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KAPITTEL 5

M O T EN Å N D EL IG E VER D EN SO R D EN
Den nye verdensorden tar ikke bare mål av seg å bli et stykke politisk håndverk.
Den vil også inneha et ikke ubetydelig åndelig element, og en verdensregjering vil
ventelig lage lover som begrenser tro sfriheten for det enkelte individ. Den katolske
dominans vil være betydelig, ikke minst fordi det har vært planlagt slik gjennom
århundrer.
Den katolske militsia, jesuittene, deler verden inn i to «åndelige» hovedgrupp eringer, som de hevder å ha fått kontroll over:
TROENDE
- EN VERDENSKIRKE

IKKE-TROENDE
- EN VERDENSREGJERING

Protestanter av alle slag, ortodokse
kirker av alle slag, muslimer , brahminer, buddhister, mormon ere, okkulte
kirker, Østens religioner, transcende ntal meditasjon, Jehova s Vitner, judaisme etc.

Kommunister, alle frimurerlosjene, sosialister, ateister, anarki ster, fagforeninger etc.

Ved hjelp av agenter og dekkoperasjoner har jesuittene i all stillhet gått inn i ki rker, teologiske fakulteter og seminarer, kristne TV -stasjoner og forlag, og blitt a kseptert som lærere, pastorer og evangelister. Gjennom budskapet kjærlighet og
enhet (love and unity) drar de alle protestantene inn i romerkirkens favn. Prote stantene benevnes ikke lenger som kjettere, men «separerte brødre».
Fra før har jeg beskrevet hvordan jesuittene startet og kontrollerer frimureriet
og hvordan dette blir brukt til å drive et hemmelig brorskap skjult for samfunnet.
Etikken og moralen man finner i frimureriet er derfor svært likt det jesuittiske sy stemet. Her er et sitat fra frimurernes egne kilder som beskriver hva de kan tillate
seg:
«Du må skjule alle ulovligheter som er gjort av din frimurerbroder, unntatt mord og forræderi... og
skulle du bli kalt inn som vitne mot en frimurerbror, vær alltid sikker på å beskytte ham. Bruk krokveier, ikke fortell den hele sannhet i denne sak, hold hans hemmeligheter, glem de viktigste punktene.
Det kan være at dette blir falsk ed, det er sant, men du har holdt dine fo rpliktelser, og husk at hvis du
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lever opp til dine forpliktelser , vil du bli fri for synd.»

I et radioprogram i NRK ble det dokumentert hvor effektivt jesuittene infiltrerte
den norske lutherske kirke tidligere i dette århundre, og flere norske prester ble da
avslørt som jesuitter. 2 I boken «Jesuit Orden» av Albert E bneter (Katolska bokforl aget) presiserer den katolske kirke at et av jesuittenes hovedmål etter 2. Vatika nkonsil har vært «integrering». Et mer de kkende uttrykk for dette er infiltrasjon.
Jesuittene har dirigert organisasjoner som Catholic Youth Action , Legion of Mary
(ved hjelp av Kathryn Kuhlman) og Knights of Colombus til å dra lasset sammen
med prester og nonner i vanlige klær, og som hevder at det katolske systemet er en
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kristen kirke. Langvarig infiltrasjon og kompromissets idé har ført til at protest antiske pastorer er redd for å tale den katolske kirke imot. Gjør de det, vil utplasserte
agenter sørge for at de får det vanskelig. Sammen med den økumeniske vinden blir
resultatet at mange prester og forkynnere ikke har noen brodd i sitt budskap, men
taler det som folket vil høre, uten å nevne det protestantiske «frafallet». Hva sier
Bibelen om de siste tider og en forky nners oppgave?


Forkynn Ordet, stå klar i tide og ut ide,
overbevis, tal strengt, tal trøst!
Gi ikke opp når du lærer dem!
For det skal komme en tid da folk ikke lenger kan tåle den sunne lære; men
slik de finner det for godt, skal de ta seg lærere i mengdevis, for de vil ha
det som klør i øret. De skal vende sitt øre fra sannheten
og holde seg til myter.
Men du må være nøktern i alt det du gjør.
Ta på deg lidelse, gjør din gjerning som evangelist og fullfør din tjene ste. 3

Gradvis ønsker den katolske kirke å innføre katolsk filosofi, teologi og liturgi i
protestantiske kirkesamfunn. I Danmark arbeider en rekke statskirkeprester gje nnom en eksklusiv, lukket broderskap -losje for å innføre katolsk filosofi i den danske
folkekirken. De innrømmer i «Extra Bladet» at de i hemmelighet har skrevet under
på en avtale om at de skal misjonere innad i kirken for den katolske tro. 4
Medlemmene i Kirkeli g Fornyelse, som er losjens navn, består av høykirkelige
proster, prester og kapellaner. I foreningens formålsparagraf står det at hensikten
med losjen er å utbre katolsk tro gjennom intern, holdningsskapende påvirkning og
ved å utkrystallisere den danske kirkes sanne katolske arv i lære, tro og ordning.
Sentralt her står feiringen av den katolske messen. En av sogneprestene i folkeki rken hevder sogar at han selv er katolikk. Man ønsker også en innføring av det k atolske skriftemålet der menighetsmedlemmer b ekjenner sin synd til presten og får
tilgivelse, samt kirkens mulighet til å ilegge syndere bot eller peng estraff (avlat).
Man finner også en lignende avdeling i Norge under mottoet «Ordo Crusis» (ko rsets orden), som ønsker å innføre skriftemål og en mer k atolsk nattverdspraksis i
statskirken. Ordenen består av sentrale personer i kirke og samfunn, bl.a. professor
Inge Lønning, professor Egil A. Wyller, biskopene Per Lønning, Sigurd Oseberg og
Fredrik Grønningsæter, samt en rekke sogneprester. Opptak i orde nen skjer vanligvis ved de årlige «helgendagene» på Gran. 5 Sentrale medlemmer i denne ordenen
er i dag blant dem som ivrer mest for at norske statskirker skal kunne benyttes av
katolikkene til deres jubileumsfe iringer.

Tilbake til Rom gjennom 2. Vatikankonsil
Den 25 januar 1959 - bare noen få måneder etter pave Pius XII's død, annonserte
hans etterfølger - pave Johannes XXII - planene for et større konsil. Den primære
hensikten med samlingen ble bekjentgjort å være tofoldig. For det første å oppd atere og modernisere formidlingen av kirkens tro og lære slik at dogmene kunne bli
mer forståelige for vanlige mennesker. Sekundært var det lagt opp til at effekten
av denne planlagte endringen skulle gjøre katolsk tro mer attraktiv for "våre adski lte brødre." 6
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Av de mange endringene som ble vedtatt på konsilet og til relativt stor grad også
søkt gjennomført i årene som fulgte samlingen, er det viktigst å nevne dokumentet
"Sacrosanctum Concilium", publisert 4. des. 1963. Det engelske tittelen på dok umentet er "The Constitution on the Sacred Liturgy." Dokumentets tema er en anb efalt liturgisk endring knyttet til tilbedelsesform og tilbedelsesinnhold. Hovedgrunnen for denne endringen sies å være "To foster whate ver can promote unity among
all who believe in Christ." Ideen er altså at alt som leder til enhet blant alle troe nde skal fostres eller vektlegges. Hensikten er ikke her at katolikker skal bli halvveis
protestanter eller omvendt, men at de "atskilte brødre", protestantene, skal ledes
tilbake til Rom.
En annen sentral setning i dokumentet er; "to strengthen whatever can help to
call all mandkind into the church's fold. Accordingly it sees particularly cogent re asons for undertaking the reform and promotion of the liturgy ." 7 Her blir vi informert
om at den liturgiske reformen konsilet anbefaler, er for å styrke hva det enn måtte
være som kan lede alle mennesker inn i den K atolsk Kirke.
En gjennomgang av dokumentet åpenbarer at møtestil, møteform og møteterm inologi blir foreslått vesentlig endret på en rekke områder i harmoni med kirkens
lange "celebration"-tradisjon.

