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Etter at Torbjørn Jagland og Nobel-komiteen i Norge hadde utpekt EU som
verdig vinner til å få Nobels fredspris
2012, så kom dagen da dette skulle feires.
Over 20 av EU-topplederne var til stede.
Alle lå på flotte hotellrom med full
oppvartning, alle ble kjørt til rådhussalen
med flotte biler, og gatene var prydet med
politi på alle kanter. Her kom eliten som
var mer verdifull enn alle andre. Alle de
selebre gjestene var pyntet med slips og
blankpussede sko og „brylkrem“ i håret.
Jagland benyttet anledningen til å favorisere EU med mange rosende ord. Han
mente at det var fantastisk at EU hadde
blitt dannet som en fredsblokk i Europa,
og at vi burde støtte EU i deres kamp for
fred i Europa.
Alle klappet for denne „fine“ talen, som
ble sendt verden rundt gjennom TV.
Etter denne talen så sa en av lederne i EU
at han hadde nesten trodd at Torbjørn Jagland skulle søke om EU-medlemskap med
det samme..

Først litt historie:
Den 1. Mai 1776 framsatte Adam
Waishaupt en plan for hvordan eliten
kunne samle verdens nasjoner og enkeltmennesket under deres lederskap. Her
kommer de 7 punktene:
1. Avskaffelse av monarkiet og
all regjering
2. Avskaffelse av privat
eiendom
3. Avskaffelse av arv
4. Avskaffelse av patriotisme
og nasjonalisme
5. Avskaffelse av familien (dvs.
ekteskap og moralitet og
innføring av kollektiv
kontrollert utdannelse).
6. Avskaffelse av all religion
7. Opprettelse av en Ny
Verdensorden

Skrytenummer og propagandatale, kaller
vi slike taler. Det var forsiden av reklameplakaten. Men det kan lønne seg å se litt
på baksiden av reklameplakaten. Hva finner vi der? La oss bruke litt tid på det,
slik at vi kan få et helhetsbilde.

Det er interessant å legge merke til at
Adam Weishaupt opprinnelig var jøde,
men ble katolikk. Han var ikke bare
katolikk, men også jesuitt. Som jesuitt
underviste han som professor på
Universitetet Ingolstadt i Tyskland.

Hvilke krefter står bak tanken om et forenet Europa? Hvem startet det som idag
er dagens Europeiske Union? Hva er
målsettingen?

Spørsmålet vi stiller oss idag er: Ser
vi at Adam Weishaupts 7 punkter også blir
praktisert i dag? Er det ikke nettopp den
trenden vi ser gjennom EU og det
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internasjonale lovverket? Dette er en
langsiktig plan. De som styrer verden er i
ferd med å umyndiggjøre de selvstendige
nasjonene og frarøve enkeltindividets
rettigheter. Alt og alle skal innordne seg
det Europeiske eller internasjonale
lovverket, enten det dreier seg om politikk, økonomi, religion eller det militære.

EU – en ny statsdannelse
Dagens Europeiske Union begynte som
en økonomisk allianse, som en kull og
stål-union. Denne unionen - eller planen
- fikk navnet Schuman-planen, oppkalt
etter Robert Schuman. Litt etter litt ble
denne kull og stål-unionen omdannet til
en politisk allianse, som ble kalt „det
Europeiske Fellesskapet“ (EF). (Artikkel
211-219 TEC). I dag kjenner vi den igjen
under betegnelsen „den Europeiske
Union“ (EU). Hva blir neste navn - „Europas forente stater“?

Religion styrer politikken
Mange tror ikke at religion har noe med

politikk å gjøre, men det viser seg
at mye av politikken styres av
religiøse krefter. Slik er det også i
EU. Visste du at sterke katolske
personligheter var sentrale i
dannelsen av EU, slike som Joseph
H. Retinger, den franske
ultraeuropeeren og strategen Jean
Monnet,
den
franske
utenriksministeren
Robert
Schuman, den vesttyske kansleren
Konrad Adenauer, den italienske
ministerpresidenten Alcide de
Gasperi med flere. Disse tre
sistnevnte var i tillegg ledere i de
katolske politiske partiene i sine land,
de kristelig-demokratiske partiene.
Lars Bergquist, Sveriges ambassadør
ved Vatikanet, sier rett ut: “Vi skal
komme ihu at EU en gang ble grunnlagt
av veldig hengivne katolikker, som
(tyskeren) Adenauer, (franskmannen)
Schumann og (italieneren) De Gasperi.
Alle satte opp Europas enhet som mål.”
(Dette skjedde direkte etter at Hitler,
Mussolini og Franco hadde mislykkes
med samme mål). (Sydsvenskan, 16. okt.
1991 under avsnittet “Veien til EU går
via Rom”).
En artikkel i “The Sunday
Telegraph”, 25. august 1991, har
overskriften: “Nå,. et hellig Europeisk
Imperium.” Under et stort bilde av
paven, står skriften: “I ham har vi den
mest politiske pave i moderne tid.” Det
er helt tydelig at flere er klar over
katolikkenes og Vatikanets innflytelse i
den Europeiske Unionen (EU).
EU har alltid vært preget av katolske ledere. Den som har sittet lengst i
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sjefstillingen er Jacques Delors. Han var
katolikk. Bemerk følgende uttalelse:
„Den dominerende religionen i
konføderasjonen (EU) er katolisisme.
Katolisismens åndelige overhode er paven, og alle som praktiserer denne religionen skylder ham troskap, politisk så
vel som åndelig. Blant nåværende ledere i Europa som er praktiserende katolikker finner vi Jacques Delors og den
hollandske statsministeren Ruud Lubbers, som begge er utdannet jesuitter.
Kansellern Kohl og Spanias statsminister Felipe Gonzales er også begge hengivne katolikker. Disse fire lederne er
produkter av Den Katolske Sosiale
Bevegelse… Den Katolske Sosiale
Bevegelse tror at det ikke er noen mer
edel oppgave enn å forene vårt kontinent. („Maastricht, Magna Carta,
Monarchy & Morality“, p. 3, Michael de
Semlyen).
Vi vil litt senere komme tilbake til
jesuittenes strategi.

EU-flagget
Uansett hvor mange medlemsland Unionen vil bestå av, vil det alltid være 12
stjerner i flagget. Hvorfor akkurat 12
stjerner? Hvorfor ikke sju stjerner? Hvorfor ikke så mange stjerner som det er
medlemmer? Det er mye som tyder på at
de 12 stjernene på EU-flagget har sin
inspirasjon fra Maria-dyrkelsen i den Katolske Kirke. I den Romersk Katolske
Kirke er Himmeldronningen, Maria, med
de 12 stjernene rundt hodet et velkjent
motiv. Vi finner dette motivet i glassvinduet i Notre-Dame domkirken i
Strasbourg, på den Katolske Kirkes kurssenter i Magleås ved Birkerød i Danmark, på mosaikker, kobberfat o.l. Vi finner det samme bildet i Åpenbaringsbokens 12. kapittel, men da i en helt
annen betydning. Der er de 12 stjernene
et bilde på de 12 disiplene til Jesus, som
står som representanter for Guds folk.

Tidligere ledere, Romando Prodi og Josè
Manuel Barroso er også katolikker.
Barroso har vært professor på det katolske jesuitt-universitetet Georgetown
University, hvor ledere blir utdannet til å
styre verden etter et internasjonalt katolsk
mønster. Han er nå leder for Den
Europeiske Kommisjonen.
Nåværende leder Herman Van Rumpay
er også en hengiven katolikk. „Han er
utdannet fra Jesuitt-skolen Sint-Jan
Berchmans College i Brussel, og han
har studert filosofi og økonomi ved det
katolske universitetet i Leuven” (Kristeligt Dagblad, DK. 20. nov. 2009).
4

Vi legger også merke til at
„Romatraktaten“ ble underskrevet den
25. mars 1957, på en annen Maria-dag,
Bebudelsesdagen, mens alle Vatikanets
kirkeklokker proklamerte et nytt stadium
i den Maria-tid som pave Pius XII hadde
innvarslet i 1953.

