 7 nevnes det også ti horn, men
tre av disse “falt av for å slippe fram” hornet
“som hadde øyne og en munn som talte store
ord” (Dan. 7:20). Så hornene i Daniel kapittel 7
kan ikke være de samme som i Åpenbaringen
17:12. De ti hornene i Daniel 7 er derimot de
samme som i Åpenbaringen kapittel 13, men i
kapittel 17 er det snakk om ti andre konger.
For å være en konge, så må man også ha en
nasjon. De ti hornene i Åpenbaringen 17:12 er
ti konger som ennå ikke har fått noe rike. I 1973
utga Romaklubben en rapport,
“Regionalized and Adaptive Model of the
Global World System”, hvor de kom med noen
interessante detaljer. I dette skrivet kom de med
et kart, som viser verden inndelt i ti regioner.
Disse ti regionene vil bli styrt av Vatikanet. Hver
region vil ha en slags guvernør, eller en person
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som styrer regionen, som rapporterer direkte til
sin overordnede, som da blir Vatikanet.
Vi har allerede lest at det finnes en agenda
hvor FN sier at de ønsker å opprette den Nye
Verdensordenen innen 2030. Dette ble planlagt
allerede i 2015.26 De bruker naturligvis ikke selve
navnet “Den Nye Verdensordenen”, men agendaen er fortsatt den samme. Og Bibelen sier at
denne Nye Verdensordenen vil bli opprettet.
Kan disse ti kongene i Åpenbaringen 17:12
være de ti regionene i den Nye Verdensordenen? Med tanke på det som skjer i verden
i dag, hva verdens makter jobber mot, og de
detaljene Guds ord gir oss, så har man absolutt
et bibelsk grunnlag dersom man tror at disse ti
kongene er de ti regionene i den Nye
Verdensorden.
Den 7. mars 2020 publiserte Neon Nettle en
artikkel hvor FNs spesialrapportør, Ahmen
Shaheed, ber “verdens religioner om å overføre
deres autoritet i saker som angår lov og politikk
til FN”.27 De siste profetiene er i ferd med å
oppfylles.
Det vi må gjøre, er å forberede oss. De ønsker å
få etablert den Nye Verdensorden før år 2030.
Vil de klare det innen den tidsrammen de har
bestemt? Det vet vi når den tiden kommer. Det
er kun Gud som vet nøyaktig når de siste
hendelsene vil skje, så det påstås ikke her at år
2030 er verdens ende. Men dersom de skulle
klare å etablere den Nye Verdensordenen før
år 2030, og hvis det er riktig at disse ti hornene
er de ti regionene verden vil bli inndelt i, så
regjerer disse “kongene” i “én time sammen
med dyret” (Åp.17:12). Og det er i så fall ikke
lenge. Jesus sa også at “hvis ikke de dagene
ble forkortet, ville ikke noe kjød bli frelst. Men for
de utvalgtes skyld skal de dagene bli forkortet”
(Matt. 24:22).
Det er en alvorlig tid vi nå går inn i. Et nytt tiår
har begynt, og vi ser allerede at verdens krefter
samler seg sammen. Selv om det ikke kan virke
som en realitet nå, så vil denne kampen handle
om hvilken autoritet man vil bøye seg for;
autoriteten til Jesus, eller autoriteten til Djevelen.
Det er allerede forutsagt hvem som kommer til
å vinne kampen, og alle som vil stå på
vinnerens side – altså sammen med Herren
Jesus Kristus – må velge dette nå før det er for
sent. Herrens trofaste vil ikke bli tatt bort i en
hemmelig opprykkelse fra den kommende
trengselstiden, men Han vil være med dem
gjennom denne tiden. Det vil bli en forfølgelse
av de trofaste, og mange vil bli drept for sin tro
i forbindelse med testen med “dyrets merke”.
Når Gud sender straffedommene over de
ugudelige på jorden, under de 7 siste plager
(Åp. kapittel 16), så vil de gjenværende levende av Guds folk bli beskyttet, slik at de kan se
konsekvensen av de ugudeliges handlinger.
Mens verden er rammet av frykt og kaos, så

har Herren alt under Sin kontroll, og de trofaste
trenger ikke frykte for den kommende
trengselstiden. Myndighetspersoner og
politikere kommer med forslag, løsninger og
beroligende ord, men Bibelen gir de kristne
denne oppfordringen:
“Herren er ved min side. Jeg skal ikke frykte.
Hva kan et menneske gjøre meg? (..)
Det er bedre å ta sin tilflukt til Herren enn å stole
på et menneske.” (Sal. 118:6,8)
Den 29.03.2020 skrev Vatican News at pave
Frans ba om at “enhver form for fiendtligheter”
burde opphøre på grunn av vår “felles kamp”
mot koronaviruset.
Noen dager tidligere kom FNs
generalsekretær, Antonio Guterres, med en
oppfordring til alle krigførende partier på
jorden, om å “legge ned våpnene” for å heller
“fokusere sammen på den virkelige kampen
i våre liv.” Og dette var ikke uten effekt. Flere
“væpnede grupper i Kamerun, Filippinene,
Yemen og Syria, har tatt de første skrittene for å
redusere vold de siste dagene.” 28
Verdens mektige personer oppfordrer verden til
å gå sammen for å bekjempe koronaviruset og
de andre miljøproblemene vi har. Flere
nasjoner bøyer seg etter deres oppfordringer.
Den nære framtiden vil vise hvilke andre oppfordringer som nasjonene vil følge, og må Gud
hjelpe oss når landets lover går direkte mot
Guds lov.
De ti inndelingene av verden etter Romaklubbens idé.
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TIL ENHVER PRIS!

DEN KATOLSKE KIRKE ER VILLIG TIL ALT

I

ngen må lure seg selv til å tro at Romerkirken
ikke er villig til å gjøre det den kan for å oppnå
universelt herredømme. Vitnesbyrd fra fortiden
kaster fortsatt lys over dens listige planer og
hvordan dens jesuitter arbeidet i hemmelighet
for å øke pavens makt.
Noen vil si at Romerkirken har endret seg og at
den ikke besitter de egenskapene den hadde i
middelalderen, for nå roper den fred, og jobber
for enhet mellom alle religionene. Men det er et
stort feilgrep å tro at denne korrupte kirken har
omvendt seg. På innsiden er kirken den samme,
og historiens vitnesbyrd underbygger dette.
Fra Vatikanets egen nettside sier de at “Det
andre Vatikankonsil verken endret eller hadde
til hensikt å endre denne (katolske) doktrinen.
Det snarere utviklet, utdypet og mer fullstendig
forklarte den.” 1 Med andre ord; de lovene som
den begrunnet sine forfølgelser, drap og tortur
av alle “kjettere”, løgnene om å betale avlat
for sine kjære (bot for å fri mennesker fra
skjærsilden) og inndragning av andres eiendeler til fordel for seg selv, er altså ifølge dem
selv ikke endret. Kirken bare fremtrer i en kristen kappe. At den ikke praktiserer de samme
gjerningene nå i dag, iallfall ikke så åpenlyst, er
fordi den ennå ikke har oppnådd den makten
den trenger for å kunne gjøre dette uten fare
for seg selv.
Folk flest ville blitt overrasket og forskrekket
over jesuittenes handlinger i forsøk på å styrke
Romerkirken. Eden som jesuittene må avlegge
vitner ikke bare om deres sluhet og vilje til å bedra på alle mulige måter så lenge det fremmer
pavedømmet, men også hvilken åndsmakt som
står bak dette samfunnet. De har ingen begrensninger, noe som verdenshistorien viser. I gamle
dager var folk mye mer klar over deres
ondskapsfulle handlinger, men i dag vet man
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knapt hva jesuittordenen egentlig er. Så la oss
ta et tilbakeblikk på noen eldre kilder som forteller om Den katolske kirkes holdninger.
Charles Chiniquy (1809 – 1899) som i mange år
var en romersk-katolsk prest før han forlot kirken,
har delt sin erfaring med omverdenen og satt
Romerkirken i det rette lyset:

_____________________

“

_____________________

“Det er på høyskolene og i de romerske nonneklostrene at mennesker lærer at de er skapt
for å tilbe paven i alle ting, at Bibelen må bli
brent, og at frihet må ødelegges
for enhver pris.” 2
___________________________________________________________________________

Hva var pavedømmets tanker om USA som
ble protestantenes fort mot kirkens demoniske
tyranni?
“Vi vil styre De forente stater og legge dem ved
føttene til Jesu Kristi Vikar (paven), for at han
kan få slutt på deres gudløse utdanningssystem
og ugudelige lover om samvittighetsfrihet som
er en fornærmelse mot Gud og mennesket!” 3
Friheten til å følge sin egen samvittighet i
spørsmål om tilbedelse og hvordan man vil leve
livet, er imot Romerkirkens læresetninger. Det
var derfor den i gamle dager nektet Bibelen til
folket, og påstod at bare kirkens prester var i
stand til å tolke Guds ord i sitt sanne lys.

Romerkirken er imot alle grunnprinsipper som
støtter menneskers frihet slik som USAs Grunnlov fastsatte. Kirken sier at “alle regjeringer må
hvile på grunnlaget til den katolske troen; med
paven alene som den lovmessige og ufeilbarlige kilde og lovtolker.” 4
Her kommer noen katolske kilder for deres
standpunkt:
_____________________
_____________________

“

“Hvis katolikker noen gang får tilstrekkelig
numerisk flertall i dette landet (USA), så blir
det slutt på religionsfrihet. Sådan taler våre
fiender, og sådan tror vi.”5
“Ingen mann har rett til å velge sin religion.”6
“Kirken… kan ikke, og vil ikke akseptere, eller i
noen grad støtte friheten i den Protestantiske
forstand av frihet.”7
“Religionsfrihet utholdes bare til det motsatte
kan gjennomføres uten fare for Den katolske
kirke.”8
__________________________________________________________________________

HANDLINGER OG PLOTT
Det er ikke rom for å skrive utdypende om alle
intrigene jesuittene står bak, så det nevnes bare
kort, slik at man får en idé om hvor langt kirken
er villig til å gå.
Borgerkrigen i USA
“Uten romanismen [katolisisme] ville den siste
forferdelige Borgerkrigen vært umulig! Jeff Davis ville aldri ha våget å angripe Nord dersom
han ikke hadde hatt Pavens forsikring om at
jesuittene, biskopene, prestene og romerkirkens folk, under demokratiets navn og maske,
ville hjelpe ham.. Fra begynnelsen av borgerkrigen har det vært, ikke en hemmelighet,
men en offentlig allianse mellom paven og
Jeff Davis. Paven og hans jesuitter har gitt råd,
støttet og ledet Jeff Davis på land, fra det
første pistolskuddet ved Fort Sumter av den
rabiate romerske katolikken Beauregard.”9
President Abraham Lincoln sa at “denne krigen
ville aldri vært mulig uten den uhyggelige innflytelsen av jesuittene. Vi skylder papismen for at
vi nå ser vårt land rødfarget med blod av sine
edleste sønner.”10
Drapet på president Lincoln
Den 14. april 1865 ca. kl. 22.00 ble Abraham
Lincoln drept av Booth under et teaterstykke
i Ford’s Theatre. Men hvem var Booth? Han
“var ikke annet enn et redskap for jesuittene.
(..) Booth, som led av de mest forferdelige torturene fra det brukne beinet sitt [etter at han
hoppet fra boksen i teateret der Lincoln satt],
skrev i sitt memorandum dagen før han døde:
“Jeg kan aldri omvende meg, selv om vi hatet