Hva er "Celebration"?
Selve "celebration"-ideen (å feire) har i mange hundre år vært et innholdsrikt
nøkkelkonsept for Den katolske kirke. Uttrykket ble knyttet til alle former for tilb edelse i katolske kirker og til aktivit eter som uttrykket kirkens åndelige og verdslige
makt og autoritet. En av de viktige "celebrations" i den mørke middelalder var u tryddelsen av annerledes troende på bålet, idet man "feiret" utryddelsen. Da ti t usen hugenotter ble myrdet på Bartolomeusnatten i Paris i 1572, feiret pave Gregory
XIII denne nedslaktingen ved å gå til messe, og beordret samtidig en mynt laget for
å feire anlednin gen. 8 Ordet celebration er altså kirkehistorisk sett sterkt knyttet til
drap på Guds trofaste bar n. Den katolske messen ble kalt "eukarist celebration", og
prosesjonene til ære for gitte helgener ble også b eæret med "celebration" formuleringen. Ordet er derfor et svært ubrukelig konsept for prote stanter.
Noen sentrale prioriteringsområder fra Vat ikan II:
1. Å gjøre nødvendige anstrengelser for at alle kirkesamfunn blir kjent med og vant
til "celebration"-begrepet. Alle samfunn skal over tid påvirkes og knyttes til hva
det "revitaliserende celebration" -uttrykket symboliserer.
2. Å påvirke religiøse samfunn slik at møter i langt større grad enn tidligere tre kker medlemmene inn i tilbedelsen ved fysisk bev egelse og verbal respons.
3. Å anbefale mer dialog mellom "the celebrant" (prest eller pastor) og forsa mlingen. Dette er vektlagt som et middel til å høyne det emosjonelle opplevelse snivået i gudstjenesten. Denne anbefalingen kan bedre forstås når vi vet at
stemning, følelser og emosjonelt engasjement i katolske kirker betraktes som
viktigere enn innholdet i Guds Ord. I denne kirken er "sakramentstedet" og "a lteret" foran i midten av kirken det sentrale. Talerstolen er gjerne på siden på
grunn av at Bibelen, Guds Ord, regnes mindre vesentlig enn opplevelsen av
"hostien", den runde solkaken. Solkaken fremstiller ikke Jesu brutte legeme slik
brødet gjør i den protestantiske nattverden, men er et symbol på den hedenske,
babylonske solguden.
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4. Å benytte så mye variasjon som mulig i "c elebration"-gudstjenesteformen. Dette
gjør selvfølgelig gudstjenesten og tilbedelse lettere, og øker samtidig unde rholdningsverdien. Da bli r det enklere å komme til kirken uten å måtte forholde
seg til det kristne budskapets alvorlige sannhetspilarer. Overbevisning om synd,
anger, omvendelse, overgivelse og oppgjør vil oppleves lite aktuelle når forky nnelsen og gudstjenesteformen er lett, ufo rpliktende og underholde nde.
5. Å gi sang- og musikk-"celebration" god plass i framtidens tilbedelse. Denne s iden av planen blir i rapporten faktisk kalt "the most effective celebration." Det
anbefales spesielt at populære religiøse sanger/viser benyttes. Planen går ut på
å gi medlemmene det de liker, det populære, ikke det de trenger for rett bibe lforståelse og sunt kriste nliv.
6. I rapporten skisserer pavemakten bevisst påvirkningsprosess for å redusere r eformasjonens skille mellom den katolske "eukarist celebr ation" og den prote stantiske nattverden. Det blir poengtert at denne seremonien framstår som en
hjørnestein for all kristen enhet og alt samarbeid.
7. Planen vektlegger også det den kaller en uatskillelig forbindelse eller et bånd
mellom den katolske eukarist -"celebration" og all enhet omkring søndagens he llighet, som i planen er kalt "sunday celebration." Denne forbindelsen i katolsk
teologi er forståelig når vi husker eukaristens tilknytning til hedenskapets so ltilbedelse.
HVA HAR SKJEDD?
Omtrent alle protestantiske kirkesamfunn opplever et stadig voksende "celebr ation" - press. I samsvar med det katolske forslaget kaller flere lokale protestantiske
menigheter i USA seg ganske enkelt for en "celebration church." Alle følger de det
samme hovedprogrammet som Vatikanet har utarbeidet. Her er kjenne tegnene:
1. Stadig bruk av begrepene "celebration" i forbindelse med arrangementer.
2. Forkynnelsen av Guds Ord gis mindre tid og plass i møtestrukturen enn tidligere.
3. Medlemmene oppmuntres til å bruke armer og kropp ( svaie, vifte, danse) som
tilbedelsesuttrykk.
4. Sangen er populær og vektlegger lette og emosjonelle repetisjonsvers. Verdslige
viser og musikkstil samt instrumenter de fleste assosierer med et danselokale
eller en rockekonsert blir gradvis introdusert.
5. Møteinnholdet er svært variert og bærer sterkt preg av munter underholdning
og drama.
6. Forkynneren stiller en rekke spørsmål under selve møtet og ønsker dialog med
menigheten slik at alle kan komme med sine m eninger og ideer.
Ofte blir talere fra andre kirkes amfunn inviterte til å forkynne. Alle som bekje nner seg til å være kristne er akseptable på talerstolen nærmest uansett hva de tror
og lærer.
7. Sosiale arrangementer vektlegges framfor klar bibelsk forkynnelse.

Økumenisk karismatikk og musikk
Jesuittenes mesterstykke, som de kaller den tredje kraften eller den tredje bølgen, er innføring av den karismatiske bevegelse n. Det er denne bevegelsen som får
protestantene til å ta imot Rom med åpne armer. Presidenten og de religiøse l ederne i USA, et land med et fundament bygget på prote stantiske idealer, tar imot
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paven som verdens far, og ber ham om å velsi gne landet. Mange av disse religiøse
lederne er eksperter på falske religioner. De hevder å b eskytte kristenheten mot
falsk lære, og de vet eller bør vite fullt ut at den katolske lære er å ligne med Baaltilbedelse. Hvorfor sier de ingen ting? Har jesuittene greid å plassere sine folk som
ledere i de kristne organisasjonene?
Flere bøker bekrefter Vatikanets bruk av den kar ismatiske bevegelsen som ver ktøy for økumenisk enhet fra 1968. Jesuitt -kardinalen Augustin Bea skriver om pi nsebevegelsens gode egenskaper i prosessen med å lede «adskilte brødre» tilbake til
moderkirken. Jesuitten Rahner og katolikken Henrich Fries beskri ver i boken «Unity
of churches, an actual possibility» en detaljert handlingsplan for å omgjøre refo rmasjonen. I boken «Promoting Unity» fokuserer de samme forfatterne på hvordan
de protestantiske ki rkesamfunn skal bearbeides, at man skal begynne med leder ne
på topplan i de ulike ki rkesamfunn, hvorpå endringene filtreres nedover i systemet
til medlemsmassen. Sentralt i denne tanken er at den hierarkiske strukturen og ki rkelig prestisje og makt/autoritet får medle mmene til å overgi sine vurderinger til
lederne. Egentlig et gammelt, katolsk prinsipp som innebærer at Gud forholder seg
til menigheten gjennom sin representant, den ordinerte presten, som igjen er m ediator til menighetens me dlemmer.
I et møte i organisasjonen «The Society for Pentecostal Studies» i 1985 ble den
katolske presten Peter Hawken utnevnt til president. Man la en detaljert slagplan
for hvordan kikesamfunnene gjennom en karismatisk fellesfaktor skulle ledes inn i
den kommende katolske verdenskirken. Flere kirkeledere ser med uro på denne u tviklingen. I boken «The Pied Piper - The Spiritual Power of the New World Order»
skriver en baptistleder en fortvilet appell til kristenheten, der han dokumenterer
den enorme koordineringsplanen for å reversere reformasjonen gjennom karism atiske elementer. Han skriver bl.a. at:
«Denne karismatiske foreningsprosessen fortsetter med halsbrekkende fart, og når Vatikanets drøm
om et globalt, religiøst kompleks, med paven som leder, snart blir en realitet, vil pinsebevegelsen stå
framfor en Hellig Gud, anklaget for å ha vært hovedredskapet bak utviklingen.»

På den karismatiske konferansen i Brighton i 1991 ble det slått fast at brødrene
må komme tilbake til Rom. Katolikken Simon Tugwell sier i sin bok «Fikk du Ånden»
at både marxisme, zenbuddhisme, transcendenta l meditasjon og pinsebevegelsen
representerer trosretninger som sammen skal forenes i Rom. 9

Karismatikken - Roms høyre hånd
Trosbevegelsen er i likhet med katolisismen en kombinasjonsreligion sammensatt
av gnostiske og okkulte elementer, og kan følges gje nnom historien opp til vår egen
tid:
Fra Paracelsus (1400) til Mesmer (1700) og videre til P.P.Quimby (1800- 1860).
Læren delte seg på dette tidspunkt til:
1. Unity-bevegelsen ved Charles og Myrtle Fillmore.
2. Christian Science ved Mary Baker Eddy (1821 -1910)
3. New Thought ved J. og A.Dresser og W.F. Evans
Fra sistnevnte teologiske skole kom Charles Wesley Emerson og hans Emerson
College i Boston. På dette "kristne" seminaret, studerte E. W. Kenyon, som igjen ga
læren til Kenneth Erwin Hagin (1917-2003).
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Alle kan lese disse bevegelsenes bøker og selv få bekreftet at de teologiske h ovedtesene, med lite endring, er videreført fra de tidlige gnostisk \okkulte skolene til
Hagins hovedkvarter, Rhemabevegelsens College i Tulsa, Okl ahoma.
Ved dette lærestedet, fikk Åge Åleskjær (Oslo Kristne Senter) og Ulf Ekman (Livets Ord) sin utdanning. Det er også denne teologien som forkynnes i mange titalls
av trosbevegelsens sentra i Norge. Det er denne bevegelsen som dominerer TV fo rkynnelsen i USA, Vest -Europa, Øst-Europa, Afrika og Latin Amerika.
Alle trosbevegelsens sentrale dogmer er ubibelske og okkulte. I stedet for å a vsløre hedensk filosofi med Guds ord, blir skriftsteder fra Bibelen vridd ut av sin
meningssammenheng for å bekrefte den hedenske filosofien.