Den 9. september 1978, sa biskop dr.
Graber: „Jeg har fordret en Mariansk
Europeisk Internasjonal... Vi ber og
spør i stillhet om at Vesten ennå en gang
må bli det den var: et IMPERIUM
MARIUM“ (et Mariansk verdensrike).
Det er mye som tyder på at Vatikanet og
den Katolske Kirkes bakmenn ønsker at
„Maria-flagget“ skal heises til tops på alle
flaggsteger i Europa. På den måten vil
mange uten å vite det, symbolsk opphøye
Himmeldronningen. Men når dette blir
kjent, er det for galt at mennesker og nasjoner med en annen tro enn katolikkene
skal måtte bruke en religiøs symbolikk,
som gjør krav på tilbedelse og underkastelse.

Smugkatolisering - gjenvinner
makten
Vi vil i dette heftet advare mot den
utviklingen som nå finner sted i Europa,
hvor den Katolske Kirke igjen er i ferd
med å gjenvinne makten som den mistet
i slutten av Middelalderen. Den Katolske Kirke er ikke som andre kirker, den
forsøker bevisst å befeste sin plass på det
politiske plan, fordi den er en stat, hvor
stat og kirke står sammen.
I denne forbindelse er det interessant å
legge merke til at hele EU-systemet er
bygd opp etter et katolsk mønster, det
såkalte
subsidiaritetsprinsippet.
(Maastricht-traktaten s.4, og Den Katolske Kirkes Katekisme s. 470). Ordet
„subsidiaritetsprinsippet“ kommer fra det
latinske ordet “subsidium”, og betyr å
hjelpe. På norsk kalles dette litt misvisende for nærhetsprinsippet, og man gir

på denne måten inntrykk av at denne
styringsmodellen er svært så demokratisk.
Denne modellen innebærer at de skal
forsøke å løse saker lokalt. Lykkes ikke
det, går sakene sentralt i systemet, slik at
partene til slutt må rette seg etter EU’s
lovverk.
Vi skjønner denne modellen bedre når vi
vet at subsidiaritetsprinsippet ble framsatt
av Pave Leo XIII i et hyrdebrev i 1891.
Her fortalte han hvordan verden bør styres, og modellen var subsidiaritetsprinsippet. Dette prinsippet ble 100 år
senere gjentatt av pave Johannes Paul II
gjennom hyrdebrevet “Centessimus
Annus”. Dette er en hiarkisk
styringsmodell, der eliten med paven på
toppen er den lovgivende myndighet.
Dette er også EU’s modell - katolsk “demokrati”!
Janne Haaland Matlary, som har vært
pavens rådgiver, hadde en sterk påvirkning da subsidiaritets-prinsippet ble
innført i Kristelig Folkeparti, den tiden
da Kjell Magne Bondevik var leder der.
Er det dette prinsippet Janne Haaland
Matlary nå ønsker å innføre også i Høyre,
siden hun nå har gått over til det partiet,
slik at det kan bli en myk overgang til EU?
Religion og politikk
I denne forbindelse er det verdt å legge
merke til hvilken appell paven gir til sine
politiske medarbeidere: „Katolikkenes
høyeste plikt er å adlyde paven og å
forsøke på alle måter, spesielt gjennom
stemmeseddelen, effektivt å støtte den
katolske politikken i dette landet.“
(Catholic World, XI, nr. 64, 1870).
Den Katolske Kirke kommanderer alle
5

katolikker til å delta i det politiske liv
med en spesiell hensikt:
”Alle katolikker må bli aktive elementer i det daglige politiske livet i det landet der de bor. Alle katolikker må utøve
sin makt for å bidra til at nasjonenes
grunnlover blir formet etter prinsippene
til den sanne kirke.” (de mener her den
Katolske Kirke). –Pave Leo XIII, hyrdebrev i 1890.
Her ser vi at den Katolske Kirkes
overhode oppfordrer til å blande den katolske kirkes prinsipper inn i politikken.
Ser vi denne trenden gjennom de katolske politikerne i dag?
Den Katolske Kirkes strategi er klar. Den
ønsker innflytelse gjennom lovgivende
organer. Gjennom politisk innflytelse vil
den få religiøs styring.
Vi legger også merke til at Janne Haaland
Matlary støtter opp om at den katolske
ordenen Opus Dei får (har) fotfeste i Norge.
(www.dagbladet.no/magasinet. 3/10-2004)
Den katolske presten Phelan, redaktør av
avisen „Western Watchman“, skrev den
27. juni 1912: „Fortell oss at dersom det
blir konflikt mellom Kirken og den sivile regjeringen, så står vi på Kirkens side
- selvfølgelig gjør vi det. Dersom de Forente Staters regjering var i krig med Kirken, ville vi i morgen si, TIL HELVETE
MED
ALLE
VERDENS
REGJERINGER. Hvorfor er det slik at
den Katolske Kirke er så fryktet i dette
landet der vi bare utgjør 7 prosent av
befolkningen? Hun er elsket av alle sine
barn, men fryktet av alle andre. Hvorfor har paven slik enorm makt? Fordi
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Paven er verdens hersker. Alle herskere,
konger og prinser, alle verdens
presidenter er bare som disse alterguttene.
Paven er verdens hersker.“
Her ser vi klart hvilket syn Pavemakten
har på de selvstendige nasjonene. Hvis
de ikke vil innordne seg deres prisipper,
så skal de presses til å innordne seg deres
prinsipper.
Da borgerkrigen i USA startet , var Abraham Lincoln president der. I 1865 skrev
Abraham Lincoln at ”Denne krigen ville
aldri ha vært mulig uten den uhyggelige innflytelsen av Jesuittene. Vi skylder det på Pavemakten at vi nå ser at
vårt land blir rødt med blod av våre
edleste sønner.” (Fifty Years in the
Church of Rome, Charles Chiniquy,
(Grand Rapids, Michigan: Baker Book
House: 1968: utgitt i 1886, s. 498. Også
gjengitt i boken Vatican Assassins, av Eric
Jon Phelps, s. 302).
Abraham Lincoln var klar over at det var
den Katolske Kirke og Jesuittene som sto
bak borgerkrigen i USA. Jesuittene tapte
den borgerkrigen.
Nå har tilstanden endret seg i USA. I de
siste årene har de hatt pave-vennlige
presidenter, slik som nåværende president
Barack Hussain Obama. Om Obama er
katolikk, muslim eller har en annen tro,
det vet vi ikke med sikkerhet, men vi har
sett at han bøyde seg for de muslimske
lederne da han møtte dem i en muslimsk
moské. Det har ingen annen president i
USA gjort.
Visepresident Jo Biden er katolikk,
utenriksminister John Kerry er katolikk,

og flere av Obamas nærmeste statsledere
og rådgivere er katolikker. Den største
fløyen i Kongressen er katolikker,
deriblant 52 jesuitter, og 6 av 9
høyesteretts-dommere er katolikker.
Katolikkene har litt etter litt overtatt styringen i USA, dermed har de også et grep
på de militære styrkene.
Ca. 30 år etter borgerkrigen i USA, så fikk
den Katolske Kirke et nytt nederlag. Det
var da Napoleon i 1798 tok daværende
pave Pius VI til fange og førte ham til et
slott i Frankrike, hvor han døde.
Pavemakten fikk et dødssår. Nå bruker
den alle krefter på å vinne tilbake tapt herredømme som de mistet i 1798.

jesuitteden, som dere kan lese i heftet
„Eliten Strammer Grepet“, på
internettsiden www.endtime.net
Det er interessant å legge merke til at flere
og flere av våre norske politikere faller
for den internasjonale modellen der
nasjonalstaten underlegges et overnasjonalt maktapparat. Ved å føre oss inn i dette
maktapparatet, vet de at vi vil miste vår
suverenitet, den frihet og det selvstyret
som ligger nedfeldt i Grunnloven.
Det siste medlemslandet i EU, Tsjekkia,
underskrev Lisboa-traktaten den 3. november 2009. Rett før tsjekkias president
Vaclav Klaus underskrev traktaten, sa han
følgende: ”Den tsjekkiske republikk vil
slutte å være en selvstendig nasjon, med
en gang denne traktaten begynner å
virke.” (Yahoo News. Av Karel Janicek,
Associated Press writer, 3. okt. 2009).
EU-traktaten begynte å gjelde den 1.
desember 2009.
La oss se denne EU-situasjonen i relasjon
til følgende ord fra katolske kilder:

Global autoritet
Pave Paul VI skrev følgende i et avsnitt
kalt „Mot En Virksom Verdensautoritet“.

