
	  
	  

Agenda	  2030	  
	  

för	  
	  

hållbar	  utveckling.	  
	  

FN:s	  globala	  agenda	  fram	  till	  2030 

På	  FN:s	  toppmøte	  i	  New	  York	  	  den	  25.-‐27.	  September	  2015	  framlades	  planen	  för,	  hur	  världen	  skall	  styras	  från	  den	  
1.	  Januari,	  2016	  till	  2030. 



Alla	  FN:s	  193	  medlemsstater	  godtog	  Agenda	  2030	  –	  den	  nya	  dagordningen	  fär	  bärkraftig	  eller	  hållbar	  utveckling. 

Denna	   dagordning	   är	   världsomspännande	   och	   uppmanar	   till	   handling	   från	   alla	   länder,	   oavsett	   ekonomiskt	  
välstånd.	   Enligt	   det	   aktuella	   dokumentet	   skall	   ingen	   ligga	   efter.	   Ja,	   Agenda	   2030	   omfattar	   en	   universell,	  
förvandlande	   och	   integrerande	   eller	   sammanflätande	   ordning,	   som	   signalerar	   en	   historisk,	   global	   eller	  
världsomspännande	  vändpunkt. 

Påve	  Franciskus	  var	  tillstädes	  i	  FN:s	  högkvarter	  i	  New	  York	  i	  September	  2015,	  då	  FN	  firade	  70	  år	  –	  och	  då	  Agenda	  
2030	  för	  bärkraftig	  utveckling	  lades	  fram.	  Han	  vädjade	  till	  alla	  länder	  i	  världen	  att	  underteckna	  dokumentet.	  	  

Detta	  är	  den	  mest	  omfattande	  plan,	  som	  någon	  gång	  har	  blivit	  framlagd,	  och	  som	  nu	  alla	  länder	  har	  godtagit.	  

 

Vad	  går	  den	  nya	  stridsplanen	  ut	  på? 

Svar: 

Detta	  är	  den	  Nya	  Världsordningen	  i	  praktiken.	  Det	  blir	  en	  sosialistisk,	  katolsk	  Ny	  Världsordning	  	  med	   

-‐	  Mer	  styrande	  över	  länder	  och	  folk 

-‐	  Mindre	  frihet 

-‐	  Högre	  skatter 

-‐	  Fri	  rörelse	  för	  varor	  och	  tjänster 

-‐	  Fri	  rörelse	  för	  människor 

-‐	  Kontroll	  på	  alla	  plan 

Låt	  oss	  se	  litet	  mera	  specifikt,	  vad	  detta	  går	  ut	  på: 

De	  har	  satt	  upp	  17	  utvecklingsmål	  och	  169	  allmänna	  delmål,	  som	  skall	  vidareutvecklas. 

 

Det	  kommer	  att	  bli	  fred	  och	  hälsa	  för	  alla.	  Planen	  skall	  förvandla	  vårt	  klot,	  och	  göra	  det	  till	  ett	  nytt	  paradis,	  med	  
en	  jord	  utan	  klimatrubbningar	  och	  befria	  människorna	  från	  fattigdom. 

Agenda	  2030	  är	  en	  blåkopia	  av	  den	  Nya	  Världsordningen. 

Alla	  länder	  i	  världen	  skall	  gå	  med	  på	  denna	  plan,	  och	  ingen	  skall	  få	  släpa	  efter.	  De	  rika	  skall	  hjälpa	  de	  fattiga,	  så	  
att	  alla	  får	  det	  likadant	  och	  lika	  bra!	  …	  Låter	  inte	  det	  fint! 

 

Här	  kommer	  de	  17	  utvecklingsmålen	  i	  korthet:	  



Mål	  1	  Utplåna	  fattigdomen	  i	  alla	  dess	  former	  överallt 

Mål	  2	  Utplåna	  hungern,	  uppnå	  säker	  födotillgång	  och	  bättre	  näring	  samt	  främja	  ett	  hållbart	  jordbruk.	  

Mål	  3	  Garantera	  ett	  liv	  i	  hälsa	  och	  främja	  välmåga	  för	  alla,	  oavsett	  ålder	  

Mål	  4	  Garantera	  rättvis	  kvalitetsutbildning	  för	  alla	  och	  främja	  möjligheter	  till	  livslångt	  lärande	  för alla.	  

Mål	  5	  Uppnå	  jämställdhet	  mellan	  könen	  och	  ge	  makt	  åt	  alla	  kvinnor	  och	  flickor.	  

Mål	  6	  Uppnå	  tillgång	  på	  och	  hållbar	  förvaltning	  av	  vatten	  och	  sanitära	  möjligheter	  åt	  alla.	  