Tungetale som bindemiddel
Pinsevenner og karismatikere generelt har lenge ansett tungetale og visse em osjonelle og fysiske manifestasjoner som bombesikkert bevis på åndsdåp. Men da får
de et problem når det samme dukker opp hos katolikker til tross for at dette kir kesamfunnet lærer og forkynner mye dokumenterbart h edenskap.
For en pinsevenn er det da tre mulige konklusjoner som kan trekkes fra disse o bservasjonene.
For det første foreligger den teoretiske muligheten at katolsk tro og lære likevel
er bibelsk, selv om ingen hittil har kunnet påvise det ut fra Guds Ord.
Mulighet nummer to er at Gud faktisk ikke bryr seg noe særlig om hva bekje nnende kristne tror, lærer og praktiserer. Denne variasjonen er absolutt problem atisk. Spesielt når vi leser hvordan Herren be traktet falsk lære og hedenske skikker
på bibelsk tid:


Du, du skal ikke gå i forbønn for dette folket, og du skal ikke bære fram
bønnerop eller bønn for dem, og bønnfall Meg ikke. For Jeg vil ikke høre på
deg. Ser du ikke hva de gjør i byene i Juda og p å gatene i Jerusalem? Barna
samler ved, fedrene tenner ilden, og kvinn ene knar deig for å lage kaker til
himmeldronningen. De utøser drikkoffer til andre guder, for å egge Meg til
vrede." 10

I så fall må Gud ha endret seg mye, og det stemmer heller ikke m ed hva Skriften
erklærer: "Hos Ham er det ingen forandring eller skifte nde skygge." (Jakob 1:17)
Det tredje alternativet er at den tungetalen pinsevennene assosierer med ånd sdåp likevel ikke er Bibelens tungetale og åndsdåp, men en falsk versjon.
For pinsevenner flest synes det andre alternativet å være det mest sannsynlige.
Det betyr da at Gud har endret sin prioritering fra det vi finner beskrevet i Bibelen
slik at bibelsk eller ubibelsk forkynnelse nå ikke er noen hindring for Herren. Han
gir sine åndsgaver til dem han vil, uansett tro, liv sinnhold og gudsforhold.
Med disse observasjonene som utgangspunkt, er det ikke underlig at ledere innen
både Den katolske kirke og hos pinsevennene har tatt initiativ for å utdype muli gheten for lære-enhet og samarb eid innen evangelisering. Paven har selv hatt
mange samtaler med kjente pinseledere, men disse konferansene har fått lite o mtale i pressen.
MOT ENHET
I løpet av flere år med regelmessige samtaler har mange observatører uttalt at de
er meget overrasket ov er hvor langt disse samtalene er kommet. I flere land har
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konkurransen mellom de to religiøse gruppene vært skarp og synlig. Det gjelder
særlig i Latin-Amerika. Som ekse mpel kan nevnes at innen år 2005 regner man med
at det vil være flere pinsevenner i det katolske Guatemala enn katolikker. Forsk eren David Barrett sier at av verdens folketall på 6 milliarder er 1 milliard katolikker
og en halv milliard pinsevenner, men pinsevennene vokser mye raskere enn kat olikkene. Om nåværende vekst skulle fortsette og d enne verden bestå noen år til, vil
pinsevennene være det dominerende ki rkesamfunnet i 12 ulike latinamerikanske
land som hittil har vært regnet som kato lske.
Benediktermunken Killian McDonnell, som er en sentral leder i pavens råd for
kristen enhet, har skrevet at han er oppriktig sjokkert over hvor stor enhet som alt
er oppnådd på grunn av tidligere samtaler mellom de to kirkesamfunnene. Trad isjonelt og før den karismatiske prosessen forenet de to bevegelsene, var det synlig
opposisjon og noen steder direk te og fysisk konflikt dem imellom. "Men nå," sier
McDonnell, "finner vi ut at det er langt mer som kny tter oss sammen enn det som
skiller oss. Vi er rett og slett meget overrasket over hvor hurtig dette har skjedd,
og vi finner nå ut at vi tror likt hva me get sentrale bibelske sannheter an går."
Fra katolsk side er det ikke lenger snakk om å håpe på at den store pinsebevege lsen en dag vil akseptere paven som alle kristnes religiøse overhode og den katolsk
kirke som alles mode rkirke, men det snakkes om når det kommer til å skje
FISKING FORBUDT!
Et av de områdene hvor de to samfunnene er blitt enige, er at organisert «pr oselyttering» må opphøre. Begge parter har alt skrevet under på en erklæring om at
det både er uetisk og sensitivt, og kaller det for reduser t respekt og manglende
kristen kjærlighet å «stjele» medlemmer fra andre sa mfunn. Alle kristne er med
andre ord kristne, og all tro som har med seg en del kristne begreper er en akse ptabel tro. Falsk kristen lære eksisterer ikke lenger, og det er ingen å k alle ut av
«Babylon.» De har også blitt enige om å avstå fra kritisk journalistikk som påpeker
uenighet vedrørende andre kirkesa mfunns tro og lære.
Det faktum at profetene, Jesus, apostlene, de første kristne og reformatorene a lle forkynte sannhet og samti dig advarte mot falsk lære, er ikke lenger relevant. At
andre kirkesamfunn i tillegg til pinsevennene også beveger seg trinn for trinn den
samme veien, har fått våkne medlemmer til å undres over om det er flere samt aler
på gang mot enhet som ikke blir anno nsert slik at medlemsmassen kan håndheve
sin rett og plikt til å vurdere ut fra Guds Ord.
FELLES SAMLINGER
523 kirkeledere fra hele verden var samlet i Roma 4. -9. mai 1981 for den fjerde
internasjonale karismatisk -økumeniske kongress. Hensikten med samli ngen var å
videreføre arbeidet med den alt eta blerte enhet mellom kirkesamfunnene i ramme
av den karismatiske fornye lsen. I sin åpningstale til delegatene sa paven:
"Valget av Roma som sted for denne konferansen er et spesielt og viktig tegn på deres voks ende forståelse for betydningen av å være rotfestet i den katolske trosenhet som fi nner sitt synlige hovedsete i
Peters stol."

Med løftede hender og mange nikk med hodet tok paven imot den spontane og
hjertelige applausen kirkelederne ga hans klare tale.
De siste 10 årene har dokumentert et nært og varmt samarbeid mellom katolske
karismatiske ledere og ledere innen pinsebevegelsen. Ved "Pneuma 72" - konferansen i Notre Dame ble hundrevis av studie - og tilbedelsesgrupper etablert, hvor pr o-
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testanter og katolikker skulle møtes regelmessig for å oppleve karismatikkens u nder. I september 1977 var 50.000 katolske og protestantiske karismatikere samlet i
Atlantic City, der kjente ledere fra begge leire forkynte og påkalte Åndens nærvær.
Mottoet var "Enhet i Kristus ."
De to sentrale lederne for denne kongressen var den katolske Kevin Ranaghan og
kardinal Leon Svenens. Sentrale ledere fra en rekke protestantiske kirkesamfunn
hadde sine budskap å gi de fra mmøtte. Baptistlederen R. Carter Stapleton fortalte
med iver og glød at det største ved denne samlin gen var at man kunne se hvordan
barrierene mellom katolikker og protestanter og mellom ulike protestantiske kirk esamfunn ble brutt ned.
SØSTRENE KARISMA, EVANGELINE OG ROMA
Den 28. april i 1980 var 300.000 karismatikere samlet i Washington. Denne sa mlingen er regnet som en milepæl og et mesterverk når det gjelder katolsk og pr otestantisk samarbeid. Kjente protestantiske ledere som Pat Robertsen, Rex Hu mbard fra "Christian Broadcasting Network, Robert Schuller, James Robi nson og Jim
Bakker delte talerstol med katolske karismatikere som John Bertolucci, John
Randall og Michael Scanton. I årene etter ble det arrangert en rekke katolsk protestantiske karismatiske sa mlinger mange steder i USA.
Boken "The Three Sisters" ble skr evet for å summere erfaringene fra disse sa mlingene. Bokens tittel henviser til Evangeline (de evangeliske kirkene), Carisma
(pinsevennene) og Roma (katolikkene). Som et resultat ble det holdt mange katol ske messer hvor protestantiske ledere tok del. Katol ikker vil aldri ta del i en prote stantisk nattverd om den ikke blir forrettet i harmoni med katolsk teologi, mens
mange protestantiske prester har som en del av sammenslåingen tatt aktivt del i de
hedenske, katolske messer.
Boka "That they may be one," (at de må bli ett) av den protestantiske lederen
Thomas D. Twitchell åpnet døren for en fullstendig samling, og boka er hyllet av
den katolske kirke som nøkkelen til enhet. For å oppfylle denne bokas mål, samlet
33 katolske prester og protestantiske ledere se g til en messe hvor det fra katolsk
hold bl.a. ble sagt: "Vi elsker dere våre pins evenn-brødre og søstre, og takker dere
for at dere nå anerkjenner lydighet og underdanighet til kirkens autoritet (her m enes den katolske kirkes autoritet og myndighet) i vår eukaristiske feiring."
Mange pinseledere har sagt rett ut at enhet med den katolske kirke er deres e ndelige mål. Den kjente Kathryn Kuhlman er en av dem. Hun gjentok denne påsta nden ved en audiens hos paven. At den karismatiske superkjendisen Benny Hinn ønsker nært samarbeid med den katolske kirke, er også kjent. Private audienser hos
paven og åpenbaringene han påstår at han fikk da han deltok ved en k atolsk messe,
har han fortalt om i sine programmer.

Pensacola - demonbesettelse i Trosbevegelsen
Dette fenomenet begynte den 18. juni 1995 i menigheten Assembly of God,
Brownesville, Pensacola i Florida, USA. Men for virkelig å starte med begynnelsen,
må det nevnes at konturene av Pensacola -utviklingen egentlig ble indikert ennå
tidligere. Etter at denne men igheten hadde blitt førstesidenytt i de fleste kristne
blader, påsto den kje nte koreanske trosbevegelses pastor, Yonggi Cho, at han fire
år tidligere - altså i 1991 - hadde mottatt et syn fra Gud hvor han fikk se et kart
over USA. I synet ble det pekt på d et lille stedet Pensacola i Florida, og at en ve kkelse skulle begynne på dette st edet og spre seg over hele USA. Videre ble det i