Vatikanet med sine undersåtter er i krig.
De bruker alle knep - ikke minst
blankpussede sko og hvite snipper. De
kjemper mot alle selvstendige nasjoner
som ikke vil innordne seg deres nye orden. De kjemper også imot protestantismen. Dette kommer klart fram i

„Dette internasjonale samarbeidet på
verdensbasis krever institusjoner som vil
forberede, koordinere og lede det inntil
det til slutt er etablert en universell,
anerkjent rettferdighetsorden.. Hvem ser
ikke nødvendigheten av å gradvis etablere en global autoritet som er i stand til
å handle effektivt i de rettslige og politiske sektorene.„ (Paul VI Popolorum
Progressio 1967,78).
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Så oppstår spørsmålet: Hvilke
institusjoner samarbeider den Katolske
Kirke med for å etablere en ny global orden? Jeg tror vi alle kan få øye på dem
gjennom FN, EU, NATO, Den Afrikanske Union, IMF, media... og så videre.
Pave Benedikt har også sendt ut en tydelig appell til verdens ledere i sitt siste hyrdebrev, som slår fast: „Det er et presserende behov for en sann, verdenspolitisk
autoritet for å styre den globale økonomien gjennom en Guds-sentrert
etikk...for å gjøre slutt på den
verdensomspennende finanskrisen som
pågår.„ (Cathy Lynn Grossman, USA
Today 7-7-2009).
Vi må ikke glemme at den Katolske Kirke
ønsker å være universell. De ønsker å ha
global kontroll. Det er katolikker som
startet EU, og det er Vatikanet som står
bak tanken om en Ny Verdens Orden. I
den Nye Verdens Orden skal de
internasjonale lovene styre, og på den
måten får de makten – global makt.
I sin bestselgende bok, The Keys of This
Blood, avslørte jesuittprofessor og Vatikaninnsider, Malachi Martin, det hele:
„Villige eller ikke, klare eller ikke, er vi
alle involvert i en fullstendig, ustoppelig,
treveis global konkurranse. De fleste av
oss er ikke konkurrenter .... vi er selve
innsatsen .... konkurransen er om hvem
som vil etablere det første én-verdenstyresettet som noensinne har eksistert i
de nasjonale samfunnene. Det handler
om hvem som skal besitte og utøve den
todelte maktens autoritet og kontroll
over hver av oss som individer og OVER
ALLE sammen som et fellesskap ... i det
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tredje årtusen .... Nå som det har blitt
satt i gang, er det ingen måte det kan bli
avlyst på .... vår livsform som individer
og som borgere ... selve kjennetegnet på
vår nasjonale identitet ... vil bli kraftfullt
og radikalt endret for alltid. Ingen vil
bli unntatt fra dets virkning. Ingen områder i våre liv vil forbli urørt.„ [Uthevelser tilføyd] - Malachi Martin, Keys of
This Blood: Pope John Paul II Versus
Russia and the West for Control of the
New World Order (1991), pp. 12-16.
Martin sier at paven vil være „seierherren
i den konkurransen“. På side 341 i sin
bok gjør Malachi Martin det klart at denne
en-verden-regjeringen vil bli „dominert
av et internasjonalt byråkrati som styrer og leder hver borger og hver nasjon
....“ - (Martin, Keys of This Blood, p. 341)
Vi ser her den strategien som verdens ledere har. De er med på en plan som stammer fra Vatikanet. Vi ser også at Vatikanet arbeider gjennom mange kanaler for
å nå sitt mål, global styring og kontroll
gjennom internasjonale lover.
Det har alltid vært en fare når nasjoner
og institusjoner blir sterke og har makten
og majoriteten på sin side. Da har de lett
for å bekjempe minoriteter, som har en
annen oppfatning enn dem selv. Slike
minoriteter vil bli betraktet som et hinder
i arbeidet med å få til en enhet i den Nye
Verdens Orden.Denne trenden vil
fortsette og forsterkes ettersom Vatikanet
får større og større makt via det
internasjonale lovverket.

Media
Vi ser at media-kanalene monopoliseres.

Dette bør sees i lys av en oppklarende
melding fra Vatikanet, som sier: ”Det er
kirkens fødselsrett å eie og
bruke…pressen, kinoene, radio, TV og
andre av liknende natur.” (Pave Paul VI,
Inter Mirifica, 1964). De store mediastasjonene i verden styres stort sett av
Vatikanets folk (f.eks. Rupert Murdoch),
av de som favoriserer det europeiske og
globale systemet, og/eller av folk som sitter i de hemmelige organisasjonene. Men
målet er det samme: Global styring! Folk
som lytter til disse media-stasjonene får
dag etter dag høre hvor fint det er med
det internasjonale styresettet. De
framstiller det som løsningen på verdens
problemer. Dette blir gjentatt gang på
gang, inntil folket tror det. Dette ligner
på en hypnotisk teknikk, som heter
Hegelian Dialectic, som går ut på at en
skal gjenta en sak tilstrekkelig mange nok
ganger. Til slutt vil folk tro at det er slik.
I Norge er det spesielt Schiebsted som
kjøper opp avisene.
Media har også en innflytelse i Stortingsvalg. De fokuserer mye på Arbeiderpartiet
og Høyre. Slik har det vært mange ganger. Begge disse partiene går inn for å

legge Norge inn under den Europeiske
Unionen. Derfor, enten det blir
Arbeiderpartiet eller Høyre, så fortsetter
de kampen for å få Norge inn i EU.

Samarbeidspartnere
Vi har allerede nevnt noen av
samarbeidspartnerne, nemlig FN, NATO,
EU, den Afrikanske Union, IMF, media,
med flere. Men det er mange andre som
arbeider for en Ny Verdens Orden, for eksempel en hemmelig organisasjon som
heter Bilderbergergruppa. Flere av de norske stortingstoppene tar del i dette. Du
kan selv lese om det på http://
www.abcnyheter.no/Meninger/Borger/
110613/bilderberg-tror-erna-blir-statsminister.

Bilderbergergruppa
Bilderbergergruppa ble dannet i 1954, og
den går inn for Europeisk enhet og
verdensherredømme. På et av deres første møter (1957) „var det enighet om at
det var vårt felles ansvar på kortest mulig tid å skape den høyeste grad av
integrasjon, og å begynne med et
Europeisk Fellesmarked.“ (Robert
Eringer: «The Global Manipulators»,
s.26, sitat fra konfidensiell rapport fra
møtet i sept. 1957).
Deltakerne oppfordres med andre ord til
å reise hjem til sitt eget land, og spille ut
den rollen de har fått. De vil forsøke å få
landet sitt underlagt et internasjonalt og
overnasjonalt lovverk, skapt av verdenseliten. Grensene skal brytes ned, og de
nasjonale lovene skal vike for
internasjonale lover. Det kommer også
mange fremmede folkeslag over grensen
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til Norge, og nå vil våre EU-tilhengere at
vi skal tilpasse oss deres kultur. Ser vi
denne trenden idag?
Et stort og omfattende rollespill er altså
igang, og aktørene er mange. Det er viktig
for oss å forstå dette rollespillet, så vi ikke
blir lurt.