å drepe. Landet vårt skyldte ham (Lincoln) for
alle sine problemer, og Gud bare gjorde meg til
et instrument for hans straff.
Den 14. april 1865 visste og snakket [de katolske] prestene om Lincolns død 4 timer før det
skjedde i deres romersk-katolske by St. Joseph,
Minnesota. Men de kunne ikke snakke om det
uten å vite det, og de kunne ikke vite det uten
å tilhøre gruppen av konspiratører som myrdet
president Lincoln.” 11
Dersom noen sier at dette var over 100 år siden
og kan derfor ikke regnes som et bevis på kirkens nåværende innstilling, så trenger vi ikke gå
lenger enn til 2. verdenskrig – som skjedde for
under 100 år siden.
2. verdenskrig
“Offentligheten er praktisk talt uvitende over
det overveldende ansvaret til Vatikanet og
dets jesuitter for å ha startet de to verdenskrigene”, en situasjon som kan delvis bli forklart
ved den enorme rikdommen som den hadde til
rådighet.12 Slik skriver Edmond Paris i boken The
Secret History of the Jesuits.
I boken Smokescreens skriver Jack Chick at
jesuittene i hemmelighet forberedte den 2.
verdenskrig og at Vatikanet finansierte Hitler
for at han skulle erobre verden for katolisismen.
Men han var ikke alene. Mussolini og Franco
skulle også, på likhet med Hitler, være troens
forsvarere. Etter Hitlers død, skrev pressen til den
spanske diktatoren Franco den 3. mai 1945, at
“Adolf Hitler, Den katolske kirkes sønn, døde
mens han forsvarte kristendommen.” Hitler
selv sa at “jeg har lært mye fra jesuittordenen.
Fram til nå har det aldri vært noe mer prektig
på jorden enn den hierarkiske organisasjonen
av Den katolske kirken. Jeg overførte mye av
denne organisasjonen over til mitt eget parti.”

___________________________________________________
Hitler med Reich Bishop Muller og Abbot Schachleiter,
omringet av partiledere; September 1934 (Smokescreens)

En annen mektig nazist, Franz von Papen, som
var med på å sette opp konkordatet mellom Tyskland og Vatikanet, sa følgende: “Det
Tredje Riket er den første verdensmakten som
ikke bare anerkjenner, men også praktiserer
pavedømmets høye prinsipper.” 13
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nåværende pave Frans selv en jesuitt. Og han
er selvfølgelig klar over jesuittenes holdning
til protestantismen og menneskers frihet, og
som jesuitt må han naturligvis selv være enig
i denne holdningen. Med en jesuitt som overhode og “Jesu Kristi Vikar”, så vet vi hva som er
Romerkirkens endelige mål.

__________________________________________
Nonner marsjerer sammen med kroatiske
nazi-soldater (Ustasja).

Videre i boken blir det beskrevet noen av de
grusomme drapene som katolikker utførte i sitt
djevelske raseri.
_____________________

“

_____________________

“De katolske prestene skiftet ut kappene
deres med uniformene til den fryktelige Ustasha-tjenesten, og førte de mest barbariske,
brutale angrepene på disse menneskene
og praktiserte satanisk tortur som aldri før var
kjent i dette århundret. Vi snakker ikke for 800
år siden. Vi snakker om 1940. (..) Den store
skjøgen i Åpenbaringen viste hoggtennene
sine, rev fiendene sine i filler og dekket til sine
forbrytelser. Alt dette er dokumentert i flere
bøker, inkludert Catholic Terror Today av Avro
Manhattan. (..) I landsbyene mellom Vlasenica og Kladanj oppdaget de nazistiske okkupasjonstroppene barn som hadde blitt spiddet på stenger av Ustasja… En katolsk prest
som het Juric sa: “I dag er det ikke lenger en
synd å drepe et barn på syv, skulle et slikt barn
være imot Ustasja-bevegelsen vår.” 14
_______________________________________________________________________________

Så hvorfor er majoriteten uvitende om dette?
De fleste tidlige bøkene som sporer tilbake til
jesuittenes historie og opprinnelse finnes ikke
lenger eller er svært vanskelig å få tak i. En
annen grunn til uvitenheten om denne ordenen
er også fordi skolene blir beordret om hvilket
pensum som skal brukes i undervisningsøyemed,
og her er denne mørke historien blitt utvisket
– om ikke helt. For eksempel er 2. verdenskrig
en viktig del av undervisningen, men delen om
jesuittenes og pavedømmets delaktighet er
blitt helt utelatt og nevnes ikke med et eneste
ord. Men til tross for deres innsats i å skjule deres
spor, har de aldri fullt og helt lyktes. Bøkene
Smokescreens, The Godfathers og The Secret
History of the Jesuits, inneholder mer informasjon og bilder dersom noen ønsker å lese mer
om dette.
Det er bare et svært lite utdrag fra forskjellige bøker som har blitt nevnt over. Vi har lest
om jesuittenes djevelske sluhet og holdninger.
Og dersom man ikke er klar over det, så er
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_____________________

“

_____________________

Jesuittene er en militærorganisasjon, ikke en
religiøs orden. Sjefen deres er en general for
en arme, ikke bare abbeden til et kloster. Og
målet til denne organisasjonen er: MAKT. Makt
av den mest tyranniske utøvelse. Absolutt makt,
universell makt, makt til å kontrollere verden
ved en enkelt manns vilje. 15
- Napoleon Bonaparte

______________
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Det protestantiske Norge
“Dette landet Harald bjærged, med sin kæmperad,
dette landet Håkon værged, medens Øjvind kvad;
Olav på det land har malet, korset med sitt blod,
fra dets høye Sverre talet, Roma midt imod.”
- Ja, vi elsker dette landet (2. vers)
Visste du at Norge i tidligere tider var en protestantisk høyborg? Gud lot Sitt lys skinne over dette landet, og
fordrev katolisismen bort. For mange er det 2. verset i “Ja, vi elsker” en ukjent tekst. Norge var en velsignet nasjon,
som gjennom Grunnlovens § 2 viste hvilket standpunkt landet hadde tatt. Grunnloven § 2 lød opprinnelig slik:

“Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende seg til
den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme. Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales.
Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.”
Denne bestemmelsen, som var i kraft fra 1814 til 1956, ble også kalt for “jesuittparagrafen”. Den nektet jesuitter
adgang til riket, og i tillegg ga den et forbud mot munkeordener og jøder.
I 1925 ble det forsøkt å fjerne jesuittbestemmelsen, men Gud hadde Sine redskaper som Han kalte til å tale imot
dette forslaget. Marta Steinsvik (1877-1950) var en sterk motstander, og uttalte i et intervju i Aftenposten den
6. mai 1925: “Slip ikke jesuiterordenen og den jødiske storkapital ind i landet. Det vilde være nationalt selvmord.”

“

Eidsvoldsmændene i 1814 er de klokeste mænd vi har hat i dette land. Hvorfor?
Fordi de uten skrupler stængte landets dører for saavel jøder som jesuiter. Dette
var mænds handling, diktert av fædrelandskjærlighet og fremsyn.
Vort folk er aapent og troskyldig og tænker ikke ondt. Hvordan skulle vi da
klare at ha med en orden at gjøre, hvis formaal er at bekjæmpe os,
ikke i aapen kamp, men ved svik og list. 1

I dag har jesuittene oppnådd mange av sine mål. Jesuittbestemmelsen ble opphevet i 1956, og i 2012 vedtok
Stortinget endringer i Grunnloven § 2, og fjernet den evangelisk-lutherske religionen som statens offisielle
religion.2
I stortingsdebatten den 1. november 1956, uttalte Carl Joachim Hambro (1885-1964) sin bekymring dersom
jesuittene fikk komme inn i landet:

“

Jeg ser med den aller største engstelse for vårt folks fremtid
på ethvert snikløp mot statskirken. 3

_________________
1 Aftenposten, onsdag 6. mai 1925, nr. 230, s. 8
2 https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Nyhetsarkiv/Hvaskjer-nyheter/2011-2012/Endringer-i-Grunnloven-og-kirkeloven/
3  https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Jesuittparagrafen#cite_note-borgen-7
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§øndagslovene kommer
en Ny Verdensorden må det også være lover
som regulerer samfunnet.

Når søndagshelligholdelse er blitt påtvunget
ved lov, så er dyrets merke blitt innstiftet. Flere
land har allerede en aktiv søndagslov, men de
endelige reviderte søndagslovene er ennå ikke
blitt innført og satt i kraft.
Det er flere stater i USA som har innført såkalte
Blå lover (Blue Laws). Dette er religiøse lover
som forbyr visse aktiviteter (blant annet kjøp og
salg) på søndagen for å ha den dagen til hvile
og tilbedelse. Disse lovene kan også forby aktiviteter på en annen bestemt dag, men det er
i hovedsak søndagen som blir spesielt beskyttet,
og derav kommer navnet “søndangslovene”.
De Blå lovene er ikke noe som er helt nytt
for vår tid. Allerede på 1600-tallet ble det laget søndagslover som ga forbud mot bl.a.
fritidsaktiviteter på søndagen. På 1700- og
1800-tallet ble folk pågrepet for å ha brutt
søndagsloven, og måtte enten sone i fengsel
eller betale bøter. Men i tiden etter dette mistet
disse religiøse lovene mye av sin makt på grunn
av mye motstand.1
De Blå lovene i dag
Det er unikt og alvorlig når USA, som i sin Grunnlov har sagt at stat og kirke skal forbli separert,
allikevel tillater slike lover. Det er i strid mot
Grunnloven, men USAs høyesterett har overgått
dette og sagt at disse lovene er konstitusjonelle
fordi de sikrer en hviledag for visse arbeidere,
og garanterer en fri religionsutøvelse.2
Men grunnen til at stat og kirke skulle være
adskilt var nettopp for å unngå at kirken skulle
forfølge og utøve den makten som den på en
grusom måte gjorde i den mørke tidsalderen.
Nå ser man en klar retning hvor stat og kirke
igjen forenes fordi vi må stå sammen for å
tilsynelatende bekjempe de problemene som
er på jorden. Men historien vitner om at når Den
katolske kirke får makten til å utøve sin innflytelse, så forfølger den dem som motsetter seg
kirken. Disse ble den gang kalt kjettere, mens
idag fundamentalister, og Romerkirken er helt
klar på sitt standpunkt om dette:
“Kjettere må ikke bli tolerert… Vi må holde ut
med dem fram til en annen formaning.. Men
de, som etter den andre formaningen, forblir
hardnakket i sine feil må ikke bare bli ekskommunisert (bannlyst fra kirkesamfunnet),
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men de må overleveres til den sekulære
makten for å bli utryddet.3
“Vi ekskommuniserer og forbanner ethvert kjetteri som opphøyer seg selv mot den hellige,
ortodokse og katolske troen, og fordømmer
alle kjettere… (Disse) skal bli overlevert til den
eksisterende sekulære makten for å motta passende straff. Sekulære makter.. skal advares..
og tvinges ved kirkelig kritikk, til å sverge at de
vil utrydde (drepe) alle kjettere som er fordømt
av Kirken.” 4
Ved at staten innfører lover som er til Den katolske kirkes interesse, og overtredelse er forbundet med straff, så blir kirken en indirekte forfølgende makt fordi den sekulære makten straffer
borgere som bryter med de forskriftene som
kirken har bestemt.
Slik kirken forfulgte oppriktige kristne i gamle
dager, slik vil den igjen forfølge dem som er
lydige mot Gud alene. Og dette vil ikke gjelde
bare i USA. Også i Norge har vi søndagslover
(helligdagsfredloven) som regulerer hva som er
tillatt og ikke. Det forekommer nå og da noen
tilfeller hvor politiet blir tilkalt pga. søndagsstøy,
men det er ikke ofte. Og om det blir en straffesak, kan man i Norge kun foreløpig straffes med
bøter, jf. §6. De søndagslovene som nå er i
kraft er selvfølgelig ikke den endelige reviderte
utgaven. Det kan i dag virke umulig at en slik
praksis vil bli etablert, men når naturkatastrofene inntreffer enda hyppigere og