	  Mål	  7	  Garantera	  tillgång	  på	  säker	  och	  hållbar	  energi	  till	  rimligt	  pris	  åt	  alla.	  

Mål	   8	   Främja	   snabb,	   fullständig	   och	   hållbar	   ekonomisk	   tillväxt,	   full	   och	   produktiv sysselsättning	   och	   värdigt	  
arbete	  åt	  alla.	  

Mål	   9	   Bygga	   en	   uthållig	   infrastruktur,	   främja	   en	   fullständig	   och	   hållbar	   industrialisering	   och uppamma en	  
uppfinningsanda.	  

Mål	  10	  Minska	  ojämlikheten	  inom	  och	  mellan	  länder.	  

Mål	  11	  Göra	  städer	  och	  mänsklig	  bebyggelse	  för	  alla,	  trygga,	  uthålliga	  och	  hållbara.	  	  

(…	  	  	  	  	  	  Massinvandring)	  

 

Mål	  12	  Säkra	  hållbara	  konsumtions-‐	  och	  produktionsmönster.	  

Mål	  13	  Vidta	  brådskande	  åtgärder,	  för	  att	  bekämpa	  klimatförändringarna	  och	  deras	  följder.	  

Mål	  14	  Bevara	  och	  på	  hållbart	  vis	  använda	  haven	  och	  marina	  tillgångar	  i	  en	  hållbar	  utveckling.	  

Mål	   15	   Skydda,	   återställa	   och	   främja	   hållbart	   bruk	   av	   jordens	   ekosystem,	   på	   hållbart sätt	   sköta om	   skogen,	  
bekämpa	   ökenspridning	   samt	   bromsa	   och	   vända	   på	   markens	   försämring	   och stoppa förlusten	   av	   biologisk	  
mångfald.	  

Mål	  16	  Ge	  tillgång	  till	  rättvisa	  för	  alla	  och	  bygga	  verksamma,	  ansvarshavande	  och	  allinnefattande institutioner	  
på	  alla	  nivåer.	  

Mål	   17	   Stärka	   formerna	   för	   verkställandet	   av	   målen	   och	   återuppta	   det	   globala	   partnerskapet	   för	   hållbar	  
utveckling.	  

 

Det	  låter	  ytligt	  sett	  bra	  –	  eller	  hur?...	  men	  verkligheten	  är	  en	  helt	  annan. 

 

Alla	  länder	  på	  detta	  vårt	  klot	  skall	  alltså	  sträva	  emot	  17	  utvecklingsmål	  och	  169	  allmänna	  delmål	  för	  bärkraftig	  
eller	  hållbar	  global	  utveckling.	  Låt	  oss	  också	  se	  litet	  på	  några	  av	  de	  169	  punkterna:	  



Dessa	  169	  punkter	  omfattar	  allt	  på	  detta	  vårt	  klot.	  Eftersom	  ledarna	  i	  alla	  länder	  har	  undertecknat	  detta	  traktat,	  
Agenda	  2030,	  har	  de	  gett	  FN	  auktoritet	  över	   

Utbildning	   

Familj 

Egendom 

Mat	   

Hälsa 

Näring 

Jordbruk 

Industri 

Hav,	  älvar	  och	  vatten,	  innefattande	  fisk	  och	  olja 

Luft 

Ekonomi…	  m.m. 

…	  alla	  skall	  ha	  full	  respekt	  för	  –	  och	  följa	  –	  FN:s	  internationella	  lagar.	  

Invandring	  framställs	  som	  något	  högst	  positivt	  i	  FN-‐dokumentet.	  FN	  önskar	  reglerad	  invandring.	  De	  sitter	  med	  
nyckeln	  i	  hand,	  men	  länderna	  skall	  samarbeta	  sinsemellan,	  och	  varje	  land	  skall	  ta	  hand	  om	  de	  nyanlända.	  	  

	  

	  I	  artikel	  29	  står	  det	  så	  här: 

«Vi	  erkänner	  det	  positiva	  inslaget	  av	  invandring	  för	  en	  inkluderande	  tillväxt	  och	  hållbar	  utveckling.	  Vi	  erkänner	  
också,	   att	   den	   mellanfolkliga	   invandringen	   är	   en	   flerdimensionell	   verklighet	   av	   stor	   betydelse	   för	  
ursprungsländer,	  övergångsländer	  och	  mottagarländer,	  vilket	   fordrar	  ett	  sammanhängande	  och	  vittomfattande	  
gensvar.	  Vi	  skall	  samarbeta	  länderna	  emellan,	  för	  att	  säkra	  trygg,	  ordnad	  och	  reglerad	  migration...»	  