Frimurerlosjen
Da det ble bygd en garasje under Stortinget under Kåre Willoks regjeringstid, så
tok en av de som gravde denne garasjen
kontakt med oss og sa at han var forbauset
over at det var en underjordisk gang mellom Stortinget og i retning mot
Frimurerlosjen. Senere har vi fått
bekreftet at det går en underjordisk tunell
mellom Stortinget og Frimurerlosjen.
Hele frimurerordenen er en
katolsk orden,
se bare på
symbolene. (Se
tegning).
Frimurernes
symbol er det
samme som paven bruker og
Hitler brukte et maltekors.
Maltekorset
stammer fra Malte-ridderne, som er en katolsk orden. Mange er ikke klar over dette,
og går ærlig inn i ordenen i tro på at de
skal bli bedre samfunnsborgere.
Det er også interessant å legge merke til
at Janne Haaland Matlary i 2001 ble
utnevnt til dame i Malteseordenen.
(Wikipedia, Hanne Haaland Matlary).
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Frimurerlosjen blir av mange betraktet
som en «gutteklubb» som har et sosialt
samvær og litt hygge sammen, så de er
ganske uskyldig kommet inn i dette systemet. De støtter, hjelper og beskytter
hverandre. De har sine medlemmer blant
politi, prester, advokater, likningssjefer,
Stortingsrepresentanter, bankmenn osv.
Frimurermatrikkelen bekrefter dette.
Jack Harris, som var frimurer langt opp i
systemet, og hoppet av, skriver bl.a.: „Det
foregår et sjakkspill av enorme
dimensjoner. De som blir frimurere for
å ha litt hygge og fellesskap er de virkelige brikkene i spillet. De utgjør en front
eller et dekke for den virkelige plan og
handling i dette spillet. Ute i kulissene
manipulerer mesterspillerne vår
regjering og verden ellers for en endelig overtagelse og politisk sjakk matt.“
(Jack Harris: «Freemasory: The Invisible
Cult in Our Midst», s.33
I samme bok åpenbares frimureriets mål:
„Selv om frimureriet hevder å tro på et
øverste vesen (naturens gud; en kraft)
er sluttresultatet av en frimurers tro
identisk med humanistens, nemlig
guddommeliggjøring av en elite som
Albert Pike (frimurernes leder på 1800årstallet) har vist til. Frimurernes mål
er verdensherredømme.“ (Jack Harris:
«Freemasory: The Invisible Cult in Our
Midst», s.34).
Albert Pike, tidligere leder for frimurersystemet åpenbarer hvem som er
frimureriets gud. Det sies slik:
„Frimurerreligionen skulle, av alle oss
innvidde i de høye grader, bevares i den
Luciferiske doktrines renhet....Ja,
Lucifer er Gud og dessverre er Adonai

(Kristus) også Gud.“ (Fra et brev Albert
Pike skrev til den hemmelige
organisasjonen „The Palladian Rite“, 14.
juli 1889, gjengitt i boken „Occult
Theocracy“, av Edith Starr Miller, s. 221).
I boken „Moral og dogmer“, skriver Albert Pike, tidligere frimurerleder:
„Lucifer, Lysbæreren! Lucifer, morgenrødens sønn! Er det han som er lysbæreren? Tvil ikke på det!... men
Lucifer, Lysguden og guden for det
gode, kjemper for menneskene mot
Adonai (Kristus), mørkets og ondskapens Gud.“ - Albert Pike: „Morals and
Dogma“, s. 321-324.
Bibelen beskriver maktsystemet med få
ord slik: „Vi har ikke kamp mot kjød og
blod, men mot makter, mot myndigheter,
mot verdens herskere i dette mørke, mot
ondskapens åndehær i himmelrommet.“
Efeserne 6,12.
I denne korte teksten ser vi tydelig at Satan står på toppen i dette forførende
maktsystemet (pyramide-systemet) på
denne jorden. Det er han som er anføreren. Han arbeider gjennom makter og
myndigheter og verdens herskere som driver i det skjulte - de som har valgt ikke å
ha Skaperen som sin autoritet. Men Bibelen oppfordrer oss til at „Kristus skal
være enhver manns hode.“ (1. Korinter
brev 11,3).
Vi snakker om systemer. Det er mange
ærlige og oppriktige mennesker som er i
disse systemene som blir forført, uten at
de vet om det. Det er derfor Bibelen
oppfordrer oss til å avsløre mørkets
ufuktbare gjerninger, slik at mennesker
kan se hva de egentlig holder på med.

Paulus skriver det slik: „Ta ikke del i
mørkets ufuktbare gjerninger, men
avslør dem heller!“ (Efeserne 5,11).
Bibelen sier også at „Dragen (et bilde på
Satan) ga dyret (Vatikanet) sin makt og
sin trone.“ (Åpenbaringen 13,2).
Luther sa: „Endelig vet jeg at paven er
Antikrist og at hans trone er selve Satans
trone.“ (D’Aubigne, bind 7, kapittel 9).
Luther og reformatorene kom også til den
klare konklusjonen, nemlig at pavemakten
oppfyller alle kjennetegnene på den store
Antikristelige maktfaktoren - og som vil
utfolde sin makt igjen i endens siste tid.
Så det er Djevelen som er på toppen i
dette jordiske forførende maktapparatet.
Han har altså - ut fra denne Bibelske teksten - gitt sin makt og sin trone til pavekirken (Vatikanet). Vatikanet arbeider
gjennom sine institusjoner, men også
gjennom FN, EU osv, for å få til en
sentralisert global styringsmekanisme
gjennom internasjonale lover. Hvis ikke
nasjoner og folk vil innordne seg deres
system, så blir det ikke fred. De mener at
det blir fred „bare“ når vi følger deres
europeiske og globale internasjonale orden.
Det er mye krig i dag, og det ser ut for at
de vil rydde bort de lederne som ikke er
lydige samarbeidspartnere. Deretter ser
det ut for at de vil innsette deres lydige
og samarbeidsvillige menn og kvinner,
(Vi vil utdype dette mer senere), for å få
det slik de vil ha det. Er det en rett måte å
arbeide på for å få fred?
I sistnevnte sitat fra tidligere frimurerleder Albert Pike, så sier han selv fra de11

res egne kilder at de tilber Lucifer (Satan). De som er langt nede i systemet skal
ikke få vite det, kun de som er kommet
øverst i systemet, det vil si i den 31-33
grad (i det amerikanske systemet, som har
flere grader enn det norske). - „Occult
Theocracy“ av Edith Starr Miller, s. 220.
Det er i den forbindelse interessant å se i
frimurermatrikkelen at frimurerlederne i
de enkelte land er æresmedlemmer hos
utenlandske losjer. Frimurerlosjen er et
internasjonalt system.
Slik som i de andre hemmelige
organisasjonene forsøker gjerne
frimurerlosjen å fange opp menn i viktige
samfunnsposisjoner, der hvor beslutningene tas. De får gjerne tilbud om å bli
medlem. Oppover i systemet foregår det
mystiske, okkulte seremonier, og
medlemmene kan miste livet hvis de forteller hva som foregår i losjene. Dette
framgår av deres egne kilder. (Blue Lodge
and Chapter Masonry», s.67-172).

Dobbeltrolle
I denne forbindelse kan vi stille
spørsmålet: Begynner du å se litt av spillet bak reklameplakaten? Hvorfor skal
Norge, som er en selvstendig og fri nasjon, være med på denne europeiske og
globale tilpasningen? Jo, sannheten er at
flere av våre politikere som er med på
denne europeiske og globale strategien,
har i lang tid arbeidet med disse planene
uten at folket har fått vite det. Det ser ut
for at det har vært en dobbelt-rolle. På
den ene siden gir de inntrykk av at de er
nasjonale og at de vil respektere vår
selvstendighet og frihet, (spesielt når det
er nye Stortingsvalg), men på den andre
12

siden så møter de med de globale lederne
og arbeider for en internasjonal,
overnasjonal styring gjennom et
internasjonalt lovverk.

Den gamle og nye orden
Vi må være klar over at det er lovene som
styrer en nasjon, og når de internasjonale
lovene gjelder over de nasjonale lovene,
så er vi på en måte okkupert. Vi har ikke
kontrollen selv. Det er andre som bestemmer over oss. Det er dette som er den Nye
Verdens Orden. Den gamle orden var at
hver nasjon skulle styre etter nasjonale
lover, skapt av landets styrende organer.
Den nye orden er at internasjonale lover
skal bestemme. De lages av folk utenfor
vår nasjon. De kan ha andre visjoner med
Norge enn Norges folk ønsker.