voldsommere og folk blir redde, når demoner
vil utføre mirakler, når mennesker nekter å omvende seg og Gud trekker Sin innflytelse tilbake,
så vil menneskene strekke seg langt for å få tilbake trygghetsfølelsen eller i det minste en form
for trygghetsfølelse.
I Katekismen skriver Den katolske kirke at alle
kristne må oppfordre mennesker til å anerkjenne søndagen som en lovfestet helligdag:
Innenfor rammene av religionsfriheten og det
felles beste må de kristne søke å få søndager
og kirkelige helligdager anerkjent som lovfestede fridager. De har plikt på seg til å gi alle et
offentlig eksempel på bønn, aktelse og glede
og til å forsvare sine tradisjoner som et verdifullt
bidrag til menneskesamfunnets åndelige liv.” 5
Men hva har mørket med lyset å gjøre?
Hvordan kan det være et “verdifullt bidrag til
menneskesamfunnets åndelige liv” når en slik
tilbedelse er falsk, og ikke har bibelsk grunnlag?
Svaret er så enkelt som at det ikke kan være et
verdifullt bidrag, fordi Gud har gitt rammene på
hva som er rett og galt, og ved å avvise Hans
veiledning så motsetter vi oss Hans styresett.
Kampen om å fremme søndagen
Det er ikke bare kirken som jobber for å fremme
søndagen. Den Europeiske Søndagsalliansen
(European Sunday Alliance), som er sammensatt av både fagforeninger, sivile samfunnsorganisasjoner og religiøse samfunn 6, jobber for å
gjøre søndagen til en arbeidsfri og felles
hviledag. Dagen blir også noen ganger omtalt
som “familiedagen”. Den 21. januar 2014 var
det konferanse i EU parlamentet hvor en lov
om “arbeidsfri søndag og anstendig arbeid”
ble fremmet. De skriver at loven “er rettet mot
å forplikte europeiske politikere til å fremme
en felles ukentlig hviledag, så vel som et juridisk rammeverk”. De bruker argumentasjonen
om at lovgivning og praksis må sikre en bedre
helse, en bedre sikkerhet, verdighet, og for å
“fremme balansen mellom familie, privatliv og
arbeid.” 7 De bruker appellerende ord og begrunnelser for en felles hviledag, og hvordan
kan da de som er uvitende om hva Bibelen
sier kunne stå imot et slikt forslag som virker så
lovende? Men det er en bakenforliggende
agenda bak det hele, og det er innføringen av
søndagen som dyrets merke – enten de som
jobber for dette er klar over det eller ikke.
En ny synd blir definert
I pave Frans’ Laudato Si beskriver han menneskehetens nødvendige respons på “miljøkrisen”, og kaller menneskene til en “økologisk
omvendelse.” 8 Ifølge Global Catholic Climate
Movement hadde pave Frans’ rundskriv bl.a. en
framtidsvisjon for “praktiske løsninger for vår tid
ved å skape et nytt økologisk system som utnytter teknologier og moral for å redde planeten.”
9
Som nevnt tidligere ble rundskrivet publisert

rett i forkant av FNs klimakonferanse i 2015, og
bidro til Parisavtalen. Mens Vatikanets teologi
om klima gjennomsyrer sinnene til sivile myndigheter rundt omkring i verden, har dens fokus
nå endret retning mot den religiøse makten da
pave Frans er i gang med å introdusere “økologiske synder” i kirkens katekisme.
I en nylig artikkel fra det jesuittiske magasinet
American Magazine; The Jesuitt Review sa
pave Frans i et kirkemøte at det er planer om å
inkludere en definisjon på økologisk synd i kirkens offisielle lære. “Vi burde introdusere – tenkte
vi – synden mot økologi i kirkens katekisme,
økologisk synd mot vårt felles hjem.” 10
Hensikten er å bringe verden under én lovregel,
både åndelig og verdslig. I kirkemøtet ble
økologisk synd definert som “synd mot Gud og
fremtidige generasjoner som “kommer til uttrykk
i forurensende handlinger og vaner, og ødeleggelse av harmonien i miljøet.”
Ifølge Bibelen er synd overtredelse av Guds
lov, De ti bud (1. Joh. 3:4), som er uforanderlige
(Matt. 5:17,18). Det var Gud som skrev loven
med Sin egen finger for at vi skulle kunne vite
hva som er synd. Er det slik at paven, som er et
like skrøpelig menneske som alle oss andre, forsøker å legge noe til Guds ord?
_____________________________________
For jeg vitner for hver den som hører de
profetiske ordene i denne boken: Hvis noen
legger noe til alt dette, skal Gud legge på ham
de plagene som det er skrevet om i denne
boken. Og hvis noen tar bort noe fra ordene i
denne profetiske Boken, da skal Gud ta hans
del bort fra Livets Bok, fra Den hellige Staden og
fra det som det er skrevet om i denne Boken.
(Åp. 22:18-19)

_____________________________________
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2.300-DAGERS

PROF ET I E N
HVORFOR STARTET DOMMEN I 1844?

D

enne profetien er viktig for oss fordi den viser til en hendelse som skulle skje i framtiden (i forhold
til da Daniel så synet), og fortsette til tidens ende ved Jesu gjenkomst. Detaljer rundt dette viktige synet begynner i Daniel 7:9-10:
“Jeg så på dette helt til det ble satt troner fram, og Den gamle av dager satte seg. Hans klær
var hvite som snø, og håret på Hans hode var som ren ull. Hans trone var som flammene av ild,
hjulene på den var brennende ild. En strøm av ild flommet fram og kom ut foran Ham. Tusen
ganger tusen gjorde tjeneste for Ham. Ti tusen ganger ti tusen stod framfor Ham. Retten ble satt,
og bøker ble åpnet.”
I Det Gamle Testamentet leser vi om hvordan israelittene bygde en helligdom som var et avbilde
og en skygge av de himmelske ting (Heb. 8:5; 2. Mos. 25:40). Den årlige rensingen av helligdommen var et symbol på dommen rett før Jesu gjenkomst.
Slik du leser i Daniel 7:9-10, så er det en dom som foregår. Spørsmålet blir da når denne dommen
skal skje. Dersom vi går til Daniel 8:13-14 leser vi:
“Da hørte jeg en som var hellig, tale. En annen som var hellig, sa til ham som talte: “Hvor lenge
gjelder synet om det stadige offeret og den ødeleggende overtredelsen, der både helligdommen og hærskaren overgis til å trampes ned?”
Han sa til meg: “I to tusen tre hundre kvelder og morgener. Da skal helligdommen igjen bli
rettferdiggjort*” [“cleansed”, eng. KJV].
Så Gud ønsket tydeligvis å fortelle Daniel når den virkelige Soningsdagen i himmelen skulle
begynne. Men fra når?
70-ukersprofetien
Engelen Gabriel fikk oppgaven med å forklare Daniel om meningen med synet (9:22). Gabriel
svarte (vers 24):
“Sytti uker er fastsatt for ditt folk og for din hellige stad,
til å innelukke overtredelsen,
til å gjøre slutt på syndene,
til å gjøre soning for misgjerning,
til å føre fram evig rettferdighet,
til å besegle syn og profet,
og til å salve Det Aller Helligste.”
Så de 70 ukene er en del av 2.300-dagers profetien, hvor ukene er “fastsatt” for “ditt folk”, altså
den jødiske nasjonen. I løpet av disse ukene var det seks ting som skulle skje, og det er ingen andre enn gjerningene til Jesus som kunne oppfylle disse. Hvem andre kunne for eksempel gjøre soning for misgjerning og føre fram evig rettferdighet? Ingen, bortsett fra Kristus.
Det er en viktig detalj man må være klar over dersom man ønsker å forstå tid i bibelsk profeti. For
det første: i bibelsk profeti er en tid ofte et symbol på en mye lengre tidsperiode. En 24-timers dag
representerer ett år (4. Mos. 14:34, Esekiel 4:6).
For det andre: selv om ett år for oss i dag består av 365 dager, så bestod et år bare av 360 dager
på Daniels tid.
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Så ved å anvende disse to nøklene, så forstår vi at de 2.300 dagene er 2.300 bokstavelige år. På
samme måte er de 70 ukene 490 bokstavelige år (70 uker x 7 dager pr. uke = 490) . Dette betyr at
de første 490 av de 2.300 årene er “fastsatt” for de seks nevnte tingene å bli oppfylt.
“Derfor skal du vite og forstå at fra ordet om å gjenreise og bygge opp igjen Jerusalem går ut,
inntil Messias, Fyrsten, kommer, skal det være sju uker og sekstito uker. Gaten og vollgraven skal
bli bygd igjen, men i tider med trengsel.” (vers 25)
De første 69 ukene av den 70-ukers profetien begynner med “ordet om å gjenreise og bygge”
Jerusalem. Så dersom vi vet når denne ordren ble gitt, så vet vi samtidig når 2.300-års profetien
starter. Historien forteller oss nøyaktig når denne ordren ble gitt. Denne forordningen, eller dekretet, som blir beskrevet i Esra 7:13 ble utstedt av den persiske kongen Artaxerxes i år 457 f.Kr.
Noen ganger er det lett å forvirre datoen for denne profetien siden det også nevnes to andre
forordninger i Esra. Den første finner vi i kapittel 1, men denne forordningen mangler en viktig del
i forhold til profetien; den nevner kun gjenoppbyggingen av templet, ikke selve Jerusalem. Den
andre forordningen nevnes i kapittel 6, men denne – likesom den første – omfatter også kun templet. Den tredje ordren er den riktige, for den omfatter både templet og byen. I kapittel 9:9 får vi
bekreftet at alt ble gjenreist i henhold til det Gabriel sa.
Men det er også noe annet Gabriel sa som kan virke litt forvirrende. Han sa at de 69 ukene var
summen av 7 uker + 62 uker. De 7 første ukene gjaldt gjenoppbyggingen av Jerusalem. De neste
62 ukene derimot gjaldt noe annet som han svarer på i vers 26:
“Etter de sekstito ukene skal Messias bli utryddet, men ikke for seg selv; og folket til den fyrsten
som skal komme, skal ødelegge staden og helligdommen. Slutten på det skal komme med en
flom. Inntil enden skal det være krig, ødeleggelser er fast bestemt.”
En tid etter de 62 ukene skulle Messias, altså Jesus, bli “utryddet”. Dette refererer til Hans død på
korset. “Men ikke for seg selv” – Han døde ikke for Sin egen del, men for vår. Så vi kan være sikre
på at dette viser til Jesu offer.
For å få dette på en mer oversiktlig måte, er det greit å bruke en tidslinje. Da får vi også svar på
hvor i tiden vi befinner oss. Men vi må huske på at det finnes to tidsberegninger: før Kristus (f.Kr.) og
etter Kristus (e.Kr). Ved overgangen fra f.Kr til e.Kr, så er det ingen “år 0”. Tidsberegningen f.Kr. gikk
ned til år 1 f.Kr, og året som kom etter ble regnet som år 1 e.Kr. Dette er en viktig detalj å huske når
vi skal regne ut og sette profetien i en tidstabell.
Vers 27
“Han skal stadfeste en pakt med de mange i én uke. Midt i uken gjør han slutt på slaktoffer, og
grødeoffer. På styggedommenes vinge skal det komme en ødelegger. Det skal vare inntil den
fastsatte enden skal bli utøst over den som ødelegger.”
De 69 ukene endte i år 27 e.Kr. ifølge profetien, men den 70-ukers profetien mangler én uke. Så
ved å plusse på en uke (7 år) til året 27 e.Kr., så kommer vi til år 34 e.Kr. Legg merke til at det i vers
27 står at Jesus ville “stadfeste en pakt med de mange i én uke.” Vi vet fra historien at Jesus
begynte Sin tjeneste ved Sin dåp i år 27 e.Kr. Men verset sier også at “midt i uken gjør han slutt på
slaktoffer, og grødeoffer”. Offersystemet som jødene fulgte, var en del av helligdommen som ble
nevnt innledningsvis. Da symbolismen møtte realiteten (Jesu offer på korset) var det ikke lenger
behov for at den symbolske ofringen av lam skulle fortsette. Jesu offer medførte at denne type
ofring opphørte på korset.
Og når døde Jesus på korset? Igjen forteller historien oss at Han døde i år 31 e.Kr. – nøyaktig “midt
i uken” som forutsagt i profetien. Husk at vers 26 sa at Jesus ville bli “utryddet” en gang etter den
69. uken.
Hva med at Han skulle “stadfeste en pakt med de mange i én uke”?
Dette refererer til tidsperioden hvor Jesus i hovedsak ville fokusere på Sitt folk,
israelittene. Men etter at jødene steinet Stefanus (Apg. 7:60), spredte
evangeliet seg til resten av verden, siden israelittene hadde forkastet
evangeliet og Jesu offer én gang for alle. Stefanus ble steinet i år 34 e. Kr.
Dette er en litt forkortet oversikt av den 70-ukers profetien, men for å se
det større bildet som begynte i Daniel 8:14 - 2.300-dagers profetien om
at helligdommen i himmelen skulle bli renset (eller rettferdiggjort) -, så
må vi fullføre den profetiske tidslinjen.
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Når de første 70 ukene (del 1 av 2.300-dagers profetien) førte oss til året 34 e.Kr., så kan vi se ved å
trekke fra de 70 ukene (490 år), at vi står igjen med 1.810 år som da utgjør del 2 av profetien Ved
da å legge på de 1.810 årene fra da de 70-ukene (490 årene) sluttet, altså i år 34 e.Kr., så kommer
vi til året 1844 e.Kr. Profetien sier at helligdommen da skulle bli rettferdiggjort eller renset.
2.300 år (Daiel 8:14)
Dekret om å gjenoppbygge Jerusalem