Jesuiterna	  arbetar	  för	  integrering	  av	  invandrare	   

Jesuiterna	  (påvens	  soldater)	  har	  upprättat	  en	  egen	  underavdelning,	  som	  har	  särskilt	  att	  göra	  med	  invandring:	  Jesuit	  
Refugee	  Service	  (JRS).	  Denna	  organisation	  arbetar	  med	  flyktingar	  i	  olika	  länder.	  De	  verkar	  för	  att	  integrera	  flyktingar	  
i	  nya	  länder	  och	  kulturer/religioner.	   

Den	  30.	  November,	  1999	  hade	  Europaparlamentet	  en	   föredragning	  om	  detta	  spörsmål,	  och	   i	  det	  sammanhanget	  
slog	   JRS	   i	  Europa	  sig	  samman	  med	  katolska	  ombud	  och	  biskopar,	   för	  att	  komma	  med	  följande	  vädjan:	  «...Utifrån	  
kyrkans	   långa	   erfarenhet	   av,	   att	   välkomna	   flyktingar	   och	   emigranter,	   inser	   vi	   att	   emigration	   utgör	   en	   källa	   till	  
kulturell,	  social	  och	  ekonomisk	  berikning	  av	  vårt	  samhälle.	  Vi	  ber	  den	  Europeiska	  Unionen	  om,	  att	  anta	  en	  positiv	  
hållning	  till	  emigration...individer,	  som	  behöver	  skydd,	  är	  berättigade	  till	  att	  komma	  in	  på	  EU:s	  territorium...	  Som	  



medlemmar	  av	  civilsamhället	  –	  och	  som	  européer	  samt	  kristna	  –	  ber	  vi	  Europaparlamentet	  om,	  att	  vara	  ett	  försvar	  
för	  dem,	  som	  är	  mest	  hotade	  av	  förföljelse,	  våld,	  fattigdom	  och	  bristl	  på	  frihet.	  Vi	  hänger	  oss	  själva	  till	  samarbete	  i	  
denna	  process.»	  (http://www.catholic.se/jesuit	  -‐	  klicka	  på	  Aktuellt.) 

Utan	   tvivel	   blir	   detta	  med	   invandring	   använt	   av	   ledarna	   inom	  Katolska	   Kyrkan.	  Nu	   är	   vi	   heller	   inte	   på	   något	   vis	  
emot,	  att	  hjälpa	  dem	  som	  är	   i	  nöd,	  men	  vi	  får	   inte	  samarbeta	  med	  Katolska	  Kyrkan	  i	  deras	  strategi	  för	  att	  blanda	  
folkslagen,	  så	  att	  de	  protestantiska	  nationerna	  inte	  längre	  bevarar	  sin	  särprägel,	  utan	  att	  hela	  världen	  blir	  en	  enda	  
stor	   internationell	   enhet,	   med	   gemensam	   ekonomi,	   politik	   –	   och	   inte	   minst	   religion	   –	   under	   Katolska	   Kyrkans	  
grundsatser.	   De	   protestantiska	   och	   självständiga	   nationerna	   skall	   egentligen	   ha	   rätt	   till	   sin	   protestantiska	   frihet,	  
men	  det	  ser	  alltså	  ut	  som	  om	  Jesuiterna	  nu	  är	   i	   färd	  med	  att	   få	   in	  sina	  män	  och	  kvinnor	   i	  beslutsfattarpositioner	  
världen	   över,	   och	   att	   deras	   målsättning	   gradvis	   uppfylls,	   nämligen	   att	   ödelägga	   protestantismen	   och	   de	  
självständiga	  nationerna.	  Katolskpräglade	  internationella/överstatliga	  lagar	  skall	  gälla,	  såsom	  i	  Agenda	  2030.	   

Vi	  får	  icke	  glömma	  bort	  slagordet	  ORDO	  AB	  CHAO	  =	  ordning	  ur	  kaos.	  Det	  är	  makthavarna,	  som	  skapar	  kaos,	  för	  att	  
sedan	  inrätta	  en	  ny	  ordning	  enligt	  sitt	  recept.	  Mycket	  tyder	  på,	  att	  folkomflyttningar	  är	  ett	  led	  i	  hela	  denna	  
internationaliseringsordning,	  och	  vi	  ser	  att	  Jesuiterna,	  EU	  och	  FN	  har	  samma	  målsättning.	   

Bibeln	  säger,	  att	  Gud	  har	  upprättat	  landsgränser	  mellan	  folkslagen,	  för	  att	  de	  skall	  söka	  Honom	  (Apostlagärningarna	  
17:26-‐27),	  men	  detta	  blir	  inte	  respekterat	  genom	  Agenda	  2030. 