Lisboa-traktaten - en stille
okkupasjon
I denne forbindelse er det interessant å
legge merke til Lisboa-traktaten, den traktaten som blir betraktet som EUs
grunnlov.
I den nye Reform-Traktaten, eller LisboaTraktaten står det i §27 - i et vedlegg til
selve traktaten - om funksjonering, at
EU-lover skal gjelde over de nasjonale
lovene. Det samme gjelder for
høyesterett-avgjørelsene.
Hva blir resultatet når EU-lover skal
gjelde over medlemstatenes lover? Jo, da
da blir medlemsstatene som lojale undersåtter under EU. De blir som slaver under deres herre. Medlemsstatene har med
en underskrift på et papir blitt okkupert.
Ja, det er ikke en okkupasjon med kuler

og krutt, slik Hitler gjorde, men en stille
okkupasjon med diplomati, fine snipper
og blankpussede sko. Denne stille
okkupasjonen kommer til å få store konsekvenser. Og hva har skjedd med
medlemsstatene? Se bare på Hellas,
Spania, Italia, Portugal osv., de er på
konkursens rand. I slike tilfeller skulle EU
ha hjulpet dem ut av krisen. Det hadde
vært skikkelig kameratskap. Men hva
skjer? EU og sentralbanken låner milliarder av kroner til disse konkursrammede
nasjonene, slik at de blir enda mer slaver
under EUs harde hånd. Ønsker vi å
komme i samme posisjon?
Mister selråderetten
Og dessuten, hvis Norge skulle bli medlem av EU, tror du at vi vil beholde råderetten over fisken og oljen? Nei, det er
ikke vanskelig å forstå at EU meget lett
da kan lage lover som sier at de i en krise
må fordele godene
- slik de bestemmer. EU er i en
finansiell krise, og
de trenger alle
resusserne, både
pengene, oljen og
fisken. De vil
melke dette ut av
oss.
Også andre nasjoner som Sverige, Danmark, England
m.fl. sliter med økonomien. Bibelen sier
at alle stormennene og rikmennene handler med Skjøgen (den Katolske Kirke),
men at all hennes rikdom i endens tid vil
bli ødelagt i løpet av en kort tid.
(Åpenbaringen 18,19). Det er mye som
tyder på at vi er i startgropa av denne siste

store omfattende økonomiske kollaps-tiden.
Vi har allerede sett at EU-lovene skal
styre over medlemstatenes lover, hvis
medlemsstatenes lover og EU-lovene
kolliderer. Det vil si at medlemsstatene
er styrt av EUs lovverk. Hvordan kan da
noen av våre politikere meget aktivt
forsøke å få Norge inn som medlem av
EU, når vi mister vår selvråderett. Å bli
EU-medlem er ikke å avgi suverenitet på
et saklig begrenset område. Det er å bli
underlagt et mangfoldig lovverk på ca.
90 000 lover, som vil styre oss på hender
og føtter. Vi vil bli som slaver under deres system.
Hvis Norge kommer med som EU-medlem, så vil vi få en (1) prosent stemmerett
når avgjørelser skal tas i EU, mens EU
vil få 100% innflytelse på oss. Hvis en
lov blir vedtatt i EU, må medlemslandene
innføre den i
sitt eget land
enten de liker
den eller ikke.
Ja, i tilfelle
medlemskap
må Norge ikke
bare innføre
nye fremtidige
lover, men vi
må også godta
de ca. 90 000
lovene som allerede er laget. Er det å avgi
suverenitet på et saklig begrenset område?
Europabevegelsens Stortingsrepresentanter
har vært med til å stemme for den nye
paragraf 93, som kom inn i den Norske
Grunnloven i 1961, og som tillater Norge
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å avgi suverenitet på et sakelig begrenset
område. Paragraf 1 derimot, sier at vi skal
være en selvstendig nasjon. Vi skal ikke
bare ha en saklig begrenset selvstendighet,
men en selvstendig nasjon!

§ 83 i straffeloven
Spørsmålet stilles: Tilsidesetter
Europabevegelsen og Europabevegelsens Stortingsrepresentanter
straffelovens §83 og Grunnloven når
de forsøker å få Norge inn under fremmed herredømme? La oss først se litt
på § 83.
§ 83 i straffeloven sier bl.a. at den som
rettstridig søker å bevirke eller medvirke til at Norge eller noen del av riket
bringes under fremmed herredømme,
skal straffes med x-antall år i fengsel.
Før siste EU valg var det noen som
konfronterte riksadvokaten og spurte om
ikke
Europabevegelsen
eller
Europabevegelsens
Stortingsrepresentanter, ikke minst Gro Harlem
Brundtland, burde straffes fordi de forsøkte
å få Norge inn under den Europeiske
Union. Daværende riksadvokat, George F.
Rieber Moen, gjorde ikke noe for å stanse
Europabevegelsens representanter og Gro
Harlem Brundtland. I denne forbindelse
er det verd å merke seg at riksadvokaten
som senere ble høyesterettsadvokat er
katolikk.
Men tilbake til §83 i straffeloven. Den
står der fortsatt. Nå vil Europabevegelsen
og Europabevegelsens Stortingsrepresentanter på nytt forsøke å få oss inn
i en enda mer omfattende maktblokk/
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statsdannelse enn i 1994. Vil nåværende
riksadvokat og høyesterettsdommere
forsøke å stoppe Europabevegelsen og
Europabevegelsens menn og kvinner på
Stortinget i å få Norge under fremmed
herredømme?

Flere forsøk på å erobre Europa
Det er ikke første gang statsledere
forsøker å erobre Europa under deres
ideologi. Adolf Hitler, som ville samle
Europa under tysk dominans, var også
katolikk. Han ble utdannet av nonner i en
gutteskole for den Katolske Kirke. I hans
kamp for å oppnå makt, brukte han kirken, og kirken brukte ham. I 1933 ble det
undertegnet en allianse (Konkordat) mellom Tyskland og Vatikanet. Kirken fikk
med dette konkordatet større makt, og
hjalp Hitler til makten. Hitler sa selv:
„Jeg lærte mye fra jesuitt-ordenen
(katolikkenes frontkjempere). Inntil nå
har det ikke vært noe mer storslått på
jorden enn den Katolske Kirkes hierarkiske organisasjon. Jeg tok med meg
mye fra denne organisasjonen til mitt
eget parti.“

Angående protestanter og jødespørsmålet
sa han: „Som en katolikk føler jeg meg
aldri tilfreds i den evangeliske kirke eller i deres struktur...med hensyn til
jødene, så fortsetter jeg bare med den
politikken som den Katolske Kirke har
hatt i femten hundre år.“
En av Hitlers nære medarbeidere, Franz
von Papen, sa: „Det tredje rike (Hitlers
rike) er den første verdensmakt som ikke
bare kjenner, men også praktiserer de
viktige prinsippene til pave-makten.“
Da Quisling ble stilt for retten for
høyforrederi i Eidsivating Lagmannsrett
i 1945, sa han i sin forsvarstale, at „Retten måtte ta hensyn til hans idealistiske
motiver, i det han forsøkte å få Norge
inn i en Europeisk Union...“

Blod av alle dem som er myrdet på
jorden
Bibelen skriver om skjøgens (den Katolske Kirkes) makt, slik: „Og kvinnen som
du så, er den store by som har kongedømmet over kongene på jorden.“
(Åpenbaringen 17,18).
Litt senere står det slik om denne Skjøgen:
„Og i den ble funnet blod av profeter og
hellige og av alle dem som er myrdet på
jorden“ (Åpenbaringen 18,24).
Oj, denne uttalsen forteller veldig klart
at skjøgen (den Katolske Kirke) opp
gjennom historien - gjennom sine agenter - har myrdet langt flere enn vi forstår,
enten direkte eller indirekte. Spørsmålet
stilles i denne forbindelse: „Er det slik
at i de krigene som raser på flere steder i verden, så bruker den Katolske

Kirke andre til å gjennomføre sine planer?“ I så fall kan Skjøgen skjule seg
(dekke seg) ved at andre kriger for henne.
Det tyder i alle fall på at Skjøgen på en
eller annen måte samarbeider med andre.
Bibelen sier altså at i Skjøgen ble det
funnet blod av profeter og hellige og av
alle de som er myrdet på jorden. Det er
kanskje nytt lys for de fleste, men det
hjelper oss til å forstå noe av kreftene
bak urolighetene i verden!
I krigen i Syria er ca. 70 000 mennesker
slaktet ned med grusomme metoder.
Hvorfor står FN, USA og EU og „ser på“
uten å stoppe massakren? Når nedslaktingen stort sett er gjort, så står de fram
og vil ha fred. Mennesker blir bekymret
over en slik voldsom krigføring. De
begynner å stille spørsmålstegn omtrent
slik: „Kan det være slik at alle som ikke
passer inn i den Nye Verdens Orden skal
ryddes bort, slik at de kan få til EN NY
ORDEN UT AV KAOS?“

Europabevegelsen
Mange i Europabegelsen tror de jobber
for en god sak. Vi kjenner ikke motivene
til Europabevegelsen og deres støttespillere, de kan være helt annerledes enn
Hitler og hans menn, men målet er det
samme, nemlig å få Norge inn i en
Europeisk Union. Hitler og hans støttespillere brukte kuler og krutt, i dag bruker
de diplomati og hvite snipper.
Mange har vært naive når de har trodd at
våre Stortingsrepresentanter har styrt landet etter Grunnlovens mål og prinsipp. De
har i stedet gradvis solgt seg og oss til en
internasjonal organisasjon som slett ikke
respekterer selvstyre - og heller ikke at
15

Norge skal være et fritt, selvstendig, udelelig og uavhengig rike, slik det står i
Grunnlovens § 1. Dette betyr ganske enkelt at det er grunnlovsstridig å overlate
styringen over Norge til andre. Det ser ut
for at Grunnloven ikke blir respektert på
dette området.