Jesus blir
døpt
3 1/2 år

457 f.Kr.

Stefanus
steinet

Jesus
korsfestet

27 e.Kr.

Jesus begynner den
undersøkende dom
i Himmelen
1810 år

3 1/2 år

31 e.Kr.

34 e.Kr.

1844 e.Kr.

490 år
70 uker (490 dager)
483 år
69 uker (483 dager)

Likesom Israel i den gammeltestamentlige helligdommen hadde en årlig tjeneste som ble kalt
forsoningsdagen, hvor helligdommen ble symbolsk renset, slik forteller denne profetien at den
virkelige Helligdommen i Himmelen også skulle bli renset. Når da? Den begynte i 1844.
Dette betyr at Jesus, som vår Yppersteprest, siden den gang har gjort Sin tjeneste i en himmelsk
rettsal, i Det Aller Helligste, og gitt soning for menneskenes synder. Dette kalles den undersøkende
dom, hvor de første menneskenes liv – de som har bekjent seg til å være kristne – blir undersøkt,
og slik fortsetter Herren å gå gjennom alle menneskenes liv gjennom de forskjellige tidsaldrene. Og
den siste generasjonen av kristne, er de siste som får sine saker gjennomgått. Når denne tjenesten
er ferdig, så har den himmelske Helligdommen blitt renset, og Jesus kommer tilbake for å hente
Sine trofaste etterfølgere. Selv om vi ikke kan se denne undersøkende dommen som foregår i
Himmelen, så er den like virkelig som jordiske rettsaker, men her er det ingen hemmelighet som
forblir skjult, fordi Gud vet alt i våre liv.
Så dette er den store dommen som foregår i Himmelen, som Bibelen refererer til i Johannes Åpenbaring kapittel 14 – som en del av De tre englers budskap: “Frykt Gud og gi Ham ære, for timens
for Hans dom er kommet. Og tilbe Han som gjorde himmelen og jorden, havet og vannets kilder!”
(14:7)
Denne helligdomstjenesten, både på jorden og i Himmelen, forteller oss ikke bare om frelse. Men
den viser og illustrerer for oss Bibelens største tema: hvordan menn, kvinner og barn blir reddet.
Denne profetien er snart fullført og ved sin ende. Derfor er det så viktig at mennesker nå tar et endelig valg på hvilken side de ønsker å stå.

“Ukens kjetter”
Katolikkene har erklært Ellen G. White som en kjetter. Det katolske magasinet,
Catholic Herald, skriver med en negativ tone om noen av grunnprinsippene for
den Syvendedags Adventistkirken som White forkynte; om Guddommen, at paven
er identifisert som Antikrist, og at påstanden om at inskripsjonen på pavens tiara
summeres til 666 er falsk. De forsøker også å kaste tvil over den bibelske
helligdagen, sabbaten:
“White påstod at Kristus ønsket å bli tilbedt på den jødiske sabbaten.”1
Ved å skrive “den jødiske sabbaten” insinuerer de, som mange andre kristne også
tror, at sabbaten kun er for jødene. Men alle som har lest skapelsesberetningen
ser at Gud innstiftet sabbaten på den sjuende dagen, lenge før det fantes noen
jøder.
“Sabbaten ble til for menneskets skyld, ikke mennesket for sabbatens skyld.”
(Mark. 2:27)
Angrepet har allerede begynt. Hvilken ære det er å bli kalt en kjetter av dyret fordi
man motsetter seg dets doktrine! Er du også en kjetter?
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lt det vi nå har lest viser hvilke makter som
skjuler seg bak de forskjellige organisasjonene og de globale bevegelsene vi opplever
i dag. Alt dette er med på å etablere den Nye
Verdensordenen som vil bli den siste før Jesus
kommer tilbake for å opprette Sitt evige rike. Vi
har lest om romerkirken og jesuittenes djevelske
ondskap, hvordan de forbanner religionsfrihet,
og hva som er deres endelige mål.
Klimabevegelsen er allerede så godt innbrent
at den har fått med seg den største delen av
verdens befolkning. Folk er bekymret og redde,
men de løsningene de er villige til å ta er ikke
med på å gjøre verden bedre. Tvert imot, det
vil gjøre ting verre. Så hvordan vil alt dette utspille seg?
_________________

“

_________________

Fremtredende personer i stat og kirke vil gå
sammen om å bestikke, overtale eller tvinge
alle til å holde søndagen.. Politisk korrupsjon
ødelegger respekten for rettferd og sannhet.
For å vinne popularitet vil både den lovgivende og utøvende myndighet selv i det frie
Amerika gi etter for folkets krav om en lov
som innskjerper søndagshelligholdelse.1
__________________________________
Som nevnt tidligere uttalte pave Frans at “det
felles beste” har blitt globalt. Han sa også at når
et “overnasjonalt felles beste er tydelig identifisert, slik som i tilfellet av klimaendringer eller
menneskehandel, krever det en spesiell juridisk
myndighet som er i stand til å tilrettelegge løsninger.” 2 Hvem tror du kommer til å bli denne
myndigheten?
Katolisisme og dødsstraff
“La oss være ærlige: katolsk lære forbyr ikke
alltid dødsstraff” var overskriften til en artikkel i
Catholic Herald den 16. mai 2017. Og i hvilke
situasjoner er det Romerkirken ikke forbyr dette?
(..) dødsstraff kan noen ganger støtte det
felles beste. St. Thomas Aquinas gir dette