I	  flera	  delar	  av	  EU	  läser	  vi	  om	  bekymmer	  med	  invandringen.	  Det	  strömmar	  in	  invandrare,	  mestadels	  från	  Syrien,	  
Irak	  och	  Afghanistan.	   

Politiker	   argumenterar	   för	   och	   emot.	  Men	   det	   är	   nästan	   skrattretande,	   att	   lyssna	   till	   sakskälen,	   ty	   planen	   är	  
redan	  lagd	  	  –	  i	  Agenda	  2030.	   

Men	  frågan	  ställs: 

Varför	  har	  inte	  samtliga	  politiska	  ledare	  i	  de	  olika	  länderna	  upplyst	  folken	  om,	  att	  DE	  har	  godtagit	  	  Agenda	  2030	  
–	  som	  öppnar	  för	  invandring	  överallt!	   

Denna	  dagordning	  och	   invandringspolitiken	  har	   trätts	   över	   huvudet	   på	   folk,	   utan	  att	   de	  har	   blivit	   orienterade	  
om,	  vad	  planerna	  går	  ut	  på.	  Varför? 

I	  fall	  befolkningarna	  hade	  fått	  veta	  detta	  innan	  medlemsländerna	  skrev	  under,	  skulle	  det	  ha	  blivit	  bråk	  och	  krav	  
på	  folkomröstningar.	  Det	  önskar	  icke	  	  FN	  och	  medlemsländerna.	   

Nu	  kommer	  det	  att	  bli	  villervalla	  i	  alla	  länder	  –	  inte	  minst	  ekonomisk	  villervalla,	  ty	  planen	  kommer	  att	  bli	  dyr	  att	  
genomföra.	  Varje	  land	  skall	  betala	  milliarder.	  Samtidigt	  väntas	  ett	  ekonomiskt	  sammanbrott,	  som	  världen	  aldrig	  
har	  sett	  maken	  till. 

Och	  vem	  skall	  betala	  räkningen?	  Jo,	  det	  är	  Du	  och	  vi!	   

Det	  blir	  högre	  skatter	  och	  avgifter…	  samt	  många	  andra	  belastningar	  –	  för	  folket! 

«Lyssna,	  ni	  som	  är	  rika,	  gråt	  och	  klaga	  över	  de	  olyckor	  som	  skall	  komma	  över	  er.	  Er	  rikedom	  skall	  förmultna	  och	  
era	  kläder	  förtäras	  av	  mal.	  Ert	  guld	  och	  silver	  skall	  ärga,	  och	  ärgen	  skall	  vittna	  mot	  er	  och	  förtära	  ert	  kött	  som	  eld.	  
Ni	  har	  samlat	  skatter	  i	  de	  sista	  dagarna.»	  	  Jakobsbrevet	  5:1-‐3. 



Enligt	  arikel	  47,	  skall	  varje	   land	  ansvara	   för	  att	  genomföra	  Agenda	  2030,	  medan	  övervakningen	  skall	   skötas	  av	  
FN:s	  Generalförsamling	  genom	  Högsta	  Politiska	  Rådet	  och	  Ekonomiska	  och	  Sociala	  Rådet. 

Nationerna	  blir	  därmed	  trogna	  undersåtar	  under	  FN:s	   regelverk,	  precis	   som	  EU:s	  medlemsstater	  är	  under	  EU:s	  
regelverk. 

Tror	  Du	  på	  FN:s	  löfte	  –	  att	  planen	  kommer	  att	  förvandla	  vår	  värld	  till	  det	  bättre	  fram	  till	  2030? 

Vad	  betyder	  egentligen	  hållbar	  utveckling? 

Svar: 

FN	  och	  dess	  stödjare	  betraktar	  hållbar	  utveckling	  som	  något	  mer,	  än	  bara	  sättet	  att	  uppnå	  en	  renare	  miljö	  på.	  De	  
betraktar	   detta	   som	   ett	   redskap	   för	   att	   åstadkomma	   en	   länge	   efterlängtad	  Ny	   Ordning	   för	   alla	   länder	   i	   hela	  
världen.	  

Miljön	  är	  ett	  fulländat	  verktyg	  för	  eliten	  att	  använda,	  för	  att	  åstadkomma	  deras	  version	  av	  ett	  utopiskt	  samhälle,	  
eftersom	  nära	  nog	  allt	  slags	  mänskligt	  görande	  påverkar	  miljön	  på	  något	  sätt.	  Sist	  och	  slutligen	  hoppas	  de	  kunna	  
centralt	   planera	   och	   strängt	   reglera	   praktiskt	   taget	   allt	   det	   vi	   gör,	   och	   vi	   kommer	   att	   få	   höra,	   att	   detta	   är	  
nödvändigt,	  för	  att	  «rädda	  planeten».	  