10
synet sagt at denne vekkelsen skulle gå som en ild over hele verden og at Gud på
denne måten ville forberede alle på sitt snar e komme.
Associated Press -journalisten David Briggs skriver at på nåværende tidspunkt
kommer det hver uke hundrevis av pastorer fra omtrent alle land på kloden til Pe nsacola hver uke for å observere, bli salvet, og lære hvordan denne vekkelsen kan
transporteres til andre menigheter.
Men hva skjedde denne dagen for fire år siden? Menighetens hovedpastor, John
Kilpatrick, sto på talerstolen for å lede et møte. Han hadde nylig kommet tilbake
fra en reise til England, hvor han hadde mottatt en "anointing" ell er salvelse fra en
kjent leder innen Torontobevegelsen som da var på besøk i London. Mange kari smatiske pastorer innen dette kristne miljøet kaller seg "the anointed," altså "den
salvede", som er et navn på Kristus. Gjennom kanaliseringsbønn, hvor alle som ber
har kroppskontakt med hverandre, ble en åndskraft overført fra "den salvede" til
alle som var i direkte eller indirekte fysisk kontakt med ham. På denne måten ha dde pastor Kilpatrick med seg en spesiell åndsmakt som han senere kunne overføre
til medlemmer i sin lokale menighet i Florida. På seminaret i London som han de ltok i, lærte han også betydningen av å etablere bønnegrupper i sin menighet.
Gruppene hadde navngitte tema -bannere som menighetens medlemmer skulle sa mles under, og gru ppene ble organiserte med ledere og et rapporteringssystem. Et
hovedemne for bønnegruppene var å be om kraft. Gruppene hadde begynt å fung ere, og alt lå til rette for at den etterlengtede åndsoverf øringen kunne finne sted.
Mens John Kilpatrick sto foran sin menighet hørte han plutselig en merkelig s using over sin høyre skulder. Han snudde seg, men så ikke noe. Med ett ble beina
hans presset utover, og han merket at en voldsom strøm eller vind som kom fra et
sted bak ham, passerte mellom bena hans og ut i forsamlingen. Resul tatet var kaotisk. Mennesker begynte å hyle og skrike. Noen hoppet opp og ned mens andre b are falt bakover og ble liggende og skjelve som om de var i krampe. Snart lå det
mennesker i store hauger rundt om i møtelokalet, og støynivået var ikke til å holde
ut. Noen krabbet rundt på gulvet og bjeffet og ulte som hunder eller ulver. Andre
hadde latterkrampe, mens enkelte prøvde å kla tre oppetter veggene i kirkesalen.
Pastoren selv kalte det senere for et fullkomment og vanvittig kaos, men han var
overbevist om at det var Guds Hellige Ånd som fikk menighetens medlemmer til å
oppføre seg slik. "La oss be om at alle ki rkesamfunn får oppleve Guds kaos," ble
senere ett av hans standarduttrykk. Lurvelevenet varte i mange timer, og enkelte
av medlemmene kunne senere fo rtelle at de hadde sett syner hvor engler holdt
hverandre i hendene og danset i ring.
Slik begynte det som etterhvert fikk navnet Pensecola -fornyelsen. To måneder
senere sto 19- årige Alison Ward på talerstolen for å gi et vitnesbyrd. Hun begynte
uten forvarsel å skjelve voldsomt, og snart ble denne skjelvingen et nytt symptom
på åndskreftenes herjinger, og mange andre i menigheten fikk det samme utslaget.
Noen måtte slutte å jobbe da skjelvingene varte i uker og måneder. Det ble rappo rtert at enkelte (inkl udert pastoren selv) kunne sitte apatisk i mange timer uten å
kunne tenke eller gjøre noe. Skjelvingene var meget lik CP eller epileptiske anfall.
Noen hadde så kraftige skjelvinger at hendene beveget seg fram og tilbake hele 10
cm 6-8 ganger i sekundet. S amtidig ristet hodet så kraftig at det nesten ble umulig
å snakke eller fokusere øyn ene.
Alle var overbeviste om at dette var et stort under forårsaket av Gud, og at det
var Den Hellig Ånd som produserte symptomene og de fysiske manifestasjonene. Så
godt som all bibelsk forkynnelse opphørte i menigheten, og de fysiske og emosj o-
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nelle opplevelsene ble det sentrale for både menighetens medlemmer og de mange
tusen tilreisende. John Kilpatrick skriver at ca. 1,6 millioner mennesker har besøkt
menigheten fra 1995 til våren 1999. Mange av dem var med i bønnerekkene som
mottok kanaliseringen av åndskreftene, og kunne derfor ta med seg fenomenet
hjem til sine egne menigh eter.
PENSECOLA-RYTMIKK
Selve "tilbedelsen" begynner med emosjonell oppvarming ved at flere tro mmeslagere i mange minutter trommer rytmisk med stadig økende hurtighet og volum.
Rytmene og de suggererende trommehvirvlene begynner etterhvert å få de bes økende til å bevege kroppen i takt med rytmen og etterhvert løfte hendene som på
en vanlig rockekonsert. Snart vil bassgitarene gli inn i forestillingen, og kraftige
høyttalere vil få gulv, vegger og mennesker til å vibrere. Noen av sangerne i et
stort kor begynner å synge med, og i løpet av 10 -15 minutter synger hele koret
med og lydstyrken på "konserte n" blir formidabel.
Og responsen uteblir ikke. Ekstase, dans, hyl, dyrelyder, kroppsrystelser og annen
ekstatisk atferd blir uttrykt av de tilstedeværende.
EN ANNEN ÅND
Da den kjente okkultisten, hypnotisøren og "healeren" Franz Mesmer (opphavet
til uttrykket mesmerisme) arrangerte sine seanser, ble det rapportert at de tilst edeværende falt bakover, kom i en trance -tilstand, hadde spasmer og rystelser som
til forveksling lignet CP eller langt framskreden Pa rkinson, hysterisk latter, hoppet
opp og ned, gryntet og lagde diverse dyrelyder eller ble sittende i hypnotisk apati
uten å kunne tenke, tale eller bevege seg. Som nevnt tidligere kan Trosbevegelsen
spores tilbake til bl.a. Mesmer. Også musikalsk kan vi se et tydelig slektskap. Me smer var kjent for sin musikalske kunnskap og stilfulle spilling. I sine seanser beny ttet han detaljerte musikkarrangement, lys, scene -arrangementer og andre virk emidler for å sette pasientene i en avslappende stemning. Han var også overbevist
om at dette intensiverte kommunikas jonen i det "universelle fludium" - den kjente
”salvingen”, så han benyttet dette ofte. Under hans komma ndo, vekslet musikerne
fra voldsom til myk musikk for å lede mot den ønskede mesmeriske tilstanden
gjennom musikkens skarpe, gjennomtrengende toner og v ibrasjoner. Og menneskene gikk ut og trodde de var helbredet!
Nor Yang Xin er en kinesisk okkultist innen Qigong tradisjonen. Av en spiritistisk
menighet var han invitert til å holde "rally" i San Francisco i 1991. Han hadde på
forhånd informert arrangøren e om hva som ville komme til å skje med de fremmø tte når åndene ble manet frem. Og nøyaktig det han hadde forberedt dem på skje dde. Noen fikk kramper og ble liggende og riste på gulvet. Andre løp hysteriske
rundt og ulte eller bjeffet. Forsamlingen hoppet opp og ned, vrengte med øynene,
fikk latterkrampe eller krabbet rundt i ørske. Men til manges overraskelse var det
også flere som talte i tunger slik en kan høre det innen kristne bevegelser. Dette
må ikke forveksles med den tungetale som fant sted på pins efestens dag hvor de
som lyttet hørte sitt eget språk og derfor kunne fo rstå det som ble sagt.
En indisk journalist som var til stede på disse møtene, skrev etterpå at han ikke
kunne begripe at noen assosierte det han var vitne til med Den Hellige Ånd. Han
påsto at han i sitt eget hjemland, ved innvielsesseremonier til okkulte sekter, ha dde sett mennesker begynne å ule, skje lve, falle bakover, snakke uforståelig, hoppe
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opp og ned og vise hysterisk atferd nøyaktig slik han så det ved møtene i Pensec ola. Han beskrev denne atferden som helt vanlige symptomer ved demonisk bese ttelse.
I shamanismen benyttes også trommer med monoton rytmikk for å få kontakt
med åndene. Pinsevenn -kristne på Haiti har store problemer med å få nyomvendte
til å forstå hvorfor sym ptomene på det de kaller åndsdåp på sine møter er nøyaktig
lik det som kan observeres ved demonbesettelser i voodoo -seanser. Det er simpelthen ikke mulig å se forskjell. 11
BEDRAG I GUDS NAVN
Det er ingen indikasjon i Bibelen på at Den Hellige Ånd gjør at menn esker oppfører seg som gale. Jesu Ånd får ikke noen til å skrike, vræle, bjeffe, ule, hoppe opp
og ned eller oppføre seg som et vilt dyr som ikke kan kontrollere seg selv.
Hva sier Bibelen selv om den babels forvi rring som skal skje?


Alle skal de brøle sammen som unge løver, de skal knurre som løveunger. Når
de brenner av begjær, skal jeg lage i stand fester for dem. jeg skal gjøre
dem drukne, så de kan være lystige, men så sovne inn i en evig søvn og ikke
våkne, sier Herren. Jeg skal føre dem ned som l am til slakt... Mitt folk, dra
ut fra henne! Må enhver redde sin sjel fra Herrens ko mmende vrede... 12
"Ånden sier uttrykkelig at i de siste tider skal noen forlate troen og vende
sin oppmerksomhet mot forførende ånder og d emoners læresetninger," 13
"Den lovløses komme er etter Satans virksomhet med all kraft, tegn og lø gnens under,.." 14
"Mange skal si til meg på den dag; Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt
navn, drevet ut demoner i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i
ditt navn? Men da ska l jeg bekjenne for dem: Jeg har aldri kjent dere. Gå
bort fra meg dere som driver med lovlø shet," 15

Gjennom et slikt enormt bedrag blir stadig flere kristne ledet til å tro at Den He llige Ånd taler direkte til dem og at alle kristne taler samme sak. En ste rk leder med
en kraftig appell og karisma, ledsaget av rytmisk musikk, ser ut til å være oppskri ften for å kunne skape en ekstatisk effekt på massene. Mens helbredelse foregår på
scenen blir det spilt dempede, velgjørende klanger som er regissert til det s om
skjer på scenen, for senere å gå over i suggererende rytmer. Mange av disse he lbredelses-mønstringene er store, TV -overførte massemøter med mange tusen del takere (f.eks. på Wembley stadion). 16
Teknikkene som leder til tungetale og ekstatiske anfall er k jente øvelser som j esuittene og andre okkulte utøvere har mestret i flere hundre år, og som har sterkt
okkulte røtter. Ignatius de Loyola , jesuittenes grunnlegger, utviklet m.a. sine «å ndelige øvelser» gjennom systematisk meditasjo n, bønn, visualisering og illuminis ering. Han gikk inn i trance og ekstase, og ble observert under levitasjon (opphevelse av tyngdekraften). Gjennom disse øvelsene kom jesuittene under satanisk
innflytelse. Allerede rundt år 200 e.Kr. hadde montanist -munkene (den første
gruppen av karismatike munker) tungetale , profetisk tale og ekstaseopplevelser. De