Dessuten så sier Jesus Kristus, som vår
tidsregning er laget etter, at: „Min fred
gir jeg dere, ikke som verden gir, gir jeg
dere.“ (Johannes ev. 14,27).

Vi begynner allerede å se litt hvilke krefter
som arbeider sammen i Norges
beslutningsdyktige organer for å selge vår
suverenitet billigere enn en rett linser.

Den sanne og ekte freden får vi kun når
vi overlater våre liv i Guds hånd. Og
denne freden trenger vi midt i en urolig
verden. Verdens ledere forsøker å stifte
fred, men vi har stadig kriger og uro.
Hvorfor? Jo, etter deres strategi så blir
det ingen fred, uten at vi gjør som de sier.

Ikke samfunnsfiendtlige

Tilpasning via bakveien

Når dette er sagt, så er vi ikke
samfunnsfiendlige. Vi respekterer at lederne tar sine beslutninger, men vi er ikke
alltid enige i beslutningene. Menneskene
har en fri vilje, og lederne skal også ha
rett til å bruke den og fullføre sine mål.
Det er i denne prosessen at vi mener at
deres beslutninger ikke er de beste.

Faren er nå at noen av våre ledende politikere vi binde Norge inn i EU og det globale internasjonale lovverket, uten at folket får lov til å være med å bestemme.
Norges befolkning har jo to ganger sagt
NEI til EU, men likevel har Gro Harlem
Brundtland klart å føre oss inn i EU via
bakveien, ved å binde Norge til EU
gjennom EØS-avtalen og
Schengen-avtalen. Norges
statsminister Jens Stoltenberg,
som har vært statsminister i
mange år, og som er en ivrig
EU-tilhenger, støtter fortsatt
denne EU-tilpasningen, i det
flere tusen EU-lover har kommet
inn i det norske lovverket, mest
gjennom EØS.

Fred
Fred oppnås ikke gjennom et mangfoldig lovverk, slik vi ser det i EU, det binder mennesker på hender og føtter.
Friheten og selvstendigheten blir borte,
og det blir et hardt og kunstig samfunn.
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Det ser ut for at det gamle slagordet ORDO AB CHAO, som
betyr orden ut av kaos, blir brukt som
taktikk for å endre en nasjon, for etter et
nytt kaos så kommer mange nye lover,
som binder oss på hender og føtter.
Friheten blir da gradvis borte. Så vi må
regne med flere kaos i tiden framover!
Dessverre!

Tar ikke hensyn til Guds Ord
Hvis politikerne hadde tatt hensyn til
Guds Ord, ville de lese at „Gud har satt
landegrenser mellom folkeslag, for at de
skulle søke Gud.“ (Apostlenes gjerninger
17,26-27).
Men disse gode rådene har ikke politikerne tatt hensyn til. Schengen-avtalen har
gjort sitt til at grensene har blitt åpne mellom Schengen-landene, som er en del av
det Europeiske samarbeidet. Nå får vi vite
gjennom media at utenlandske tyveribander skaffer seg norske baser og
gjemmer seg blant sine kamerater som
allerede er etablert i Norge. I Norge
opplever vi nå en bølge av tyverier, seksuelle overgrep, knivstikking, uro og
usikkerhet. Hvis Norge hadde hatt faste
grenser og stoppet bander og uromakere
på grensen, så hadde ikke disse bandene
kommet inn blant oss. Men nå har Norge
blitt et mer usikkert land. Fengslene er
fulle, og det vet uromakerne om. Likevel
fortsetter politikerne å tilpasse oss til det
Europeiske og internasjonale loverket, og
befolkningen må ta belastningene og ubehaget som dette medfører.
Fordi Norge har kommet med i Schengen,
så kommer mange nye folkeslag inn i
Norge, og bosetter seg her.
De fleste som kommer inn, har en annen
målsetting med livet, en annen kultur og
religion. Nå mener noen politikere at vi
også skal lære og innordne oss deres kultur. På den måten blir alt i Norge gradvis
endret, og det er noe av strategien. Alt
skal endres, slik at planene gradvis kan
gjennomføres for å få til en ny orden i
Europa og globalt.

Statistisk Sentralbyrå og Kirkens
Informasjonstjeneste kan bekrefte at de
fleste som kommer inn i Norge er katolikker og muslimer. Som sagt så ser det
ut for at denne innvandringen er en del
av strategien. For at et land og folk skal
kunne omstille seg, så må det komme elementer inn slik at det blir en endring.
Landegrensene har blitt brutt ned, kommuner slår seg sammen, fremmede folkeslag kommer inn med nye kulturer og
religioner. De påvirker, og vi har sett at
politikerne tar hensyn til den nye kulturen og den nye religionen. Vi må litt etter litt innordne oss og tilpasse oss deres
kultur. Politikerne lar dem få utvikle sin
religion i den grad at kristendommen,
som er Norges kulturarv, lider nederlag.
Nå vil politikerne at vi skal ha en slags
folkekirke, slik at Guds klare Ord knapt
nok kan nevnes. Vi skal liksom ta så mye
hensyn til de nye innflytternes religion,
at vi knapt nok kan forkynne Guds Ord
klart og rent fra kirken. Ja, til og med
Grunnloven har blitt endret, slik at kristendommen skal nøytraliseres. Er det en
fordel for vårt land og vårt folk?
Den som leser historien vil se hvordan den
Katolske Kirke slaktet ned annerledes troende i Middelalderen når de hadde makten.
Under den Franske Revolusjon ble også
tusenvis av kristne drept. Ateismen
overtok. De brente Bibelen på åpen gate,
og umoralen blomstret. Fordi de ikke ville
ha noe med Bibelen å gjøre, så innsatte
de også en 10 dagers uke. Etter 3 1/2 år,
så innså de at nasjonen led under denne
nye strategien. De gikk tilbake til 7 dagers
uke, opphevet forfølgelsen av de kristne
og Bibelen.
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Men ateismen spredte seg til Russland og
tidligere Sovjet-Unionen og andre ateistiske stater, som i mange år har undertrykt de kristne. Og forfølgelsen mot de
kristne er ikke slutt. Det er Djevelens plan
å utrydde Guds sanne barn, som følger
Bibelen og Bibelen alene. Luther og
reformatorene gikk inn for det, men flere
av dem ble forfulgt, pint, plaget og drept
ved grusomme metoder av den Katolske
Kirkes menn i Middelalderen. Bibelen
åpenbarer at denne forfølgelsen vil blomstre opp igjen i endens siste tid.
(Åpenbaringen 12,17 og 13,15-16).

„Dersom vi bekjenner våre synder, er
Han trofast og rettferdig, så Han tilgir
oss syndene og renser oss fra all
urettferdighet.“ (Åpenbaringen 1,9).

Troen på Gud som skaper og Jesus
Kristus som frelser danner grunnlaget for
den kristne tro. Bibelen sier at hvis du
holder mine bud og mine forskrifter,
så vil velsignelsene komme. Hvis du
viker av fra mine bud og mine forskrifter, så vil forbannelsen komme. (5.
Mosebok, kapittel 28).