Och	   de	   kommer	   aldrig	   att	   träda	   ut	   ur	   garderoben	   och	   öppet	   kalla	   det	   för	   en	   «Ny	   Världsordning»,	   eftersom	  
«hållbar	  utveckling»	  låter	  så	  mycket	  trevligare	  och	  lättare	  sväljs	  av	  allmänheten.	   

 

Hurdant	  skall	  det	  nya	  systemet	  bli? 

Hur	  tänker	  de	  att	  uppnå	  denna	  «utopi»,	  som	  de	  lovar	  oss? 

Svar: 

Innerst	   inne	   längtar	  varje	  människa	  efter	  en	  bättre	  värld,	  en	  värld	  utan	  krig,	   sjukdom,	  död	  och	  smärta.	  Därför	  
längtar	   människorna	   efter	   något	   bättre.	   Svaret	   förväntas	   vara	   –	   efter	   den	   globala	   elitens	   framtidsplaner	   –	  
Agenda	  2030. 

Agenda	  2030	  är	  receptet	  för	  att	  rädda	  vårt	  klot	  –	  tror	  de.	  Tror	  Du	  det? 

Löftet	  är	  alltid	  detsamma	  –	  eliten	  har	  räknat	  ut,	  hur	  de	  skall	  åstadkomma	  ett	  perfekt	  samhälle,	  utan	  fattigdom	  
och	   krig. Men	   till	   sist	   slutar	   alltid	   dessa	   utopiska	   ansträngningar	   i	   det	   värsta	   tyranni.	   Det	   blir	   slaveri,	   som	  det	  
tidigare	  gjorde	  i	  Egypten	  och	  Babylon. 

Forntidens	  Babylon	  har	  utvecklats	  till	  ett	  modernt,	  teknokratiskt,	  globalt	  Babylon.	  Folk	  har	  förslöats	  och	  gradvis	  
förts	  in	  i	  den	  globala	  socialismen/kommunismen/katolicismen.	  Vi	  ser,	  att	  historien	  upprepas. 

Vad	  säger	  Bibeln	  om	  framtiden?	  Blir	  det	  fred	  och	  glädje	  samt	  slut	  på	  fattigdom	  och	  ödeläggelse? 

«Och	  det	  skall	  bli	  hungersnöd	  och	  jordbävningar	  på	  den	  ena	  platsen	  efter	  den	  andra.»	  Matteusevangeliet	  24:7. 



«Ni	   kommer	   att	   höra	   stridslarm	   och	   rykten	   om	   krig...	   Folk	   skall	   resa	   sig	   mot	   folk	   och	   rike	   mot	   rike,».	  
Matteusevangeliet	  24:6-‐7.	   

«Och	  jag	  såg	  att	  det	  ur	  drakens	  gap	  och	  ur	  vilddjurets	  gap	  och	  ur	  den	  falske	  profetens	  mun	  kom	  ut	  tre	  orena	  andar	  
som	  liknade	  paddor.	  De	  är	  ondskefulla	  andar	  som	  gör	  tecken,	  och	  de	  beger	  sig	  ut	  till	  kungarna	  i	  hela	  världen	  för	  
att	  samla	  dem	  till	  striden	  på	  Guds,	  den	  Allsmäktiges,	  stora	  dag.»	  Uppenbarelseboken	  16:13-‐14. 

Ser	  vi	  denna	  samling	  nu?	  

«När	  folk	  säger:	  ’Fred	  och	  trygghet’,	  då	  drabbas	  de	  av	  undergång	  lika	  plötsligt	  som	  smärtan	  kommer	  över	  en	  kvinna	  
som	  skall	  föda,	  och	  de	  slipper	  inte	  undan.»	  Första	  Tessalonikerbrevet	  5:3. 

Låt	  Dig	  inte	  luras	  av	  Agenda	  2030.	  Agenda	  2030	  är	  modellen	  för	  en	  Ny	  Världsordning.	  	  Läs	  dokumentet	  själv,	  så	  
kommer	  Du	  snart	  att	  förstå	  att	  det	  är	  ett	  dokument,	  som	  berättar	  vem	  det	  är,	  som	  skall	  ha	  makten	  på	  vårt	  klot.	   