poenget:
“Derfor, hvis en
mann er farlig og
smittsom for samfunnet
på grunn av en synd, er det
prisverdig og fordelaktig at han blir
drept for å ivareta det felles beste.
Den nåværende katekismen sier for eksempel at dødsstraff er lovlig “hvis dette er den
eneste mulige måten å effektivt forsvare
menneskeliv mot den urettferdige angriperen. Katekismen sier også at den moderne
staten har gjort dødsstraff praktisk talt ulovlig;
og at staten bør straffe en kriminell uten å “ta
fra ham muligheten til å forløse seg selv.” 3
Men så skjedde det noe interessant i 2018;
Vatikanet endret katekismen som omhandlet
dødsstraff, og jobber for at dødsstraff bør bli
avskaffet. Hvorfor? Fordi “dødsstraff er uakseptabelt fordi det er et angrep på en persons
integritet og verdighet”, som pave Frans sa i
en tale den 11. oktober 2017.4 Og det høres jo
bra ut, men hva ønsker da Vatikanet å erstatte
dette med?
“Årsaken til endringen av denne læren, som
[den nye] paragrafen sier, inkluderer: den
økende effektiviteten til interneringssystemer,
å øke forståelsen for personens uforanderlige
verdighet, og la muligheten for omvendelse
være åpen.”5
I det nye utkastet til paragraf 2276 er ordlyden
bl.a.:
“Det er utviklet mer effektive interneringssystemer som sikrer rettferdig beskyttelse av
borgerne, men som samtidig ikke fratar de
skyldige muligheten for frelse.”
Romerkirken ønsker virkelig at alle skal få omvende seg til dens doktriner. Og hvilke “mer
effektive interneringssystemer” er det som har
blitt utviklet? I middelalderen brukte den tortur
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for å få mennesker til å oppgi sin tro. Skal vi da
virkelig tro at den i dag, etter all den synden
og djevelske handlinger den har gjort gjennom
århundrene, har endret seg? Når Romerkirken
sier at den “aldri har tatt feil, og at den ifølge
Bibelen heller aldri vil ta feil”6, hvordan kan den
da innrømme at forfølgelsen den gjorde, var feil
og allikevel opprettholde sin påstand om ufeilbarhet? Det er ikke mulig.
“En jord, mange religioner, ett mål”
FNs miljøprogram skrev i juli 2019 at “Vatikanet
og FNs miljøprogram samler trosorganisasjoner
sammen for å “ta vare på vårt felles hjem”, og
kom med slagordet “en jord, mange religioner,
ett mål”.7
Allerede i 2015 oppfordret islamske ledere
verdens 1,6 milliarder muslimer til å ta en aktiv
rolle for å bekjempe klimaendringer.8 Senere
samme år signerte 425 rabbinere et brev om
klimakrisen der de krever kraftige tiltak for å
forhindre forverring av klimaforstyrrelser 9, og
buddhistene slengte seg også med; “i dag lever vi en tid med en stor krise, konfrontert med
den største utfordringen som menneskeheten
noensinne har møtt: de økologiske konsekvensene av vår egen kollektive karma.”10
I juli 2015 ga Den engelske kirke en sterk oppfordring til langsiktig klimahandling – “det øverste beslutningsorganet i Den engelske kirke.. har
støttet sterkt et langsiktig klimatiltak (..) Flere og
flere religiøse ledere minner verdensledere om
at det er en moralsk forpliktelse å handle mot
klimaendringer.”11
Den 8. september 2019 skrev News24 at omtrent
én million mennesker var samlet i Madagaskar
for å høre på Pave Frans som holdt sin messe.12
Noen dager senere dro han til Madagaskar
hvor hinduer hørte på messen hans. Pave Frans
får verden til å følge etter ham, og han har en
framgang som ingen pave før ham har hatt.
I Chile har bl.a. kristne, muslimer, buddhister,
medlemmer av Bahai-troen og mennesker fra
andre trossamfunn, kommet sammen og dannet en “åndelig allianse”. “Mer enn 20 religiøse,
økumeniske og interreligiøse nettverk møtte
sammen den 21. juli [2019] for å signere en
avtale som viser deres felles forpliktelse til å ta
vare på Jorden og å fremme en systematisk,
kulturell og åndelig endring for å takle klimakrisen.”13 Dette stemmer fullt overens med hva de
andre organisasjonene jobber mot. Men det er
mer å fortelle; pave Frans har kommet med en
ny teologi om klimaendringer.
“For 30 år siden markerte patriark Bartholomeos av Konstantinopel den 1. september
i den ortodokse kalenderen som Verdens
bønnedag for Skaperomsorgen. Forrige
måned gjorde Pave Frans det samme for Den
katolske kirke, og på søndagen markerte han
anledningen ved å gi en ny beskjed om
klimaendringer.

40

Ved å gå enda lenger enn sitt rundskriv i
2015, Laudato Si, ba Frans om “profetiske
handlinger” for å tilskynde regjeringer til å
gjennomføre “drastiske tiltak” for å oppnå
null netto klimagassutslipp og holde den
gjennomsnittlige globale oppvarmingen på
1,5 grader Celsius over det preindustrielle
nivået.”14
Man må være blind dersom man ikke ser at
verden forener seg sammen og profetien om at
“hele verden undret seg og fulgte etter dyret”
(Åp. 13:3) går i oppfyllelse.
Islam og kristendom har lenge vært erkefiender,
men her har også paven klart å skape fred.
“Grand Imam” av Al-Azhar og paven signerte
dokumentet om “menneskelig brorskap for
verdensfred og det å leve sammen”. Vatican
News skriver at “dokumentet åpnes med en
serie med påkallinger: paven og Grand Imam
taler “i Guds navn som har skapt alle mennesker, likestilt i rettigheter, plikter og verdighet…”
Til slutt skriver de at både Den katolske kirke og
Al-Azhar ønsker at dette dokumentet skal bli
en del av forskning og refleksjon på alle skoler,
universiteter og institusjoner for dannelse. Videre
ønsker de at denne erklæringen vil være “et
tegn på nærheten mellom Øst og Vest, mellom
Nord og Sør.”15 Om alt dette ikke er overbevisende nok til å få folk til å se at nasjonene
forener seg sammen, så er det sannsynligvis
ingenting annet som vil overbevise dem heller.
De kristne burde studere omhyggelig de bibelske profetier, og gjøre opp sin mening om det
er Gud som er drivkraften bak denne
bevegelsen eller ikke. Tiden er i ferd med å
renne ut, og nå – mens nådetiden fremdeles er
her – er det fortsatt mulighet til å ta valget om
hvem man vil følge.
Sluttord
Katolisisme og frafallen protestantisme har kommet sammen. “Det felles beste” har blitt definert
som universelt. Drastiske tiltak mot klimaendringene blir dyttet sammen med søndagslovgivning. Alle disse elementene forteller oss at enden
er her.
Kjære leser, les disse inspirerte ordene som nå
kommer og ta de til deg.
_________________

“

_________________

Nå viser romerkirken seg fra en tiltalende side
og prøver å bortforklare de grusomheter som
historien vitner om. Den kler seg i en kristen
kappe, men har likevel ikke forandret seg.
Pavedømmet holder ved lag de samme
prinsippene som i gammel tid. De læresetninger som ble til i den mørkeste middelalder,
gjelder fremdeles.
Ingen må bedra seg selv. Pavedømmet, som
protestanter nå så villig hyller, er det samme
som hersket over verden på reformasjonstiden, da Guds menn med fare for sitt liv stod

frem og avslørte dets ugudelighet.
Pavedømmet er nøyaktig det som profetien
kunngjorde: frafallet i den siste tid. Taktikken
går ut på å spille den rollen som situasjonen
til enhver tid krever. Men under kameleonens
skiftende ytre finnes den samme giften.
Det er ikke uten grunn at man i protestantiske
land hevder at forskjellen på katolisisme og
protestantisme ikke lenger er så stor. Det har
skjedd en forandring. Men det er ikke pavemakten som har endret seg.
I den aktivitet som pågår i De forente stater
for å skaffe statsstøtte til kirkelige institusjoner
og former for religionsutøvelse, følger protestanter i katolikkenes spor. Ja, mer enn det, de
gjør det mulig for pavemakten å gjenvinne
det herredømme i det protestantiske Amerika
som den i sin tid mistet i Europa.

Som nevnt tidligere er snart helligdomstjenesten
i himmelen ferdig. Spørsmålet er om du er klar.
Selv om mange latterliggjør dette alvorlige
temaet, så kommer allikevel dagen like sikkert
som at solen står opp hver dag. I denne siste
timen må du spørre deg selv om du er villig til å
ikke bare tro, men å ta valget om å akseptere
Hans kall – å leve et liv “som er omvendelsen
verdig” (Matt. 3:8). Å tilbe Ham slik Bibelen sier,
ikke slik menneskelige tradisjoner påstår. For
i morgen kan det være for sent. La oss derfor
være fast bestemt på å være på den rette
siden – Guds side – slik at vi kan tilbringe evighet
med Jesus og de mange andre som har akseptert Hans nåde.

Det som gir disse tiltak økt betydning, er den
kjensgjerning at de tar sikte på å tvinge frem
helligholdelse av søndagen, en skikk som
stammer fra romerkirken, og som kirken
hevder er et tegn på dens autoritet.

_________________

- Mot Historiens Klimaks kap. 35

Fred hvis mulig, sannhet for enhver pris!

__________________________________

– Martin Luther

Til slutt legges det herved med noen bibelvers
som, om ikke før, er enda mer relevant for oss i
dag. Les dem grundig, for her står det om antikrist og hvem som vil få komme til Himmelen.
“La ingen forføre dere på noen måte! For
den dagen kommer ikke uten at frafallet først
er kommet, og syndens menneske er blitt
åpenbart, fortapelsens sønn.
Han er den som står imot og opphøyer seg
over alt det som kalles gud eller som blir tilbedt, slik at han sitter som om han var Gud i
Guds tempel og viser seg selv fram som om
han er Gud.” (2. Tess. 2: 3,4)
“Og dragen ble rasende på kvinnen, og han
gikk for å føre krig mot de andre av hennes
ætt, dem som holder Guds bud og har Jesu
Kristi vitnesbyrd.
Salige er de som gjør Hans bud, slik at de kan
ha rett til livets tre og kan komme inn gjennom portene til Staden.” (Åp. 12:17, 22:14)
Så snart dyrets merke er innført, vil
endetidshendelsene oppstå. Likesom plagene
i Egypt oppstod da Farao på Moses’ tid ga
Israels barn ekstra byrder i arbeidet, slik at de
ikke fikk overholdt sabbaten, slik vil de sju siste
plager ramme jorden når det er forbundet med
straff å overholde den sjuende dagen
(lørdagen) som helligdag, slik Gud har befalt i
De ti bud. Det er dette vi går i møte, og her må
alle som ønsker å bli med Herren berede seg
selv til den tiden som snart kommer over oss.

“

_________________

______________________________________________
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Smokescreens
av Jack Chick

D

- Kapittel 2 -

Wikipedia, public domain

en 24. august 1572 begynte den blodige
Bartolomeus-massakren. Det skulle bli et
dødelig slag for å ødelegge den protestantiske
bevegelsen i Frankrike. Kongen av Frankrike
hadde listig arrangert et ekteskap mellom hans
søster og Henry av Navarra, lederen for den
protestantiske hæren. Det var en stor fest med
mye feiring. Etter fire dager med festmåltid ble
soldatene gitt et signal. Ved en time før daggry,
ble alle husdørene til
protestantene i byen revet opp
på en gang. Admiral Coligny,
den protestantiske sjefslederen,
ble drept, kroppen hans ble
kastet ut av et vindu på gaten
hvor hodet hans ble kuttet av
og sent til paven. De kuttet også
av armene og kjønnsdelene
hans og dro ham gjennom gatene i tre dager, før de endelig
hang kroppen etter hælene
hans på utsiden av byen.

Døden var ofte det minste de måtte frykte.
Kvinner ble fastlenket til stolper, kledd av til
midjen, og brystene deres ble kuttet av med
sauesaks og deretter ble de overlatt til å blø
ihjel. Andre som var gravide ble fastbundet til
grener, og de ufødte barna ble skjært ut og
matet til hundene mens ektemennene ble
tvunget til å se på.
Det du nettopp har lest er fullt
dokumentert og basert på
historiske fakta. Dette finnes
i boken Foxe’s Book of Martyrs. Elskede, jeg vil at du skal
legge merke til at begge disse
morderiske angrepene, som
ble gjort av Vatikanet mot de
kristne i Frankrike og Irland,
fulgte et lignende mønster. Før
angrepene var det en tid med
helbredelse når katolikkene ble
vennlige og varme, og i begge
tilfeller ble de kristne så lettet
at de senket skuldrene og antok at Vatikanet hadde endret
seg. Dette var deres dødelige
feiltakelse, og det kostet dem
livet.