13
brukte transcendental meditasjon i det de stadig messet og repeterte bønner og
navn på helgener, jomfruen Cybele og på fruktbarhets -gudinnen (Semiramis) - som
senere ble til jomfru M aria. 17
Jesuittene benytter seg i dag av disse kunnskapene gjennom den karismatiske b evegelsen, og har gjen nom sin okkulte kunnskap etter hvert oppnådd kontroll over
store deler av kristenheten og n asjoners lederskap. 18
Det finnes mange likhetstrekk mellom den karismatiske trosbevegelsen, katolsk
teologi og okkult praksis:
 Tungetale - uforståelig babbel, henry kkelse. Man er ikke fullstendig «innviet» før
man har erfart tungetale.
 Oppramsing av ord, bønner, rosenkransen, mantra, tranceproduserende ord.
 Store, suggererende møter.
 Bruk av gruppepsykologiske teknikker, kommandobesvimelse, kroppskommunik asjon.
 Bruk av rytmisk musikk og repeterende s ekvenser, hypnotisk rytmerepetisjon.
 Helbredelse. Å falle under kraften. Lederne hevder at du ikke behøver å være en
kristen for å kunne helbrede, for det er magi og rituelle prosesser som blir brukt.
Helbredelse ved å falle over ende skjer også innen okkult praksis, f.eks. i voodoo.
I Bibelen er det bare mennesker som er besatt av onde ånder som blir kastet til
bakken på denne måten.
 Troen på en udødelig sjel. Mennesket er kun en ånd med en sjel som er fanget i
et legeme.
 Mennesket er selv en gud. Mennesket har en gud boende inni seg. Ånden er av
samme kvalitet som Gud selv. Som hunder føder hvalper, så føder Gud små g uder.
 Tankekraft. Kraften i den positive bekjennelsen kommer fra tanken - mennesketanken er kilden for orde ts skaperkraft.
 Selvsentrering. «Kraften til å frigjøre seg selv, ligger i å vende sitt sinn innover.»
 Opprettelsen av et jordisk (karismatisk) p aradis.
 Hvis du lever i fattigdom, så bli sint, og sørg for at du blir rik. Grip makten som
Gud vil gi deg.
 Gud taler direkte til "salvede" ledere gjennom åpenbaringer, Bibelen er unø dvendig siden lederen får "direkte" budskaper. "S alvet" er et navn på Kristus. I k atolsk teologi kaller paven seg også for Jesu stedfortreder.
 Krev en velsignelse, og du får det.
 Dess mer du ofrer, dess flere velsignelser får du. (katolsk avlat)
Når det gjelder tungetale, kan det nevnes at samekulturen er kjent for sin pant eisme og tilknytning til magi og okkulte ritualer, og har hatt tungetale i 100 år . Så
tungetale trenger ikke være ensbet ydende med en kristen erfaring, men kan likså
godt være et okkult fen omen.
Mange mener at det er Guds ånd som blir utgytt på trosbevegelsens møter. Men
vil Gud virkelig utgyte sin ånd over menigheter som fremmer såpass store bibelske
villfarelser som f.eks. udødelig sjel, at mennesket skal bli som guder, helgentilb edelse og Jesu legemlige tilstedeværelse i nattve rden?
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Svaret må bli nei. De ånder som manifesterer seg på trosbevegelsens møter er
onde ånder, og den Gud de tilber er Sata n selv. Hundretusener av mennesker blir i
dag ført utfor stupet av trosbevegelsen. Jesu navn blir forkynt, men Satan tar
æren. Satan er blitt protestant.

Gospel-musikk
Ivan P. Pavlov, den kjente atferds-psykologen, gjorde også forsøk med rytmer og
refleks-kontroll på hundene sine, og han fant ut at de ble oppildnet ved raske ry tmer og hemmet ved seine rytmer. Ved å utsette hundene for synkoperte rytmer,
oppdaget han at hundenes nervesystem ble manipulert ettersom de ikke visste
hvordan de skulle reagere.
Det europeiske musikkpublikumet fikk en forsmak på rytmens virkning i 1913 da
Igor Stravinskys «Vårofferet» ble fremført i Paris, noe som førte til et ramaskrik.
Kort tid etter åpningsscenen var pu blikum hensatt i sjokktilstand. Musikken besto
for lytterne av en serie dissonanser og usammenhengende og voldsomme rytmer. I
løpet av få minutter kokte salen av opprør, og etter ti minutter brøt de første
slåsskamper ut mellom tilhengere og motstandere av musikken. Noen å r senere slo
Arnold Schönbergs atonale tolvtonemusikk ned som et lynnedslag i europeisk m usikkliv. Det som fullste ndig brøt med de gamle musikalske tradisjoner, var som et
ekko av en ny bevissthet sopplevelse som søkte en ny form. 19
Hvis man betrakter gospelmusikken i dag, er det en tydelig tendens at det er m usikken som er satt i høysetet, budskapet kommer i annen rekke. I stedet for å tilbe
Gud gjennom musikken, er det musikken, rytmen og «grooven» i seg selv, samt m usikerne, som oft e blir hyllet. Dette har sin klare årsak i at musikken er hentet fra
kroppsrelaterte, repeterende dansemusikk -former som vekker assosiasjoner til
«verdslige» handlinger mer enn sakrale, i tillegg til de andre virkningene jeg har
skissert under kapitt elet om musikkens fysikk.
Mange gospelkor benytter elementer fra heavy -rocken og tekstforfattere som er
okkultister. Et musikalsk forbilde har mange i Carole King , som sammen med teks tforfatteren Taylor er innvidde okkultister. Albumet «Tapestry» påstås å være in nvidd i et okkult hekseritu ale. 20
Selve gospelbudskapet i sin komplekse fremstilling er ofte knapt hørbart, og i nneholder sjelden dype sannheter eller oppfordring til å ta avstand fra verdslige sy sler, men forkynner stort sett «peace & l ove» -budskaper. Poenget er at det klør i
øret. Musikken vekker kroppens og sansenes behag, og da betyr ikke argumentene
noe lenger. En musikkform med en rytmikk som leder til seksuell kroppsbevegelse
og som øker utskillelsen av sex -hormoner i kroppen, er med på å viske ut grensene
mellom musikk som ærer Gud og musikk som støtter opp omkring umoral, mellom
sinnets musikk og kroppens musikk. Ingen kan tjene to herrer samtidig. (Matteus
6:24)

Kristen-rock
Opp gjennom alle tider har kirken hatt et strengt re gelverk knyttet til bruken av
musikk. I oldkirken var det forbudt med ren instrumentalmusikk, som en reaksjon
mot den romerske tradisjonen. I gregoriansk musikk var det fo rbudt å synge tersen,
da denne ble forbundet med dissonans og derfor ikke passet til den «rene» lære.
Senere ble tritonus den stygge ulven, og dette intervallet (h -f) ble regnet som dj e-
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velens dissonans. Likeledes har man hatt strenge regler for bruk av instrumenter til
kirkelige handlinger, blant annet ble fela regnet for å være fandens instrument ikke minst siden dette i nstrumentet ble flittig brukt til fest og dans. Også i dag er
man i enkelte kirkesamfunn skeptisk til instrumenter som gir assosiasjoner til ver dslig underholdning og hedenske skikker, f.eks. trommer. Man h ar lenge trodd at det
djevelske lå i selve instrumentet, fordi instrumentet hadde sitt opphav i og ble fo rbundet med mer umoralske miljøer. I dag skjønner man at det er selve musikken,
stilartene og effektbr uken man bør stille spørsmål ved.
Generelt har kristenheten lenge tatt avstand fra bruk av rock'n roll -elementer i
kristen musikk. Men i 60 -70-årene førte Ten Sing-bevegelsen med seg en liberalis ering av musikk i religiøs sammenheng i Norge, og man ser i dag at de fleste kirk esamfunn har sluppet rocken innenfor dørene, oftest i form av gospe lrock.
Musikkbruk i kristne miljøer har alltid vært et debattert tema, fordi man alltid
har hatt en gjengs oppfatning om hva som er passende musikk for å kunne ære
Gud.
Man har prøvd å forsvare kristenr ock ut fra to hovedargumenter:
1. Det er budskapet som kommer gjennom musikken som betyr noe. All musikk er
bra, bare den brukes i den rette hensikt. Gud har skapt musikkens lover, og de rfor kan all musikk benyttes.
2. Vi må møte ungdommen på ungdommens egne premisser. Gjennom å forkynne
budskapet via rock, kan en nå ungdommer som ellers ikke ville ha lånt øre til
evangeliet.
Som jeg tidligere har pekt på, er okkulte seanser i dag sterkt knyttet til bruk av
rockemusikk som katalysator på grunn av dennes suggererende og eggende virkning
på kropp og sinn. Og nå snakker jeg først og fremst om den fysiske siden ved rock.
Denne virkningen er fullstendig uavhengig av budsk apet, og vil virke inn på Salomo
så vel som Jørgen Hattemaker. Etter min oppfatning blir e t budskap som oppfordrer
til å følge Guds lov og moral, fullstendig forvirrende sammen med musikk som st imulerer til sex og opprør. Musikken er ikke nøytral, og kan heller aldri bli det.
John Todd sier at ingen rockemusikk eller countrymusikk er skrevet fo r verden,
men for at kristne skal høre på det. Bortsett fra kristne fundamentalister, er de
fleste kristne ikke så nøye når det gjelder sammenblanding med det okkulte, sier
han. De kan gjerne si farvel til rocken, men hører desto mer på countrymusikk (sp esielt i USA). I likhet med Beatles' sanger, er svært mange countrylåter skrevet i d opet tilstand, og det okkulte kommer i countrymusikken mer frem i ordene enn i
selve musikken. Countryartister som Willie Nelson, Hank Wi lliams, Outlaws m.fl.
forherliger hor, narkotika og vold. Flere countryartister, bl.a. Terry Gibbs, er in nvidde hekser. Kris Kristoffersen er illum inist.
Kristenrocken fører med seg avgudsdyrkelsens ånd, og industrien bak denne er
eid av mennesker som ikke er kristne. På spørsmål om kristenro ck fører mange til
tro, svarer den forhenværende John Lennon -fan, rockeartisten og forfatteren av tre
bøker om rock, Jeff Godwin:
«Kristenrock gruppen Mylon Le Fevre hevder blant annet at 30.000 har blitt frelst gjennom deres m usikk i løpet av tre år. Men hvor er disse 30.000? For de er ikke i kirkene... De er kanskje på K -rock konsertene, men ikke i kirkene. Hvor vi enn har reist har vi aldri møtt noen som har blitt frelst gjennom
21
kristenrock.»