Det	  internationella	  regelverket	  skall	  styra	  över	  de	  nationella	  lagarna.	  Detta	  är	  påvemakten	  och	  FN:s	  stillsamma	  
ockupation	  av	  alla	  världens	  länder	  –	  ungefär	  som	  EU-‐systemet	  har	  ockuperat	  Europas	  länder.	  

FN	  kommer	  att	   förvandla	   vårt	  klot,	  men	  den	   frihet,	  som	  Du	  har	   i	  dag,	  godtas	   inte	   i	  Agenda	  2030.	  Den	  globala	  
eliten	   vill	   nu,	   att	   varje	  människa	   på	   denna	   jord	   skall	   följa	   deras	   agenda.	   Därför	   blir	   det	  mer	   övervakning	   av	  
Internet	  och	  censur	  av	  bloggar	  och	  den	  fria	  kommunikationen	  på	  sociala	  medier. 

Pressen	  och	  alla	  former	  av	  media	  skall	  följa	  globalisternas	  agenda. 

Det	  blir	  stränga	  regler	  och	  styrning	  över	  allting. Deras	  lösninger	  inefattar	  alltid	  mer	  central	  planläggning	  och	  mer	  
kontroll	   i	   deras	   EGNA	   händer.	   Målet	   är	   en	   starkare	   globalisering	   och	   en	   begränsning	   av	   den	   nationella	  
självbestämmanderätten.	  Anser	  Du	  det	  vara	  en	  sund	  förvandling? 

 

Startskottet	  för	  genomförandet	  av	  Agenda	  2030	  går	  den	  1.	  Januari,	  2016	  och	  processen	  löper	  fram	  till	  2030.	   

Globalisterna	  tar	  bort	  folkets	  vapen,	  så	  att	  de	  får	  minsta	  möjliga	  motstånd	  och	  lättare	  kan	  kontrollera	  alla.	   

Obama	  i	  FN:	  «Jag	  tänker	   inte	  dra	  mig	  för	  att	  använda	  makt».	  Och	  enligt	  The	  Patriot	  Act,	   regelverket	  som	  kom	  
efter	   tragedin	  med	  The	  World	   Trade	  Center	   den	   11.	   September,	   2001,	   kan	  de	   fängsla	   folk	   utan	   rättegång	  och	  
dom. 

I	   USA	   och	   Canada	   finns	   det	   800	   fångläger/koncentrationsläger,	   som	   står	   tomma.	   Vad	   tror	   Du,	   att	   de	   skall	  
användas	  till?	  

Påve	  Franciskus	  gläder	  sig	  över	  Agenda	  2030,	  och	  han	  önskar	  	  handling	  «här	  och	  nu». 

Obama	   sade	   alltså	   i	   FN:	   «Jag	   tänker	   inte	   dra	  mig	   för	   att	   använda	  makt»	   och	   Obamas	   administration	   och	   FN	  
annonserade	  en	  global	  polisstyrka,	  för	  att	  bekämpa	  extremism	  i	  USA	  (Breitbart,	  den	  2.	  Oktober,	  2015).	  Och	  påve	  
Franciskus	  vill	  ha	  ett	  slut	  på	  all	  form	  av	  fundamentalism.	  Han	  betraktar	  den	  som	  lika	  farlig	  som	  terrorism.	  Alltså	  
kommer	   Bibel-‐troende,	   som	   tänker	   hålla	   fast	   vid	   Bibeln	   och	   Bibeln	   allena	   i	   framtiden,	   att	   garanterat	   få	  



bekymmer.	   Nu	   börjar	   Vatikanens	   folk	   och	   den	   globala	   eliten	   att	   rensa	   bort	   dem,	   som	   icke	   passar	   i	   den	   Nya	  
Världsordningen! 

Jesuiten	  Malachi	  Martin	  skrev	  i	  sin	  bok	  The	  Keys	  of	  This	  Blood:	  Det	  handlar	  om	  vem,	  som	  skall	  besitta	  och	  utöva	  
den	   tudelade	  maktens	   autoritet	   och	   kontroll	   över	   var	   och	   en	   av	   oss	   som	   individer	   och	  ÖVER	  ALLASAMMANS	  
SOM	  EN	  GEMENSKAP...	  I	  det	  tredje	  årtusendet...	   

Vi	  ser	  nu,	  att	  Vatikanen	  fullföljer	  sin	  plan	  genom	  FN,	  EU,	  den	  Afrikanska	  Unionen,	  osv. 

Uppenbarelseboken	  13:3 

«...	  Hela	  jorden	  förundrade	  sig	  över	  vilddjuret	  och	  följde	  efter	  det,». 