De slaktet også mange andre
velkjente protestanter. I løpet
av de tre første dagene ble
over ti tusen drept. Kroppene
ble kastet i elven, og blodet
rant gjennom gatene og ned
i elven til det så ut som en
Pave Pius XII (1876-1958)
strøm av blod. Så rasende var
deres helvetes vrede at de til
Jeg ber til Gud om at du ikke vil glemme det du
og med drepte deres egne tilhengere dersom
nettopp har lest.
de mistenkte at de ikke var sterke nok i troen
på paven. Fra Paris spredte ødeleggelsen seg
til alle deler av landet. Over åtte tusen flere
mennesker ble drept. Svært få protestanter
- Kapittel 6 unnslapp forfølgernes vrede.
Da den andre verdenskrig tok slutt, stod
En lignende massakre skjedde i Irland i 1641. (..)
Vatikanet i et dårlig lys. Etter å ha bygget den
Alle protestantene skulle bli drept på samme
tid. For å distrahere dem mens planene ble lagt, nazistiske krigsmaskinen, så pave Pius XII at
Hitler tapte krigen mot Russland, og
ble protestantene vist ekstra vennlighet. Tidlig
umiddelbart hoppet han over til den andre
om morgenen var konspiratørene bevæpnet,
og drepte hver eneste protestant de møtte. De siden da han så håndskriften på veggen. Genviste ingen nåde. Både barn og eldre ble drept. eral Eisenhower reddet nakken hans. Pave Pius
Heller ikke de invalide ble spart.
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XII skulle ha stått foran dommerne i Nürnberg.
Krigsforbrytelsene hans var verdig til døden.
Men Vatikanet trakk i alle trådene den kunne,
og pave Pius XII kom ut og luktet som en rose.
Altfor mange mennesker visste at Vatikanet var
ansvarlig for den 2. verdenskrig, så det var på
tide med et ansiktsløft. Det var på tide å starte
et røykteppe. Det andre Vatikankonsil ble opprettet, og skjøgenes mor tok på en ny sminke.
Hun tørket munnen sin med sine blodige hender
og sa “jeg har endret meg. Nå liker jeg protestantene. Jeg skal ikke lenger kalle dem for
kjettere, men separerte brødre.” Hun sa til protestantene at de måtte glemme fortiden. Det
var nå tid for å fremme kjærlighetsevangeliet.
En tid med helbredelse. Akkurat som i Frankrike
og Irland. Husker du…? Det var mange bøker i
religiøse bokforhandlere som avslørte skjøgen,
og at Vatikanet måtte skape en felles fiende
for både katolikkene og protestantene som de
kunne forene seg imot. Biskop Fulton J. Sheen
satte i gang det antikommunistiske angrepet,
og se, antikommunistiske departementer dukket opp som sopper og avslørte monsteret i
Moskva.
Jesuittene var opptatt på mange fronter. John
Birch Society blomstret med bistand fra
jesuittene, fordi det tjente deres hensikt i å flytte
protestantenes oppmerksomhet fra Vatikanet
til kommunismen. På denne tiden hadde senator McCarthy stor suksess. Forlag stoppet å utgi
bøker som avslørte skjøgen, og snudde sin oppmerksomhet mot kommunismen. Noen kristne
forlag ble kjøpt opp, og andre ville ikke ta opp
kampen fordi det ville få andre til å heve
øyenbrynene sine.
Så Vatikanet lyktes med målene sine. Guttene
deres, som var blitt plantet i protestantiske
kirkesamfunn, rynket pannen mot antikatolske
prekener, og gjorde dem motløse over hele
nasjonen. Vi ble innelåst i en kald krig med
Russland. Hollywood, påvirket av en mektig
katolsk lobby, forsynte oss med filmer som
“Song of Bernadette” og “Going My Way”,
og en rekke andre spennende filmer som
glorifiserte den katolske troen. På den andre
siden utga de filmer som “Elmer Gantry” som
viste korkete protestantiske evangelister. Husker
du “Dragnet” på TV? Den kristne ble alltid vist
med en stor Bibel, smilende etter at han hadde
kvalt bestemoren oppe på loftet. Og prestene
var alltid de gode. Akkurat som i den populære
fjernsynsserien MASH. Vi blir slått psykologisk på
mange fronter.

Mot Historiens Klimaks

Mange søker etter mer informasjon
som kan si noe om framtiden, hvordan
Gud har arbeidet og ledet hellige mennesker til å utføre kallet sitt. I tillegg
ønsker mange å få en bedre forståelse
av bibelens profetier, spesielt endetidsprofetiene. “Mot Historiens Klimaks” er
en åndelig inspirert bok som besvarer
mange av de spørsmålene vi har i dag,
og lar oss også få sniktitte inn i framtiden
med Bibelen som grunnlag.

Les mer om denne boken på
www.bibelsktro.no
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Martin Smith og Walter Veith

Korona, Noahide-lovene, endetid
Den 22.03.2020 publiserte Amazing Discoveries
Africa en video på YouTube, hvor Martin Smith
og professor Walter Veith snakket om en tysk
analyserapport vedrørende mulige fremtidige
epidemier, og hvordan hendelsene som har
skjedd i begynnelsen av 2020 kan relateres til
endetiden. Rapporten, med tittelen “Bericht zur
Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz 2012”, er
en offisiell rapport som alle kan lese på nettet.
Grunnen til at denne rapporten ble tatt opp, er
fordi den ble publisert i 2013, og inneholder så
like detaljer og beskrivelser, lik som det vi
opplevde under første del av koronautbruddet,
at den omtrent fremstår som en blåkopi. I tillegg
til å nevne hvilke mulige virusutbrudd som kan
utbre seg, så nevner rapporten også hvilke
konsekvenser som kan oppstå som følge av å
bekjempe epidemien.
Dette er et kort skriv om hva som kom fram i
videoen, og det anbefales at man ser videoen
i sin helhet. Tittelen på videoen er “Walter Veith
& Martin Smith – Coronavirus, Noahide Laws,
End Time – What’s Up Prof? 3”. Professor Veith
presiserte at videoen ikke omhandler hvorvidt
det vi opplever i dag følger et slags manus,
men hvordan et slikt utbrudd kan forgrene seg i
forhold til det profetiske bildet.
Rapportens forutsigelser
Siden det ikke er mulig å skrive om alt her, så
nevnes det kun kort om hva rapporten sier.
Rapporten omhandler først og fremst Tyskland,
og hvordan den tyske staten skulle respondere
på en mulig epidemi. Den første delen av rapporten nevner SARS-viruset, og hvordan befolkningen kan beskyttes mot et slikt virus.
Et Korona-lignende virus ble påvist i Tyskland,
omkring 2012, og den ble merket som en mulig
drivmaskin for en pandemi. Rapporten sa at en
slik hendelse “svært sannsynlig” kan
oppstå.
På side 56 er det en tabell som sier hvilke skader
som vil oppstå i en slik situasjon; blant annet på
miljøet, på det menneskelige planet, og på den
generelle økonomien – altså økonomien til “den
vanlige mannen på gata”. I tillegg sier analysen
at det kan bli en stor innvirkning på offentlig sikkerhet og orden. Det kan da bli ulydighet og
opprør blant menneskene, sier Veith.
Rapporten kommer med følgende interessante
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punkter om et mulig utbrudd (NB! Denne listen
er ikke utfyllende):
Om mulig pandemi:
-

at pandemien vil være verdensomspennende,

-

at scenariet er basert på det hypotetiske
patogenet (begrep om organisme eller
virus som fremkaller en sykdom) “ModiSARS”, og at det sannsynlige viruset kan
være Koronaviruset (“SARS-Coronavirus
[CoV], H5N1-influensavirus.. (..)”

Om forekomsten; lokasjon og tid
-

det vil skje globalt; hovedsakelig i Asia,
Nord-Amerika og Europa.

-

det vil trolig skje i februar i Asia, og noen
uker senere vil man forstå omfanget, og
i april vil viruset bli identifisert som ModiSARS. Deretter vil det spre seg til Europa
og USA.

Rapporten sier også litt om hvilke hendelser som
fører til dette utbruddet. Det står at patogenet
kommer fra Sørøst-Asia, hvor patogenet vil bli
overført fra ville dyr, til mennesker via
markeder. Og ifølge flere nyhetskilder, så er det
slik utbruddet skjedde.
Ifølge rapporten kan varigheten være på rundt
tre år. Det er har kommet flere teorier i mediene
om hvor lenge dette vil vare; fra noen uker, til
måneder. I Tyskland er det kunngjort at begrensingene og tiltakene, som en konsekvens av
viruset på dette nivået, er estimert til å vare omkring to år.1 Så man nærmer seg teorien om en
varighet på tre år, slik rapporten sier.
En helt ny hverdag – mindre frihet
Professor Veith forklarte at det er interessant
å se at de tiltakene som rapporten nevner i
en slik situasjon, er akkurat slik det utartet seg i
virkeligheten. Både karantene og hjemmeisolering blir nevnt, og det vil bli “begrensninger i
grunnleggende rettigheter.”2 Den nevner for eksempel å innskrenke privatlivet i hjemmet, den
personlige friheten og forsamlingsfriheten.
En annen konsekvens som følge av
restriksjonene, kan ifølge rapporten være økt
kriminalitet, spesielt i form av innbrudd og plyn-

dring, siden import av mat og andre varer kan
bli begrenset dersom landegrensene blir stengt.
Professor Veith sa at dersom det blir mer anarki,
og når lover som håndhever den nye tilstanden
blir vedtatt, så vil man se enorme endringer i
verden. I Frankrike får man f.eks. bøter dersom
man befinner seg i offentlig rom etter et visst
klokkeslett.

omfatter USA.
I USA er ikke Noahide-lovene aktive pr. nå, fordi
det strider mot USAs Grunnlov. Men Noahidelovene er der likevel. Så hva skjer dersom
Grunnloven blir satt til side på grunn av
krigslovene? Da er det Noahide-lovene som tar
plassen.

Tiden renner ut
Også militæret har blitt bedt om å hjelpe. Presi- Både Smith og Veith tror at tiden er inne for at
dent Donald Trump har utplassert 1000 tropde siste bibelske begivenhetene kan inntreffe.
per fra “The National
Det er også mulig at
Guard”. Flere land har
verden er tilbake til
også erklært unntakstilnormalen om noen
“Frykt ikke, for Jeg er med deg.
stander. Neste trekk i en
måneder, og at
Se deg ikke rådvill omkring, for Jeg er din Gud.
unntakstilstand, er å
denne hendelsen kun
innføre krigslover. Og
Jeg styrker deg, ja, Jeg hjelper deg, Jeg holder deg oppe var en slags øvelse –
det som er interessant
eller at det faktisk var
med Min rettferds høyre hånd.” (Sal. 41:10)
med krigslover, er at
en genuin forekomst.
de overgår de vanlige
Men hvis dette er den
lovene.
ordentlige hendelsen,
så kan det være at vi nå er på vei inn i den lille
Noahide-lovene
trengselstiden før den store trengselen kommer.
Professor Veith sa at Noahide-lovene (også kalt Ifølge profetien vil situasjonen eskalere helt til
for Noahs syv lover 3) er interessante i forbindelman kommer i direkte konflikt med Guds lov og
se med krigslover. Noahide-lovene er kabbalismenneskers lover.
tiske lover, altså at de stammer fra jødisk
mystisisme. Det sies at disse lovene først ble gitt
Guds folk bør stå opp nå, og advare verden på
til Adam og Eva, men da den første
alle mulige måter om bedraget som foregår,
befolkningen forsvant på grunn av floden, så
for når verden kommer dit at dyrets merke er
ble de overgitt til den neste, altså Noah. Og på innstiftet og blitt en realitet, så vil vi gå inn i den
den måten sier man at lovene derfor omfatlille trengselstiden med forfølgelse av Guds
ter alle mennesker, ikke bare jødene, siden det
barn. Guds dom, de sju siste plager, som
ikke fantes jøder på Noahs tid.
kommer like etter at nådetiden er slutt og like
før Jesus kommer igjen, vil da ramme jorden.
Ifølge Veith sier de som støtter den Nye Verden- Da er alt avgjort til frelse eller fortapelse, og det
sordenen, at disse lovene må bli håndhevet i
vil være for sent å nå de menneskene som vi
alle land. Det siste punktet i loven, sier at det
ønsker skal komme til Jesus.
skal etableres domstoler, og sikre rettferdighet i
1
https://www.welt.de/vermischtes/article206602111/Corverden.
Dersom man bryter Noahide-lovene, så er det
en mulighet for dødsstraff. Men er dette bare
hypotetiske lover? Svaret er “nei”, fordi da
George H.W. Bush, USAs tidligere president,
hadde den kjente talen om en Ny Verdensorden i 1991, så ble Noahide-lovene vedtatt
som lov og signert av presidenten selv, den
20.03.1991.4
Europa slipper heller ikke unna. Tidligere EU
president, Herman Van Rompuy (som selv er
en jesuitt5), skrev i 2014 at han ønsket at de universelle verdiene, kjent som Noahide-lovene,
burde bli mer utbredt.6 Så dette er ikke noe
som bare