Koranen og muslimer

Det er nok av beviser opp gjennom historien som viser at hvis en nasjon holdt
seg til Guds Ord, så ville Gud velsigne
deres beslutninger, hvis ikke så ville forbannelsene komme.
Norge har vært en kristen nasjon. Når lederne nå velger å nøytralisere Gudstroen,
så vil dette få sine konsekvenser! Gud er
langmodig og tålmodig, og Han venter og
kaller på menneskene slik at de kan innse
sine feil og vende om. Han sier: „Alle
dem Jeg elsker, dem refser og tukter Jeg;
vær derfor nidkjær og omvend deg! Se,
Jeg står for døren og banker, om noen
hører min røst og åpner døren, så vil Jeg
gå inn til ham og holde nattverd med
ham og han med Meg.“ (Åpenbaringen
3,19-20).
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Tilbudet er der, men valget er ditt og mitt.
Landets ledere har et særlig ansvar å lede
i riktig retning!
Vi har allerede sett katolikkenes strategi.
De har forstått at de kan få innflytelse og
posisjoner i samfunnet gjennom
utdannelse og det internasjonale
lovverket.

Norge har vært protestantenes høyborg.
Til og med i nasjonalsangen vår så synger vi at kong „Sverre talte Roma midt
imot.“ Nå når det har kommet inn mange
muslimer, så har de sin tro etter Koranen.
De tror ikke at Jesus er verdens frelser,
mens Bibelen henviser til Jesu egne ord,
hvor han sier: „Jeg er Veien, Sannheten
og Livet, ingen kommer til Faderen uten
gjennom Meg!“ (Johannes ev. 14,6).
Johannes skriver videre: „Og dette er
vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv,
og dette liv er i Hans Sønn. Den som

har Sønnen, han har livet, den som ikke
har Guds Sønn, han har ikke livet.“ (1.
Johannes brev 5,11-12).
Bibelen åpenbarer altså at det ikke er
frelse gjennom mennesker, verken
gjennom paven, Muhammed eller
Obama, men bare gjennom Jesus Kristus.

Det er i denne forbindelse interessant å
legge merke til at pave Johannes Paul II
kysset Koranen. Hva betyr det? Jo, han
viste at han elsket Koranen.
Koranen oppfordrer til å kjempe mot de
vantro. De vantro er særlig de kristne og
jødene.
Våre politikere har vært godtroende når de tror at muslimene skal
legge Koranen og Sharia-lovene til
side og følge norske lover. Nei,
muslimene blir sterkt oppfordret til
å følge Koranen og Sharia-lovene.
Mange muslimer er snille og greie
mennesker, men de er altså sterkt
bundet til Koranen og Sharia-lovene, og det er med til å forme og
lede deres liv.

Han som er Skaperen, Han er også
gjenløseren! Ikke noe menneske kan gi
frelse og evig liv til et annet menneske.
Derfor har vi et budskap til alle mennesker. Enhver blir ikke salig i sin tro. Det
er Jesus som er Livet, og det er kun Han
som kan frelse og gi evig liv. (1. Joh. brev
4,10 og 5,11 + Joh. 11,25 + 1. Tim. 6,16).
Koranen er muslimenes bibel. Der står det
hvordan de skal leve.De skal følge Koranens regler, sin religion. Koranen stiller
sterke krav, og hvis en ikke følger Koranens rettningslinjer, så kan de få problemer inne i sitt system. Koranen beordrer
dem til å kjempe mot og føre krig mot de
vantro. Ilden venter for de vantro (Sura
008.038 +008.039 + 033.064 + 009.004
+ 009.005 + 009.014 + 009.074 + 009.123
+ 017.010)...

I Aftenpostens nettutgave den
20.desember 2012 skriver religionshistoriker og forfatter Hanne Nabintu
Herland blant annet dette: „Jeg kommer
akkurat tilbake fra en reise i Midtøsten
der jeg har holdt flere foredrag og var i
audiens hos den gresk ortodokse patriarken av Jerusalem, Theophilos III
samt samtalte med diplomater, ambassadører og professorer. Jeg besøkte også
Golan-høydene og snakket med en av
de øverste lederne for kristne i Syria. Det
han fortalte var uhyggelig. Titusenvis av
kristne flykter i kjølvannet av at den vestlig støttede opprørshærens islamister
overtar kontrollen da «kristne er uønsket i det nye Syria». Man går fra dør til
dør og likviderer kristne. I regionen forbereder man seg nå på å bli slaktet ned.
Syria er et land med mange millioner
som tilhører minoriteter. Skulle regimet
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falle, der presidenten selv tilhører en
islamsk minoritet, er faren for folkemord overhengende. Et raskt blikk på
eksempelvis Hamas’ vedtekter er en katalog over illiberal, antidemokratisk og
minoritetsfiendtlig tankegang: Man
oppfordrer til folkemord mot den jødiske minoriteten og oppmuntrer sin egen
sivilbefolkning til selvmord for Allahs
skyld. Sharia-loven skal innføres i alle
land som muslimer har tatt fra andre
med makt...“
Er det virkelig så galt? I så fall blir nedslaktingen av annerledes troende utført
under dekke av krig. Er det er del av
ORDO AB CHAO?

Person og sak
Når vi snakker om muslimer, så er det
viktig at vi skiller mellom muslimer og
Islam. Vi må skille mellom person og sak
(institusjon). De aller fleste som er muslimer, er født inn i den Islamske religion,
en religion med strenge regler. Religionen bestemmer mye for dem, og oppstår
det er problem, så er Koranen retningsgivende. (Sura 004.059). Lojalitet ovenfor
Islams religion og Koranen er viktig for
dem.
Vi tror det er mange ærlige og oppriktige
muslimer, som dyrker sin tro etter sin
overbevisning. Vi må regne med at noen
utfører ritualer som en påbudt plikt, mens
andre gjør det av hjertet. Gud kjenner
hjertene. Han elsker oss alle. Vi er alle
Hans skapninger. Han kaller på oss alle,
ved den Hellige Ånd, til å ta imot Jesus
Kristus som vår personlige frelser. (Joh
16,8 og Åp. 3,20).
Det er helt tydelig fra Koranen at kristne
og jøder ikke er akseptert. Koranen gir
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dem et fiendebilde.Vi ser at forfølgelsen
av de såkalte „vantro“ blir utført i mange
land. Det er derfor vanskelig for de Bibeltro kristne å drive åpen misjon i muslimske land.

Elsk deres fiender
Denne holdningen - å drepe andre fordi
de har en annen tro - står i sterk kontrast
til Jesu egne ord, når han sier: „Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner
dere, gjør vel imot dem som hater dere,
og be for dem som forfølger dere, forat
dere kan bli deres himmelske Faders
barn; for Han lar sin sol gå opp over onde
og gode, og lar det regne over rettferdige
og urettferdige.“ (Matteus ev. 5,44).
Det er denne holdningen vi bør ha overfor hverandre! Alle er skapt av Gud, og
Han vil at alle skal komme til sannhets
anerkjennelse og bli frelst. Derfor skal vi
se på alle mennsker som kandidater til
frelse. For, „Gud ga sin Sønn, den enbårne, slik at hver den som tror på Ham,
ikke skal fortapes men ha evig liv.“ (Johannes ev. 3,16).
Men Gud tvinger ingen. Alle har blitt
skapt med en fri vilje, slik at hver enkelt
skal kunne ta sitt eget valg i livet etter sin
egen overbevisning og samvittighet.
Tvang hører ikke hjemme i Guds rike.
Jesus har satt frem for deg livet og døden, så velg! Josva sa: „Men synes dere
ikke om å tjene Herren, så velg i dag
hvem dere vil tjene, enten de guder deres fedre dyrket eller amorittenes guder,
men jeg og mitt hus vi vil tjene Herren!“
(Josva 24,15).
Vi må respektere at alle skal få lov til å ta
sin egen slutning i livet, også når det
gjelder religion, uten at vi skal begynne å

slå hverandre ihjel fordi om vi har
forskjellig tro.
Vi har i de siste årene sett at kristendommen blir angrepet i Norge. Før var det
helt alminnelig at en hadde kristendom
både en og to timer i uka på skolen. Nå er
dette tatt vekk, og i barnehagene kan en
snakke om nesten alle ting, men ikke om
Jesus og Bibelens lære.

Hvem er vår autoritet?
Nå skal en lære om alle slags religioner i
skolen. Det blir som en lapskaus, og barn
og ungdom blir forvirret. De vet ikke hva
de skal tro på. Gudstroen blir borte, og
alle kan se at ateisme, muslimisering,
katolisisme og Østens mystikk-religion
blomstrer. Er dette en gunstig utvikling?
Bibelen åpenbarer at „i begynnelsen
skapte Gud himmelen og jorden.“ (1.
Mosebok,1.1).
Da mennesket ble skapt, sa Gud: „La Oss
gjøre mennesket i Vårt bilde, etter Vår
lignelse.“ (1. Mosebok 1,26).
Når det står „Oss“, så forstår vi at Guddommen var med i skapelsen - også av
mennesket.