«Och	   kvinnan	   som	   du	   såg	   är	   den	   stora	   staden	   (Babylon),	   som	   regerar	   över	   kungarna	   på	   jorden.’»	  
Uppenbarelseboken	  17:18. 

«...	  genom	  din	  svartkonst	  blev	  alla	  folk	  vilseledda.»	  Uppenbarelseboken	  18:23. 

«Och	  de	  tio	  hornen	  du	  såg	  är	  tio	  kungar,	  som	  ännu	  inte	  har	  fått	  något	  rike.	  Men	  tillsammans	  med	  vilddjuret	  får	  
de	  makt	  att	  regera	  som	  kungar	  under	  en	  enda	  timme.»	  Uppenbarelseboken	  17:12. 

«De	   behärskas	   av	   ett	   och	   samma	   sinne	   och	   överlämnar	   sin	   makt	   och	   myndighet	   åt	   vilddjuret.»	  
Uppenbarelseboken	  17:13. 

 

Ellen	  G.	  White	  kommenterar	  dessa	  verser	  så	  här:	  

«Det	   kommer	   att	   bli	   ett	  universellt	   förbund,	   där	  alla	   är	   i	   samklang,	  en	   sammanslagning	  av	   Satans	   krafter.»	  –	  
Ellen	  G.	  White,	  MS	  24,	  1891. 

«I	  det	  krig,	  som	  kommer	  att	  utkämpas	  i	  de	  sista	  dagarna,	  kommer	  all	  världens	  fördärvade	  krefter,	  som	  inte	  visar	  
lydighet	  mot	  Guds	  lag,	  att	  förena	  sig	  i	  opposition	  mot	  Kristus	  och	  dem,	  som	  står	  på	  Hans	  sida.»	  –	  Ellen	  G.	  White:	  
Review	  and	  Herald,	  den	  13.	  Oktober,	  1904. 

Vi	  befinner	  oss	  i	  krig.	  Det	  kommer	  att	  bli	  ett	  fysiskt	  och	  andligt	  krig.	  Bibeln	  berättar	  i	  några	  få	  ord,	  vem	  segraren	  i	  
kriget	  kommer	  att	  bli:	  	  

«De	  (de	  tio	  hornen	  =	  all	  världens	  fördärvade	  krafter)	  skall	  strida	  	  mot	  Lammet	  (Kristus),	  och	  Lammet	  skall	  besegra	  
dem,	   tillsammans	   med	   de	   kallade,	   utvalda	   och	   troende,	   eftersom	   han	   är	   herrarnas	   Herre	   och	   konungarnas	  
Konung.’»	  Uppenbarelseboken	  17:14. 

 

Vi	  ser	  nu,	  att	  dessa	  profetior	  är	  i	  färd	  med	  att	  gå	  i	  uppfyllelse.	  All	  världens	  makter	  ger	  nu	  FN	  myndighet	  till	  att	  
styra	  hela	  världen,	  och	  FN	  genomför	  Vatikanens	  plan.	  Vatikanen	  har	  väldigt	  ofta	  använt	  andra	  till	  att	  genomföra	  
sina	  planer.	  Bibeln	   säger	  också,	   att	   skökan	   (Katolska	  Kyrkan)	   ansvarat	   för	  de	  heligas	  utgjutna	  blod	  och	  blodet	  
från	  alla	  dem,	  som	  mördats	  på	  jorden.	  Uppenbarelseboken	  18:24.	  	  



I	  Jesuiteden	  ger	  Jesuiterna	  ett	  löfte	  om,	  att	  de	  skall	  inleda	  krig	  och	  omvälvningar	  samt	  bruka	  alla	  medel,	  för	  att	  
bryta	   ned	   protestantismen	   och	   de	   självständiga	   nationerna.	   (Se	   videon	   på	  www.endtime.net	   som	   heter	  Pave	  
Frans	  i	  Vatikanet	  –	  en	  Jesuit.)	  	  

Vi	  upplever	  denna	  strategi	  både	   i	  Afghanistan,	   Irak,	  Syrien,	  m.fl.	   länder.	  Bibeln	  uppenbarar	  alltså,	  att	  Katolska	  
Kyrkan	  orsakat	  all	  blodsutgjutelse	  på	  jorden.	  De	  gömmer	  sig	  bakom	  andra,	  för	  att	  förverkliga	  sina	  mål.	  Nu	  gör	  de	  
sammalunda	  genom	  FN,	  och	  vi	  kommer	  snart	  att	  se,	  vilka	  straff	  och	  blodbad	  denna	  Agenda	  2030	  skall	  medföra	  i	  
en	  när	  framtid!	  	  