onavirus-Im-extremsten-Fall-koennten-Einschraenkungen-2-Jahredauern.html
2
s.69

Bericht zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz 2012,

3
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/62221/
jewish/The-7-Noahide-Laws-Universal-Morality.htm
4
https://www.congress.gov/bill/102nd-congress/housejoint-resolution/104/actions?KWICView=false
5
https://www.chick.com/battle-cry/article?id=New-EUPresident-Touts-Global-Governance
6
https://www.noahide-academy.com/noahideworld/noahide-laws-recognized-by-governments/
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JESU
GJENKOMST
KONGERS KONG E O G HER R ER S H ER R E

D

en mest fantastiske opplevelsen i hele universets historie er Jesu gjenkomst og den
herlighet som følger med Ham. Aldri før har øyet
sett den praktfulle majesteten og stråleglans
som Jesus har når Han kommer for å hente oss.
Han kommer ikke bare i Sin egen herlighet, men
også i Faderens. Og alle englene er med Ham!
Vår fatteevne klarer ikke å forestille seg det
utrolige synet når Menneskesønnen kommer i
Sin fulle kongelighet.
Tidligere leste vi at FN og Goodwill Trust jobber
for å berede menneskene til åpenbaringen av
deres “kristus”. Bibelen sier at Satans bedrag
vil være så overbevisende at selv de utvalgte
står i fare for å bli bedratt – “om det var mulig”
(Matt. 24:24). Den eneste motgiften vi har mot
løgn er sannhet; det eneste vern vi har mot
Satans bedrag er Guds ord. Siden både organisasjoner og falne engler jobber for å klargjøre
scenen for at denne “kristus” skal åpenbares, så
la oss derfor se hva Bibelen sier om den sanne
Kristi gjenkomst, slik at ingen av oss trenger å
bli bedratt når disse onde åndsmaktene får fritt
spillerom.
I skyene med Sine engler
Da disiplene så at Jesus ble tatt opp til himmelen for å bli forent med Faderen, var det to
engler som var hos disiplene og sa “hvorfor står
dere og stirrer opp mot himmelen? Den samme
Jesus som ble tatt opp fra dere til himmelen,
skal komme igjen på samme måte som dere så
Ham fare opp til himmelen” (Apg. 1:9-11). Her
ga englene en viktig detalj om Jesu gjenkomst
– nemlig at Han kommer fra himmelen. Denne
detaljen støttes også av Jesus Selv da Han snakket med disiplene Sine om framtiden; “Og de
skal se Menneskesønnen komme på himmelens
skyer med kraft og stor herlighet” (Matt.24:30).
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____________________________________________
“Og himmelens hærer, kledd i fint lin, hvite og
rene, fulgte Ham på hvite hester” (Åp.19:14).
“..Herren Jesus blir åpenbart fra himmelen
med Sine mektige engler” (2.Tess.1:7).
“For som lynet kommer fra øst og blinker til
vest, slik skal også Menneskesønnens komme
være” (Matt.24:27).
____________________________________________
Hvilken ære det er for de frelste når Gud
kommer tilbake! Ord kan ikke beskrive den
stråleglansen som omfavner Jesus, men Bibelen
nevner allikevel i korte trekk Hans herlighet:
“Hans herlighet dekker himmelen, og jorden er
full av Hans pris. Stråleglansen er som lyset. Det
går lysstråler ut fra Hans hånd, og der gjemmes
Hans kraft” (Hab.3:3-4). “..Han kommer i den
herlighet som tilhører Ham Selv, Hans Far og de
hellige engler” (Luk.9:26).
Han kommer ikke bare i Sin egen herlighet, men
i Sin Fars og de hellige englers! Dette vil bli en
gledens dag for dem som har omvendt seg,
men en grusom dag for dem som har avvist
Ham.
Universelt synlig og hørbart
Til tross for Bibelens klare utsagn er det noen
som allikevel lærer at Jesu gjenkomst vil være
lydløst og tilnærmet hemmelig. For eksempel
forkynte Jehovas vitner at Jesus kom usynlig til
jorden rundt 1874, men denne profetien feilet
på samme måte som alle de andre spådommene de kom med. Bibelen sier at alle vil se
Hans gjenkomst uansett hvor på jorden man
befinner seg. Og de brakene og lydene som
oppstår som følge av omstendighetene rundt

Hans komme, vil være av en slik grad at alle
også vil høre dem.
____________________________________________
“For Herren Selv skal med et rop, med en
overengels røst og med Guds basun stige ned
fra himmelen.” (1.Tess. 4:16)
“Se, Han kommer med skyene, og hvert øye
skal se Ham, også de som gjennomboret
Ham.” (Åp.1:7)

Englene slutter å synge, og det hersker en
høytidsfull stillhet. Så lyder Jesu stemme: “Min
nåde er nok for deg.” Ansiktene til de rettferdige lyser opp i glede mens englene stemmer
i på ny idet de nærmer seg jorden.
Kongenes konge kommer ned på skyen som
er omgitt av lysende flammer. Himmelen ruller
seg sammen som en bokrull, jorden skjelver for
Ham, og hvert fjell og hver øy blir flyttet.”
(E.G.W, Den store striden 451)

Noen viser til verset “Herrens dag skal komme
som en tyv om natten” (2. Pet.3:10) som støtte
“Da skal Menneskesønfor at Jesu gjenkomst er
nens tegn vise seg på
stille og hemmelig, men
himmelen, og da skal
dette er feil tolkning av veralle folkestammer på jorset. Og dersom man leser
den jamre.”(Matt. 24:30)
hele verset, så står det “Da
skal himlene forgå med et
“Og Han skal sende Sine
kraftig brak, og elementene
engler ut med en mekskal oppløses av brennende
tig basunrøst, og de skal
hete. Både jorden og alle
samle sammen Hans utmenneskeverk som er bygd
valgte fra de fire vindretopp på den, skal bli brent
ninger, fra den ene ende
opp.” Det er umulig å ikke
av himmelen til den anse og høre at Jesus kommer
dre.” (Matt. 24:31)
Alle øyne vil få med seg Jesu gjenkomst. Det er umulig å
igjen. At Herrens dag komunngå denne begivenheten når Gud kommer tilbake.
mer som en tyv om natten
“Herren skal brøle fra
viser at mange vil være
det høye, og fra Sin hellige bolig skal Han
uforberedt på Hans gjenkomst, slik som man
heve Sin røst. Han skal brøle mektig mot Sin
ofte er uforberedt på et innbrudd.
flokk. Han skal sette i et rop, lik de som tråkker
druene, mot alle dem som bor på jorden. Den
Jesus vil ikke komme ned på jorden
mektige røsten når ut til jordens ende,..” (Jer.
Jesus har advart oss mot åpenbaringene av de
25:30-31)
falske kristusene. Han sa at “Hvis da noen sier til
dere: “Se, her er Kristus!” eller: Der!” så tro det
“Vår Gud kommer, og Han skal ikke tie.
Fortærende ild går foran Ham, en veldig storm ikke. (..) Så hvis de da sier til dere: “Se, Han er i
ørkenen! Da gå ikke ut dit. Eller: “Se, Han er i de
omgir Ham.” (Sal. 50:3)
innerste rommene!” så tro det ikke.” Når den
____________________________________________
sanne Jesus Kristus kommer tilbake, så vil Han
ikke engang røre jorden med føttene sine.
Om Jesu gjenkomst leser vi:
“Snart kommer en liten sky til syne i øst,… Når
den levende skyen kommer nærmere, kan
alle se livets fyrste. Ingen tornekrone skjemmer nå det hellige hodet, men en stråleglans
omgir pannen. Ansiktet lyser klarere enn middagssolen. “På kappen Hans, ved hoften, står
det skrevet et navn: Kongenes Konge og Herrenes Herre.”
I nærheten av Ham blir hvert ansikt “fordreid
og blekt”, og de som avviser Guds nåde,
opplever fortvilelsens gru. Da blir det mange
“redde hjerter og vaklende knær”. Skjelvende
roper de rettferdige: “Hvem kan bestå?”

____________________________________________
Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket
opp i skyer sammen med dem, for å møte
Herren i luften. Og så skal vi alltid være med
Herren. (1. Tess. 4:17)
____________________________________________
Noen tror at neste gang Jesus kommer tilbake
så vil Han røre føttene Sine på Oljeberget (Sak.
14:4). Det er riktig at Han på et tidspunkt vil røre
Oljeberget, men ikke når Han kommer igjen
som beskrevet ovenfor. Merk i sitatet over at de
frelste vil møte Ham i luften, deretter vil de
frelste bli med Jesus til himmelen, til Den hellige
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staden som heter Det nye Jerusalem, og regjere
med Ham i 1000 år (Joh. 14:1-3, Åp. 20:4). I løpet av disse årene vil de frelste dømme både
mennesker og engler (1. Kor. 6:2-3). Dette betyr
ikke at de kan endre på utfallet, men de vil få
lov til å undersøke hvorfor Jesus har tatt den
beslutningen Han har gjort – og alle vil være
samstemte i Hans dom.
Etter de 1000 år vil Det nye Jerusalem stige ned
fra Himmelen sammen med de frelste, som på
denne tiden har vært sammen med Jesus (Åp.
20:2, 10). Før Staden plasseres på jorden, vil
Jesus stige ned på jorden og sette Sine føtter
på Oljeberget, som da vil revne i to, og her vil
det Nye Jerusalem få sin plass (Sak. 14:4).
Dette var kort fortalt om Jesu gjenkomst, men
dersom vi husker på de bibelske sannhetene;
nemlig at Jesus kommer i Himmelen med alle
Sine engler, at de frelste blir rykket opp for å
møte Ham i luften, og drar så videre til
Himmelen for å være med Gud i 1000 år, så vet
vi at når ryktet om at en kristus har åpenbart
seg på jorden, så er det ikke andre enn
Djevelen og hans demoner som utfører mirakler
for å forføre menneskene.