16

Amy Grant, kristenpopens «dronning», sier se lv hvilken musikk hun har som sitt
ideal på sin plate «Unguarded»:
«Jeg ønsket å lage en plate som musikalsk ville passe inn mellom Madonna og Huey Lewis.»
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Hvis man prøver å sette kristen -rock/pop under et kritisk lys, blir man gjerne
møtt med utsagnet: Du skal ikke dømme! Bibelen sier derimot en del om de kris tnes ansvar for å tale en bror til rette når man mener han er på gal vei:


Dersom din bror gjør en synd, så gå til ham
og tal ham til rette på tomannshånd.
Hører han på deg, har du vu nnet din bror.
Men hører han ikke, så ta med deg en eller to andre, for etter to eller tre
vitners utsagn skal enhver sak stå fast.
Hører han heller ikke på dem, så si det til menigheten.
Men vil han ikke engang høre på menigheten, skal han være for deg so m en
hedning eller en to ller. 23

Amy Grant sier via direktøren i Gospel Music Association en del om hva hun m ener om disse kritikerne, som blir kalt konservative fund amentalister:
«Amy ønsker ikke at konservative fundamentalister skal komme til konsertene hennes. Hun ønsker
unge mennesker som vil reise seg opp og bevege seg etter beat'en, menne sker som ønsker å bli trykket
mot bakveggen av volumet i to timer. Det er hva hun gir dem... Hun har aldri vært favoritten til fu n24
damentalistene.

Word Records er den største distributøren av kristen musikk, og deres posisjon
som ledende promotor av kristenrock gir dem anledning til å påvirke millioner av
kristne rundt om i verden. Illuminati (via Rothschild og Rockefeller) eier Bank of
America. Bank of America eier RCA. RCA eier alle de tre viktigste TV -stasjonene.
ABC-TV, som er Illuminatis viktigste TV -stasjon for heksekraft, lar ingen film slippe
igjennom uten at satanismens ideologi vinner til slutt. ABC -TV eier Word via plat eselskapet sitt, ABC Records 25, og i forbindelse med dette sier forfatteren Victor
Bryditsky:
«Hvis musikkselskaper som Maranatha, Myrrah, Lexicon, Light etc. er eiet av Word, som er eiet av
American Broadcasting Company, som er eiet av Standard Oil, som er eiet av David Rocke feller, som er
eiet av Philippe Rothschild, kan du være sikker på at kirken ikke er illuminert av den Hellige Ånd, men
26
av Illuminati.»

John Todd kan bekrefte dette, idet han hevder at Illuminati har egne infiltrasjonsskoler der hekser blir trent opp til å infiltrere kristne kirker. Larry Norman ble
i følge Todd oppdratt i en slik skole for å jobbe for det kristne plateselskapet M aranatha. Okkultister har infiltrert ledels en i dette selskapet, som er skapt av heks ekraft, og de ansetter ikke artister som ikke er invidde hekser. Todd hevder v idere
at:
«Det er ikke ett plateselskap som i dag ikke er eid av he kser.»

27

John Todd hevder også at Keith Green, en kjent kristen artist, ble tatt av dage av
folk innenfor bransjen etter at han virkelig hadde omvendt seg og ikke lenger øn sket å ha bandet med seg på scenen. Han var i ferd med å oppdage den egentlige
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sannheten bak de kreftene han solgte musikken sin til, o g ble følgelig for farlig for
de samme kreftene. I dag blir Keith Greens tidlige musikk spilt, hans senere musikk
(etter omvendelsen) blir ikke gitt ut. Andrea Crouch ble i følge Todd betalt for å
forandre musikken sin i 1973, og etter dette året ble den også radikalt forandret til en verdsligere stil. 28
De kristne plateselskapene er tydeligvis eid av de samme interessene som arbe ider for en verdenskirke og en ny verdensorden. Det samme gjelder de store (kris tne og ikke-kristne) bokforlagene som ikke tar inn litteratur som er kritisk til den
okkulte konspirasjonen. C.S. Lewis, en kjent kristen forfatter, skal i følge Todd ha
hatt forbindelse med Golden Dawn og hekse-menigheter, og var nær venn av okkultisten John R. Tolkien (kjent for «Ringenes Herre»). De okkulte trekkene til Lewis
kan da også spores i «Drømmen om Narnia»-serien, som har gått som et populært
«kristent» program i NRK TV.
Den samme tendensen gjenspeiles også i kriste npopens tekster siden 70 -tallet.
Enhet og kjærlighet og det som klør i øret blir forkynt, i st edet for å ta avstand til
vold og umoral med fundament i Guds bud. Mange artister som står frem som r epresentanter for Kristi sak, viser det motsatte i sine liv, og gir med dette et in ntrykk av at det å være kristen ikke innebærer noe som helst slags avstand til ve rden
og ens tidligere liv.
Slik mye av kristen musikk fungerer i dag, er den et steg bort fra Bibelen, bort fra
Skriftens formaninger om å vende om fra verden:


Dere troløse!
Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud?
Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende. 29



Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden! Den som elsker verden,
har ikke kjærligheten til Faderen i seg. For alt her i verden - sanselig b egjær og øynenes lyst og hovmodig skryt på grunn av rikdom - det er ikke av
Faderen, men av verden. Og verden forgår med alt sitt b egjær, men den som
gjør Guds vilje, blir til evig tid. 30

Våre kirkesamfunn er i dag svært lite kritisk til hvilken musikk de benytter i rel igiøs sammenheng. Man tar imot det meste av musikk med åpne armer, og man er
ikke kritisk nok til tekst og musikalske virkemidler. Det virker som om det aller vi ktigste er å stå på god fot med «verden», og unngå å markere seg. Det man ikke vet,
er at dette er nøye planlagt, og at (jesuittenes/Illuminatis) infiltrering og en omfa ttende verdsliggjøring i de protestantiske kirkesamfunn, som jeg har nevnt tidligere,
har pågått lenge. Man er ikke lenger i stand til å s e faremomentene. Når en av
Norges mest populære artister synger «Imagine» av John Lennon, der teksten tyd elig fremmer ateismen, for en stappfull domki rke, er det betimelig å reagere. 31 Som
regel er mye gjort i en god hensikt, for uvitenhet en om musikkens makt er stor.
Men musikkens krefter når kristne like godt som ikke -kristne. Den virker på kro ppen og sinnet uavhengig av kultur, rase eller tro.
Mange ønsker heller ikke å vite noe som kan føre til at man må ta et valg. De er
fanget av dragningen til musikken, og er avhengig av kraftige og suggererende m usikalske uttrykk for å få opp den åndelige temperaturen, spesielt innen den kari s-
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matiske bevegelsen. På denne måten når Satan sjelens innfallsporter med sitt b edrag.
John Todd hevder at å ha en rocke- eller countryplate i huset medfører at det blir
kastet trolldom over hjemmet, fordi mange av platene er innviet i okkulte ritualer
og har okkulte, kodete symboler i teksten. 32 Derfor ber han kristne om å brenne
både disse og tilsvarende b øker, i det han henviser til Bibelen:


Mange av dem som var blitt troende, kom for å bekjenne og fortelle hva de
hadde gjort. Og i kke så få av dem som hadde drevet med svartekunster, kom
med bøkene sine og brente dem mens alle så på. Man regnet ut verdien av
dem og kom til 50.000 sølvpenger. På denne måten hadde Herrens ord veldig
fremgang og fikk stor makt. 33

Er det slik at et langt liv under påvirkning av rock og beslektede stilarter kan ødelegge evnen til å glede seg over en enkel melodi ? Man blir avhengig av et stødig,
komplekst og rytmisk akkompagn ement for at melodien skal fungere. Det skal på
død og liv «swinge». Dette har jeg selv merket som lærer i skolen. Enkle sanger s ynes ikke å fungere uten et mer eller mindre rockete komp. Folkemelodier, barn esanger og salmer oppfattes som «out of date». Trangen til synkoperte, utfyllende
arrangementer gjør at de enkle strofene oppleves som banale - på samme måte
som at svakt krydret mat oppleves som lite spennende for den som er vant med
mexikanske retter.
Dette skjer også i kristne miljøer. Salmer er ikke lenger «in» uten at «grooven» er
der, en gospelstil som «sitter». Alt skal jazzes opp slik at det fenger og stimulerer.
Det er vanskelig å finne glede i en enkel, tonal strofe, og gamle, kjente og avholdte
salmetoner går i glemmeboken. Den musikalske vektleggingen går fra sinnets behov
til kroppens begjær - til seksuelt opphissende danserytmer. Øystein Sunde har fa ttet poenget når han synger om «Frøken Bibelstripp».
Det er også en fare for at selve musikken og artist ene får en form for tilbedelse
eller opphøyelse, man tilber skaperverket i stedet for Skap eren. Kristenlivet blir en
rus på en sky av vellyd, og lytting til musikk erstatter tiden som burde brukes til
bibellesning. Det å bli en kristen betyr for mange ikke så mye mer enn det å bytte
artister. Musikken er den samme, men budskapet er mer akseptabelt. En minnes
holdningen til israelitt ene i ørkenen:


Flokken av fremmede som hadde sluttet seg til dem, fikk veldig lyst på mat.
Da begynte også israelittene å jam re seg igjen. «Å, om vi kunne få spise
kjøtt!» sa de. «Vi minnes fisken som vi spiste i Egypt, og som vi fikk for
ingenting. Vi minnes agurkene, melonene og purren, rødløken og hvitløken. Nå
svir det i brystet, for vi mangler alt. Vi ser ikke annet enn ma nna.» 34

I dag kan dette omskrives til:
Flokken av verdslige som hadde sluttet seg til dem, ble grepet av lyst. Da
begynte også de kristne å jamre seg igjen. «Å, om vi kunne få litt friske
danserytmer», sa de. «Vi minnes disko -dansen som vi alltid hadde i v erden.
Vi husker den melodiøse rocken, sangene og tekstene, ba lladene og dansene.
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Men du vansmekter sjelene våre, for vi mangler alt! Vi ser ikke annet enn
denne Bibelen og disse gammelmodige sa lmene.»

Hvor skal man så sette grensene? Det er et vanskelig spørsmål som ikke det er
lett å gi helt konsise svar på. Jeg tror at det er viktig her å gå til musikkens fysiske
virkning, som jeg har ski ssert tidligere, og se på hvilke effekter den har på kroppen.
Alt som er med på å bryte ned og manipulere kroppens fu nksjoner, og som er med
på å dirigere sinnet og gjøre tankene ensrettet, bør unngås. Det som stemmer med
kroppens innebygde harmoni og rytmiske sykluser, rene klanger og harmoniske a kkorder er positivt og oppbyggende. Det sentrale er at man virkelig skjønn er at musikkens makt er farlig stor, og at den kan brukes i en destruktiv så vel som en op pbyggende hensikt.

BAKLENGSBUDSKAPER I KRISTEN MUSIKK
Baklengsmaskering finnes visstnok også i kristen rock. Det som er interessant
med disse, er det faktum at artistene ikke kan sies å bevisst stå bak dette, og at
budskapene er vesentlig forskjellige i fra den sekulære musikken. Det er faktisk en
god del budskaper som kommer baklengs i kristenrocken, og det virker som om å ndeverdenen prøver å hjernevaske kristne med sin lucif eranske ideologi gjennom
musikken. Man kan spørre seg om Gud ville tillate dette, siden det er kristen m usikk. Jeff Godwin, tidligere rockemusiker, gir følge nde svar på dette:
«Svaret er enkelt. Hvis man har en musikkform som ikke tilhører Gud, og tilhører Ham og er overgitt til
Ham, så tilhører den Satans doméne. Det er bare svart og hvitt i denne verden. Det er velsignelser og
forbannelser, liv og død, himmel og helv ete, Gud og Satan, Kristus Jesus og verden. Det finnes i ngen
gråsoner i Guds Ord. Og hvordan skal da kristenrocken kunne passe inn med at det hele avhenger av
ditt hjerteforhold. Bibelen forkynner ikke slikt! Det er e nten rett eller galt, og hvis det ikke er rett, er
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det ikke verdt for en kristen å kaste bort t id på.

Budskapene i kristen baklengsmaskering er relativt identiske. Det vanlige er bu dskaper om å «ta merket», «merket er godt», «tilbe merket», «tilbe Satan», «jeg el sker Satan« eller noe tilsvarende. Under følger en liste der jeg har plu kket ut noen
av artistene innen kristenrock og hvilke baklengs -budskaper som hevdes å komme
frem fra deres melodier: 36
GRUPPE-NAVN
2n d Ch ap ter of Acts
Steve Arch er
Barren Cross
Margaret Becker
Brid e
Carman
Ch ristian Ch u rch
Rick Cu a
Dan iel Ban d
Bryan Du n can
Don Fran ci sco
Ren ee Garcia
Amy Gran t

MELODI-TITTEL
Good N ews
If y ou 're re ad y
Ju st a tou ch
Streets of In n ocen ce
Hell n o
Destin ation is th ere
Come Holy Sp irit
On e ch ild in p ain
We are y ou rs
Call on h is n ame
Wh istlin in th e d ark
Lu llab y e
On e h eart at time
Victim of circu mstan ces
Fin d a way
In a little wh ile

BAKLENGS-BUDSKAP
You know we love S atan in our h e arts
Rec eive the mark
E vil is near, stars for S atan
Master, lord, S a tan, evil
I'm to worship him, devil
S atan - worship the mark
Rec eive the mark
Yes - live in sin
Oh, my saviour is the beast
I shall love S atan
N ow meet S atan
Ask the lord S atan
Luc ifer, Luc ifer, Luc ifer
N ic e to fuc k my master, S atan
I'm Luc ifer
Ah, there's lord, no one but S atan
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Keith Green
Jeru sal em
Joe E n glish Ban d
Ph il Keaggy
Mylon leF evre
An gie Lewis
David Meece
Larry Norman
Jamie Owen s
Leon P atillo
Petra

Leslie Ph i llip s
Rez Ban d

Rosan n as Raid ers
Con n n ie Scott
Mich ael W. Smith
Ran d y Ston eh ill
Stryp er
Steve Taylor
Temp est
Th e Allies
Th e Imp erials
Un d ercover
Greg X Volz
Sh eila Walsh
Wh ite Heart
Wh itecross

Satan s b oast
Ash es in ou r h an d s
I'm waitin g for you
First ston e
Th is cou ld b e th e m omen t
Sh eep in a wolfs clot h in g
Love lon g jou rn ey
Th e u n kn own sold ier
Born to b e u n lu cky
Th at way
I h eard th e th u n d er
Sin g u n to th e Lord
God Pleaser
God Pleaser
Op en b ook
Stan d in th e gap
Th e water is alive
Beatin g h eart
Smokescreen
Au tograp h
E levator Mu zik
So in love with you
Th e p rison er
Good n ews
Hold On
Hosan n a,Hosan n a
Restless h eart
Comin ' b ack s oon
Alway s th ere for you
In God we tru st
You 've b een b ou gh t
Watch ou t
E asy as 123
Su rren d er
High er th in gs
Come away with me
I come ou t figh tin g
Figh ter
Sin g u n to th e la mb
Resist h im
Top of th e world

Luc ifer is horny
Aaah S atan, he's master - love his mark
Oh, we're yours, S atan
Worship the mark of the devil
Hey, Luc ifer
The evil man, the beast
S atan wants his mark
Oh, S atan has marked Meec e
I love the world, S atan the master
Take the mark, please
Hail Luc ifer, hail Luc ifer
I c urse thee, lord who liveth
Oh, he's god - evil -evil Oh, S atan, oh, he's god -evil
My lover Luc ifer
Yeah, live for S a tan
S atans mark is best
Oh, the mark is nic e
Oh, S atan loves me
S o take the mark
Agree with the devil, and now - the mark
S ay I l ove his mark
He's mine, Luc ifer the lord of all
My S atan will save me
My S atan, evil S atan
I'm a take his mark
S atan is great
He's your saviour, S atan
Oh, Merc y c an burn
Hail Luc ifer
Hey S atan, how are you?
S atan, I love you
Whose mark is evil fo rever
Oh, S atan - the only man
Ask the devil, S a tan
Please save me, evil mark
S tay with me S atan
S atan, my lord
He's S atan
Who's like S atan
Master of the mark

DYRETS MERKE
Det er to budskaper som kommer igjen i disse eksemplene, oppfordring til å tilbe
Satan og oppfordring til å ta merket. Siden jeg har beskrevet satant ilbedelse tidligere, vil jeg se litt på merket - eller dyrets merke - som det også blir kalt. Mange
artister bruker dette symbolet eller utsagnet på plateomslag, logo og i tekster, og
uttrykket er hentet fra profetiene i Johannes Åpenbar ing og Daniels bok. Siden de tte har mye å si for den videre forståelse av hva dyrets merke er, vil jeg sitere de
mest vesentlige tekstene fra Bibelen om dette emnet:
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Da så jeg et annet dyr; det steg opp av jorden. Det hadde to horn som et
lam, men talte som en drake. All den makt det første dyret har, bruker det
andre dyret etter oppdrag fra det første. Det får hele jorden og dens folk
til å tilbe det første dyret - det som hadde fått sitt banesår leget. Det
gjør store under, lar til og med ild falle ne d fra himmelen på jorden, like
for øynene på folk. Det forfører dem som bor på jorden, med de tegn det
får makt til å gjøre i dyrets tjeneste. Og det sier til jordens folk at de skal
lage en billedstøtte til ære for dyret - det som var såret med sverd, men
livnet til. Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det til og med kunne
tale, og til å la drepe alle som ikke tilbad dyrets bilde. Det sørger for at a lle - små og store, rike og fattige, frie menn og treller - får et merke på sin
høyre hånd eller på pannen. Og ingen kan kjøpe eller selge uten å ha dette
merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet. Her trengs det vi sdom. Den som har forstand, han får regne ut dyrets tall! For det er et me nneskes tall, og tallet for det er 666 . (Åpenbaringen 13:11-18)

Profeten Daniel snakker også om et dyr som skulle få stor makt og som skulle f are ille med de hellige (kristne):