Dette kan ikke muslimene akseptere, heller ikke Østens mystikk-religioner og
kanskje heller ikke den Katolske Kirke?
Men Bibelen er klar på dette punktet. Det
er opp til oss om vi vil akseptere Bibelens ord eller ikke.
Fordi Kristus er Gud, fordi han er livet
og Skaperen, så har Skaperen satt opp
visse regler for sine skapninger. Gud har
blant annet gitt oss de ti bud, bare ti enkle
bud. (2. Mosebok 20,3-17). De fire første forteller oss hvordan vårt forhold til
Gud bør være, og de seks siste forteller
hvordan vi skal forholde oss til hverandre. Når vi følger dem, så vil det gå oss
godt. Men verdens ledere har valgt å følge
sine egenproduserte lover. Det sies at det
finnes ca. 35 millioner lover i verden i
dag. Om det er riktig eller ikke, det vet vi
ikke, men det er i alle fall millioner av
lover, som mange ganger strider mot
Guds lov og Guds Ord.

Felleskirkelig enhet
I dag forsøker de også å få til en enhet på
det religiøse planet. Paven har bedt jesuittene om å skape dialoger for å få til en
kirkelig enhet. Dialoger med den Lutherske Kirke, med Pinsevennene, Metodistene, Adventistene, de ortodokse, muslim-

I det Nye Testamentet , leser vi at „alt er
blitt skapt ved Ordet“. Senere får vi vite
at „Ordet“ er et bilde på Kristus. (Johannes ev. 1,1-3 + vers 14).
Vi ser her at Kristus er Gud. Alt har blitt
skapt ved Ham. Selv om Guddommen var
med i skaperverket, så ble alt skapt
gjennom Jesus Kristus. Han er Skaperen.
Derfor, fordi Kristus har skapt alt, så har
Han også skapt mennesket. „Alt ble
skapt ved Ham.“
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ene, hinduistene osv. Vi hører stadig om
felleskirkelige samlinger og økumenikk.
I sine samlinger forsøker de å stake ut en
vei som de alle kan følge. Flertallet og
kompromissløsninger skal bestemme
hvilken vei de skal følge. Men Jesu etterfølgere vil følge Jesus. Jesus sier selv:
„Mine får hører Min røst, og Jeg
kjenner dem, og de følger Meg.“ (Johannes ev. 10,27).
De som går inn for enhet på det religiøse
området, henviser til Jesu ord, hvor Han
sier at vi skal ha enhet. Men de tar ikke
med hele setningen. Det står at enheten
skal være i Kristus. Det står slik: „At de
alle må være ett, liksom du, Fader, i
Meg, og Jeg i Deg, at også de må være
ett i Oss, forat verden skal tro at Du har
utsendt Meg.“ (Johannes ev. 17,21).
Den enheten som de forsøker å få til på
det religiøse planet, er en del av den Nye
Verdens Orden. Alle skal innordne seg
den planen og beslutningene som de globale religiøse lederne kommer fram til.
De vil ha enhet på det religiøse planet,
men denne enheten er ikke i samsvar med
Jesu lære og Jesu tro. Når Guds Ord settes
til side i stedet for flertallsbeslutninger,
da blir samvittigheten og trosfriheten
snart satt på prøve.

Europeisk og global samling
Vi har sett utviklingen i EU. Først ville
de knytte Europa sammen på det økonomiske området, med felles valuta. Neste
steg var å binde Europa sammen på det
politiske området, med felles politikk og
lover. Det siste steget - som egentlig er
den viktigste faktoren for det katolske systemet - er å binde Europa sammen på
det religiøse området med felles doktriner. De bruker trumfkortet til sist, for det
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er religiøs enhet de egentlig strever for.
Det kommer sist, og det kommer snart.
Les mer om det i heftet „Dette bør du vite
om familiedagen“ på www.endtime.net
Er du overrasket over at vi gradvis må
oppgi vår suverenitet, og bli underlagt en
katolsk-preget statsmakt? Mulig du svarer ja, men Bibelen lar oss ikke være i
uvitenhet. Bibelens endetids-profetier sier
nemlig at verdens makter vil samle seg
like før Jesus Kristus, verdens Frelser,
kommer igjen. Det står slik: „Og jeg så
tre urene ånder som lignet frosker,
komme ut av dragens munn, ut av dyrets munn, og ut av den falske profetens munn. For de er demoners ånder
som gjør tegn, de går ut til kongene på
jorden for å samle dem til krigen på
Guds, Den Allmektiges store dag.“ (Åp.
16. 13-14.)
Ser vi ikke opptakten til denne samlingen i dag, både på det økonomiske, politiske, religiøse og militære området? Bibelen sier videre: „De ti horn som du så,
er ti konger som ENNÅ IKKE HAR
FÅTT NOE RIKE, men de skal få makt
som konger i en time sammen med dyret. Disse har én og samme tanke, og
sin makt og myndighet gir de 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 kalte,
utvalgte og trofaste.“ ( Åp. 17.13 ).

Sluttstriden i et nøtteskall
Her ser vi litt av maktelitens strategi. I dag
er verden inndelt i ti regioner.
- (Fra „Kongedømmer”: “Romaklubbens
Ti Globale Grupper. Topografisk/regionalt avpasset modell av det globale sy-

stemet. Rapport over utviklingen i strategien for overleveringen av Roma-klubbens prosjekt.“ 1973).
Bibelen forteller at verdens 10 herskere i
endens sluttfase har én tanke..og de vil
regjere en kort tid sammen med dyret.
Dette viser hvor samlet og planlagt strategien er for verdensherredømme. Men
det står at det er disse kreftene som strider mot Lammet ( Kristus ) og de som
står på Kristi side. Her har vi sluttstriden
i et nøtteskall. Alle verdens fordervede
krefter vil gå sammen. Ser vi det i dag?

krig. Paulus oppfordrer oss til å ta på oss
Guds fulle rustning, som er Guds ord og
den Hellige Ånds kraft i våre liv, slik at
vi kan stå imot den Ondes forførende strategi. (Efeserne 6, 13-17). Våre våpen er
åndelige, ikke kjødelige. Paulus skriver
det så fint slik: „For om vi vandrer i
kjødet, så kjemper vi ikke på kjødelig vis.
For våre stridsvåpen er ikke kjødelige,
men i Gud er de mektige til å rive ned
festningsverker; med disse kan vi rive
ned tankebygninger og enhver høyde
som reiser seg imot kunnskapen om
Gud, og tar hver tanke til fange under
lydighet mot Kristus.“ (2. Korinter 10,3-5).
Det er så mange som forstår at
noe er helt galt i denne verden.
Det er i denne tiden vi har et
budskap fra Guds ord,
budskapet om et lys i mørke.
Lyset er budskapet om frelsen
i Jesus Kristus. Det er dette
budskapet som gir framtid og
håp!

Trolldom
Vi har lest fra Guds Ord at verdens herskere blir lurt av „skjøgens“ =
(pavemaktens ) trolldom. (Åp. 17.23).
Strategien er så smart at verdens
stormenn blir lurt. Men de fleste vil ikke
innrømme det. De blåser i hva Gud har
åpenbart for oss i Sitt Ord. De tror de er
klokere enn Gud, og vil bare følge sine
egne planer. Konsekvensene vil ikke
utebli!

I Bibelen kan vi også lese om
visse tegn som vil skje før
Jesus Kristus, verdens Frelser, kommer
igjen. Vi ser disse tegnene oppfylles i dag
i rask rekkefølge. (Mer om disse tegnene
i videoen 15 kjennetegn på Jesu
gjenkomst på www.endtime.net).
Med vennlig hilsen
Abel og Bente Struksnes
Vestrumsbugda 26, 2879 Odnes, Norge.
________________________

Du kan lese mer om skjøgens trolldom
på www.endtime.net

For mer informasjon
om dette emnet, gå til

Vi er i krig, først og fremst en åndelig

www.endtime.net
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