“Og se, Jeg kommer snart, og Min lønn er med Meg,
for å gi enhver igjen etter hans gjerning.”
J OHANNES Å PENBARING 22:12
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Den største

invitasjonen
T

il tross for vår skrøpelige tilstand og de mange
overtredelser vi har gjort mot Gud, så har
Han gitt oss en måte å bli kvitt skylden på, og i
tillegg har Han gitt oss den største invitasjonen
noensinne. Ikke bare kan vi gå fri i dommen,
men Han inviterer oss til Sitt hellige rike som vi
ikke engang kan begynne å fatte hvor fantastisk vil være. Himmelen er på alle måter det
perfekte stedet for et perfekt liv. Og Bibelen gir
oss noen glimt av hvordan Himmelen vil være.
Bibelen forteller om en vakker by som kalles Det
nye Jerusalem, og som vil være Guds hovedstad. Byen blir beskrevet i Åpenbaringen kapittel 21 og 22. Byen er 220 mil på hver side, og
den er ubeskrivelig nydelig. Byen “hadde et lys
som den mest kostbare
stein, som en jaspisstein, som funklet som
krystall.” Byens murer er
laget av jaspis, og har
12 “grunnsteiner” som
består av flere kostbare
steiner som ametyst,
safir, topas og smaragd.
Byens 12 porter er laget
av én stor perle.

livets vann, “funklet som krystall”, renner ut fra
tronen Hans, og på begge sider av elven vokser
livets tre som hver måned gir sin ferske frukt.
Enda finere hjem og hager
Når denne byen er så enestående og vakker,
tenk da hvordan hjemmet ditt vil være –
hjemmet som Jesus har bygd personlig til deg.
Hvilken ære det er å få universets Gud, som
kjenner hjertet ditt bedre enn deg selv, til å
designe og bygge ditt eget unike hjem på
innsiden av denne byen!

Og den som er redd for å ikke kunne bygge
noe selv, trenger ikke lenger være bekymret.
De frelste vil ikke bare sitte innenfor Det nye Jerusalems porter. Du får
muligheten til å bygge
dit eget hjem ute på
landet – etter at Jesus
har skapt en ny himmel
og en ny jord. “De skal
bygge hus og bo i dem.
De skal plante
vingårder og spise frukten av dem. Det skal
ikke bygge og en annen bo. De skal ikke
Gatene er laget av
plane og en annen ete.
så rent gull at det ser
For som treets dager,
Naturen
i
Himmelen
vil
glitre
og
skinne
på
en
slik
måte
som
vi
ikke
ut som gjennomsiktig
slik skal Mitt folks dager
kan forestille oss.
glass. Men gatene er ikke
være. I mange dager skal
bare for å se på og beundre. I Sakarja 8:5 leser
Mine utvalgte til fulle nyte frukten av sine hendvi at Staden skal være “fulle av gutter og jenter ers gjerninger” (Jes. 65:17,20-21).
som leker på torgene.” Så selv om denne byen
Et viktig aspekt ved denne jorden er dens biosvil være av gull og de mest kostbare steiner, så
fære; livssyklusen vil være evig. Intet vil være
er det også et sted for dens innbyggere til å ha
under syndens forbannelse som har ført med
det fint sammen med de andre.
seg forfall og død gjennom tidsaldrene. Heller
Det mest utrolige er at Gud Selv vil bo blant oss
ikke de negative sporene i naturen som synden
i midten av byen, og en nydelig regnbue omgir har påført, vil ta del i den nye jorden. Torner vil
Hans majestetiske trone (Åp. 4:3). Elven med
ikke være der for å stikke deg på hendene, og
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tistler ville ikke skrape føttene dine. Insekter vil
ikke bite, og løvbladene vil ikke dø. For oss virker
dette umulig, spesielt med tanke på hvordan
det kan være slik - vitenskapelig sett. Men forstanden vår er bundet og begrenset til hva den
er vant med. Og Himmelen vil endre alt det
også.
Kunnskapen vil øke
Vi vil kunne bruke hjernen til dens fulle kapasitet.
Vi vil aldri kjede oss i Himmelen, og vi vil ikke
savne verken TV eller PC-spill. Det vil bli mer å se
og gjøre enn det vi noen gang kan forestille oss;
og det vil være nok til å stimulere tankene våre
for alltid. Vi vil ha en uendelig liste med ting vi
kan studere. I dag er vi begrenset på grunn av
synden, men når all synd er utslettet, vil
kunnskapen nå nye høyder.
De fleste har spørsmål som har både plaget
og forvirret oss. I Himmelen vil Gud og Hans
engler være tilstede og svare på de mange
spørsmålene som har forvirret oss i over 6000
år. Vi vil kunne stille spørsmål om våre egne
liv, hvorfor ting skjedde, og vi vil også få se
hvordan Gud og Hans engler har hjulpet og
beskyttet oss fra Satan og hans demoner. Vi
vil se at Gud har handlet rettferdig og korrekt i
livene våre, og vi vil se at Han tillot utfordrende
hendelser å inntreffe for at vi skulle lære noe –
til vår egen fordel – senere i livene våre.
Ikke bare vil vi se tilbake på våre egne liv, men
vi vil til og med få se hvordan hele
syndeproblemet oppstod, hvordan krigen i
Himmelen skjedde, hva ble sagt og gjort, og vi
vil kunne se gjennom tidsaldrene og de episke
hendelsene som Bibelen beretter om. Vi vil se
Satan og de onde englers aktivitet, hvordan
de forledet og villedet mennesker, og også
hvordan Gud og Hans engler har beskyttet oss
og gjort alt for at alle mennesker kunne bli frelst.
I tillegg til at vi kan se hvordan ting utformet
seg gjennom tidsaldrene, så vil vi også kunne
snakke med mange av de bibelske personene
som vi har lest om, og få høre personlig fra dem
om deres opplevelser (Matt. 8:11). For en fantastisk tid det vil bli i Himmelen!
Dyrelivet
I dag har mesteparten av dyrelivet blitt
utryddet. I Himmelen vil alt dette bli gjenskapt,
og dyrene vil leve i harmoni med hverandre.
Aldri mer skal dyrene jakte og spise hverandre. Tvert imot, det vil være en fred vi
aldri har sett maken til: “ulven skal bo
sammen med lammet, leoparden
skal legge seg ned hos kjeet,
kalven, ungløven og gjøfeet skal gå sammen.
En liten gutt skal
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drive dem. Kua og bjørnen skal beite sammen.
Deres unger skal legge seg ned i lag. Løven skal
ete halm som oksen. Diebarnet skal leke ved
kobraens hule, og barnet som er avvent, skal
stikke hånden i giftslangens hull” (Jes. 11:6-8).
Dyr vil ikke være redde for oss, og vi vil ikke
være redde for dem. Sånn sett kan ethvert dyr
være et potensielt kjæledyr. Gud vil gjøre alt
perfekt, og derfor vil vi i Himmelen finne fullkommen fred og kjærlighet mellom oss, dyrene og
med Guds andre skapte vesener.
Barn lurer ofte på om kjæledyrene deres fra
jorden vil bli med dem i Himmelen. Noen sier
dette er umulig fordi dyr ikke har udødelige sjeler. Men dette er ikke et problem i det hele tatt,
for vi mennesker har ikke udødelige sjeler heller;
bare Gud er udødelig (1. Tim. 6:13, 16). Han vil
velsigne de trofaste med udødelighet som en
gave på Hans nåde når Han kommer tilbake.
Så dersom den allmektige Gud ønsker å overraske oss med gjenoppståtte kjæledyr som vi
hadde på jorden, så er Han absolutt i stand til å
gjøre det! Vi må bare vente og se hva Han har
planlagt for oss i Sitt herlige rike.

I himmelen kan du kose med de søteste dyrene så mye du vil!

Utforske universet og andre verdener
Det vil ikke lenger være noen begrensninger på
å reise i verdensrommet og utforske andre verdener. Bibelen vitner om at Jesus har skapt alle
verdenene (Heb. 1:2). Forskere har funnet flere
planeter utenfor vårt solsystem. I Jesaja 45:18
står det at Gud skapte jorden for å være bebodd. Derfor er det god grunn til å tro at de andre planetene som Han har skapt, også skulle
være bebodd av andre skapninger.
Et annet hint finner vi i Job 1:6 som sier “Det
skjedde en dag at Guds sønner kom for å stille
seg fram for Herren, og sammen med dem kom
også Satan.” I Luk. 3:38 blir Adam omtalt som
Guds sønn. Det er derfor mulig at “Guds
sønner” i det himmelske møtet som vi leser om
i Job 1:6, er de første skapte vesener fra andre
planeter. Adam skulle ha representert jorden,
men Satan kapret jorden etter at han syndet.

Kjente ansikter
Bibelen forsikrer oss om at de trofaste som døde
i Herren, eller som vi mistet, vil gjenoppstå ved
Jesu gjenkomst og leve i Guds rike (Jes. 26:19,
1.Kor. 15:51-55, 1.Tess. 4:13-18). En av de tingene
vi vil glede oss mest over er at vi kan leve og se
Gud ansikt til ansikt, og at vi blir gjenforent med
våre kjære som døde i Kristus. Bare forestill deg
hvor dypt beveget du blir når et spedbarn
eller et barn du har mistet, blir ført tilbake til deg
i armene dine, og du vet at du aldri mer skal
skilles fra det. Og tenk på hvordan det er å se
inn i øynene til en far eller mor, en ektefelle eller en nær venn som gikk bort, men som nå står
foran deg i det nye herlighetslegemet. Det vil bli
tidenes gjenforening.
Ingen sorg i evigheten
Alle opplever sorg på en eller annen måte.
Mange blir utsatt for de ondeste handlinger,
som i vårt jordiske liv setter arr som virker
uhelbredelige. Men i Himmelen vil all sorg
forsvinne. Gud vil “tørke bort hver tåre fra deres
øyne” (Åp. 21:4). Noen kritikere mener dette
betyr at man vil bli blottet for følelser, men det
er helt feil. Bibelen sier at “Guds sønner ropte av
fryd” da Gud skapte jorden (Job. 38:7).
Sammen med Gud, inn i evigheten, vil alle våre
sår bli fullstendig helbredet. Det vil ikke lenger
være sårende ord, ondskapsfulle handlinger
eller annet som forstyrrer og skitner til den
hellige harmonien som da eksisterer. Her vil
kjærlighet og rettferdighet regjere.

All takk og ære til Herren
Jesus Kristus som gjorde
denne produksjonen mulig!

Dette er det fantastiske håpet alle kristne har
lengtet etter. Dette er løftene Herren har gitt
oss, og denne framtiden venter alle dem som
i tro tar imot Herrens tilgivelse og rettferdighet,
og omvender seg fra syndene sine. Om disse
sier Bibelen “salige er de som gjør Hans bud, slik
at de kan ha rett til livets tre og kan komme inn
gjennom portene til Staden” (Åp. 22:14). Jesus
ønsker ikke at noen skal gå fortapt, og da Han
hang på korset tenkte Han på nettopp deg, for
at du skulle komme til dette riket som Han har
beredt for alle som elsker Ham. Amen.

Ingen sorg, kun ren kjærlighet vil fylle menneskenes hjerter når vi blir
gjenforent med Herren Jesus Kristus, og de trofaste Jesu etterfølgere.
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Når Dine ord blir åpnet, gir de lys.
De gir de enfoldige forstand.
(Sal. 119:130)