Men	   för	   oss	   är	   det	   viktigt,	   att	   vi	   nu	   ödmjukar	   oss	   inför	   Gud,	   erkänner	   vår	   synd	   och	   lägger	   våra	   liv	   i	   Herrens	  
händer.	  Vi	  måste	  ha	  ett	  rent	  hjärta	  och	  sinne,	  så	  att	  Gud	  kan	  vara	  med	  oss	  på	  ett	  helt	  speciellt	  sätt	  under	  dessa	  
avslutande	  händelser.	  

Dessa	  globala	  makthavare	  tror,	  att	  de	  skall	  förvandla	  vårt	  klot	  efter	  sitt	  mönster.	  Men	  de	  tar	  grundligt	  fel.	  De	  räknar	  
inte	   med	   Gud,	   som	   vakar	   över	   det	   hela.	   Vi	   har	   denna	   uppenbarelse	   från	   Danielsboken,	   som	   berättar	   hus	   det	  
kommer	  att	  gå	  till	  slut:	  	  

«Men	  i	  de	  kungarnas	  dagar	  skall	  himmelens	  Gud	  upprätta	  ett	  rike,	  som	  aldrig	   i	  evighet	  skall	  förstöras	  och	  vars	  
makt	   inte	   skall	  överlämnas	   till	   något	  annat	   folk.	  Det	   skall	   krossa	  och	  göra	   slut	  på	  alla	  dessa	  andra	   riken,	  men	  
själv[t]	  skall	  det	  bestå	  för	  evigt.	  Du	  såg	  ju	  att	  en	  sten	  revs	  loss	  från	  berget,	  men	  inte	  genom	  människohänder,	  och	  
att	  den	  krossade	  järnet,	  kopparn,	  leran,	  silvret	  och	  guldet.	  Den	  store	  Guden	  har	  nu	  uppenbarat	  för	  konungen	  vad	  
som	  skall	  ske	  i	  framtiden».	  –	  Danielsboken	  2:44-‐45. 

Det	  är	  Jesus,	  som	  skall	  komma	  och	  upprätta	  Sin	  nya	  Ordning.	  Vi	  läser:	  

«När	  ni	  ser	  allt	  detta	  vet	  ni	  på	  samma	  sätt	  att	  han	  är	  nära	  och	  står	  vid	  dörren.»	  Matteusevangeliet	  24:33. 

«Och	  jag	  såg	  en	  ny	  himmel	  och	  en	  ny	  jord.	  Ty	  den	  första	  himlen	  och	  den	  första	  jorden	  hade	  försvunnit,	  och	  havet	  
fanns	  inte	  mer.»	  Uppenbarelseboken	  21:1.	  

«Men	  nya	  himlar	  och	  en	  ny	  jord	  där	  rättfärdighet	  bor,	  väntar	  vi	  på	  efter	  hans	  löfte.»	  Andra	  Petrusbrevet	  3:13.	  

«Se,	  han	  kommer	  med	  molnen,	  och	  varje	  öga	  skall	  se	  honom,».	  Uppenbarelseboken	  1:7. 

Säden	  är	  mogen.	  	  Jesus	  kommer	  för	  att	  inhösta	  Sitt	  trofasta	  folk!	  Vi	  läser	  följande	  om	  detta:	  

«Och	  jag	  såg,	  och	  se:	  ett	  vitt	  moln,	  och	  på	  molnet	  satt	  en	  som	  liknade	  Människosonen.	  På	  sitt	  huvud	  hade	  han	  en	  
krona	  av	  guld	  och	  i	  sin	  hand	  en	  skarp	  skära.	  Och	  en	  annan	  ängel	  kom	  ut	  från	  templet	  och	  ropade	  med	  hög	  röst	  till	  
honom	  som	  satt	  på	  molnet:	  ’Räck	  ut	  din	  skära	  och	  skörda!	  Skördetiden	  har	  kommit,	  ty	  jordens	  gröda	  är	  mogen.’	  
Han	  som	  satt	  på	  molnet	  räckte	  då	  ut	  sin	  skära	  över	  jorden,	  och	  jorden	  skördades.»	  Uppenbarelseboken	  14:14-‐16.	  

	  

Måtte	  Du	  och	  vi	  förbereda	  oss	  för	  denna	  begivenhet,	  som	  nu	  närmar	  sig	  med	  raska	  steg.	  Profetiorna	  
går	  i	  uppfyllelse	  mitt	  framför	  våra	  ögon,	  och	  Jesus	  kommer	  snart	  igen,	  halleluja!	  

	  



Med	  vänlig	  hälsning,	  

Abel	  och	  Bente	  Struksnes	  	  

KIT	  	  
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