Daniel fortalte: Jeg så i et syn om natten at himmelens fire vinder satte
storhavet i opprør. Fire store dyr steg opp av havet, og de var ulike å se til.
Det første dyret var som en løve og hadde ørnevinger. Mens jeg så på det,
ble vingene revet av, og det ble løftet fra jorden og reist på to føtter som
et menneske, og det fikk et menneskehjerte. Så fikk jeg se et dyr til, det
andre i rekken. Det var likt en bjørn, og det reiste seg halvveis opp. I gapet
mellom tennene hadde det tre ribben. Og det ble sagt til det: «Stå opp og
ét mye kjøtt!» Deretter så jeg et annet dyr som lignet en leopard. Det ha dde fire fuglevinger på ryggen, og det hadde fire hoder. Dyret fikk stor
makt. Så fikk jeg i mine nattsyner se et fjerde dyr, fryktelig og fo rferdelig
og meget sterkt. Det hadde store tenner av jern og åt og knuste; og det som
ble til overs, tråkket dyret ned med fø ttene. Det var annerledes enn alle de
tidligere dyrene og hadde ti horn. Da jeg gav akt på hornene, fikk jeg se et
annet lite horn som skjøt opp mellom dem. Og tre av de andre hornene ble
rykket opp, så det kunne få plass. Dette hornet hadde øyne som et me nneske
og en munn som talte store ord. (Daniel 7:2-8)

Daniel ble forferdet over synet, men en engel gav ham nærmere forklaring på hva
det betød:


Slik lød hans svar: «Det fjerde dyret betyr at det skal komme et fjerde r ike på jorden, et som er annerlede s enn alle de andre rikene. Det skal sluke
hele jorden, tråkke den ned og knuse den. De ti hornene betyr at det skal
komme ti konger i dette riket. Og etter dem skal det komme enda en konge,
som er annerledes enn de tidligere. Han skal slå tre konger. Han skal tale
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mot Den Høyeste og fare hardt frem mot Den Høyestes hellige . Han skal
sette seg fore å forandre tider og lover, og de hellige skal overgis i
hans makt én tid og tider og en halv tid. Da skal retten bli satt. Herr edømmet skal tas fra ham; det skal bli ødelagt og tilintetgjort for godt.
Kongedømmet og veldet og makten i rikene under himmelen skal bli gitt til
det folk som er Den Høyestes hellige. Deres rike skal være et evig rike, og
alle makter skal tjene og lyde dem.» (Daniel 7:23-27)

Hvem er dyret?
Reformatorene var ikke i tvil om hvem denne antikristelige makt var. De utpekte
det pavelige Rom som oppfyllelsen av alle Bibelens profetier om denne makten.
Martin Luther uttalte følgende:
«..til sist vet jeg at paven er Antikrist og at hans trone er Satans trone.»
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I Konkordie-boken, de Lutherske Bekjennelsesskrifter, står det å lese om disse
kjennetegnene:
«Antikrists kjennetegn passer på paven . Det er faktum at pavene i Rom sammen med sine tilhengere
forvarer ugudelig lære og ugudelig gudstjenesteskikk. Og de kjennetegn som karakteriserer Antikrist
ifølge Skriften, passer fullstendig på pavedømmet og dets tilhengere. For når Paulus i tessalonikerbr evet (2. Tess. 2,3..) beskriver Antikrist, kaller han ham en K risti motstander «som opphøyer seg over alt
som kalles Gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og gir seg selv ut for å være Gud.» Her
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taler Paulus altså om en som hersker i kirken, ikke om noen av de h edenske kongene.»

Bibelen tilkjennegir 16 ulike punkter som peker ut den Antikristelige makten, e ller dyret i Åpenb aringen og Daniels bok. Et skjema for disse punktene vil se slik ut:

DYRETS KJENNETEGN
1. Fikk makten av det h edenske Rom
2. Overvant 3 verdslige makter
3. Oppstår etter det 5. årh.
4. Maktperiode på 1260 år
5. Såret liksom til døden
6. Dødssåret blir leget
7. Verdslig makt
8. Har etterfølgere overalt
9. Fremgang. Dens makt øker
10.Spott mot Gud. Opphøyer seg selv
til Gud
11.Inngripen i helligdoms-tjenesten
12.Forfølger Guds barn
13.Kjennes på tallet 666
14.Har med en person å gjøre
15.Forandrer hellige tider og lov
16.Et merke særtegner dets etterfølgere

ÅP. 13

DANIEL 7

DANIEL 8

v.2

v.5
v.3
v.3
v.7,8
v.3,4,8
v.1,5,6
v.6
v.7
v.18
v.18
v.16

v.8,20,24
v.24
v.25

v.24
v.8,20
v.8,11,20,25

v.9,12, 24,25
v.10,11,25

v.21,25

v.11
v.10,24

v.8,20
v.25

v.12
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De som kjenner profetiens tolkning, vet at profetiene er gitt i symboler og tegn.
Dyr og horn er symbol på riker, makter eller herskere. Hav eller vann er symbol på
folkemasser. Dragen betyr Satan. En dag er symbol på et år (42 mnd og 3½ år er
derfor 1260 virkelige år).
Hva sier så historien om pavedømmet? Oppfyller denne makten alle disse kjenn etegnene? La oss se på det:
1)

Historien forteller oss at d a d et romerske ke iserriket gik k i op p løsn in g, overtok p av ed ømmet d en romerske makt, og tok sete i Rom. E t maleri i Vatikan et fre mstiller
maktskiftet, i d et « keiser Ko n stantin overrekker Rom som en gave til p a ven.»

2)

Keiser Ju stin ian s ed ikt p roklamerte offen tlig p aven i Rom for å væ re « hodet for alle
kirker» og « alle kjetteres duelige refser» . Tre arian ske stammer, Heru len e, Van d alen e
og Østgotern e n ektet å god kjen n e d ette, men b le n ed kjemp et av ke iseren s h ær i 538
e. Kr. Fra d ette året b egy n te p aven s virkelige makt.

3)

Dette skjed d e i d et 5. årh u n d re (år 538), som p rofetert i Dan iel 2. kap ittel (N eb u kad n esars d røm om d e fire verd en sriken e, h vorav romerr iket, jern riket, er d et fjerd e og
39
siste).

4)
og
5)

Un d er led else av N ap oleon ved tok revolu sjon s -regjerin gen i Pa ris å lu kke alle k atolske kirker og avsette alle b iskop er og p rester. I år 1798 b le d aværen d e p ave, Piu s VI,
tatt til fan ge og satt i fen gsel i Fran krike, d er h an d ød e. Trekker vi år 538 fra år 1798
får vi 1260 år, en n øy aktig op p fy llelse av d et fjerd e kje n n etegn et. P aven fikk såled es
et d ød ssår (5)

6)
og
7)

E t p ar år etter fen gslin gen slu ttet Nap oleon en overen skomst med en n y p ave. Det
b le sen ere op p rettet en p avestat (u n d er Mu ssolin i), og p aved ømmet fikk s åled es
igjen b åd e religiøs og verd slig makt.

8)

Den katolske kirke er led en d e b lan t kirkesa mfu n n en e n år d et gjeld er tilh en gertall
over h ele ve rd en , med ca. 1 milliard med lemmer.

9)

Som jeg h ar b eskrevet tid ligere, øker p avema k ten s in n flytelse stad ig, og p res id en ter
og stat sled ere ven d er seg til Rom a for å lytte til d en n e « fred en s far» .

10)

Paven op p h øy er seg selv til å være Gu d s ste d fortred er p å jord en . Fra romerki rken s
p rop agan d a -avd elin g kan vi lese følgen d e:
« Paven er av så stor verd igh et og så op p h øyet at h an ikke er b lott og b art me n n eske,
men er so m en Gud og Gu d s stedfortreder .... Paven alen e h ar rett til å b li kalt 'd en
aller h elligste' ford i h an alen e er 'Kristi vikar'...Den romerske p aves overh øyh et og
40
makt strekker seg også til en gl en e, for h an er større enn dem. »
Paven gir seg altså u t for å være Gu d lik.
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11)

Helligd omstjen esten i Israel var et forb ild e p å Kristu s som mellomman n , som ved sitt
offer er d en eneste som kan tilgi syn d er. Jesu s sier:
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« Jeg er veien , san n h eten og livet. In gen ko mmer til Fad eren u ten ved meg.»
Til og med fariseern e visste at b are Gu d ku n n e tilgi syn d er:
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« Hvem er d en n e som taler sp ottord ? Hvem kan forlate syn d er u ten Gu d alen e?»
Pavemakten tilb y r sy n d sforlatelse gjen n om b ekjen n else/skriftin g til p resten e, og n åværen d e p ave Joh an n es Pau l II kom med følgen d e u tt alelse:
43
« Gå ikke til Gu d for å få tilgivelse. Kom til meg!»

12)

Selv om p avekirken h ar kommet med erkl ærin ger om religion sfrih et, foran d rer d et
ikke h istorien s vitn esb y rd om kjetter b ål, in kvisisj on en , va ld en serforfølgels en e, Bar th olomeu s-n atten . Det er in gen gru n n til å tro at kirken h ar foran d ret syn p å kjettere,
d en h ar b are foran d ret taktikk (Jfr. kap ittel om jesuittene ). E t Jesu itt -organ sier fø lgen d e:
« Den ro m ersk kato lske kirke er gjennom sin guddo mmelige myndighet overbevist om
at den er den eneste sanne kirke, og krever derfor frihetens rettigheter ut e lu kkende
for seg selv... Kirken ska m m er seg ikke for sin mangel på tol e ranse som den hevder
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det i prinsipp o g viser det i praksis .»
E t an n et sitat gir også en p ekep in n p å p avema k ten s mål og h en sikt:
« I land der Den kato lske kirke er i mindretall, vil den kreve religionsfrihet for å vinne
terreng. Men der den engang har vunnet makten, op p nådd majoritet, der krever den
religio n s-tvang, fo rdi det bare finnes en sannhet, og den er den ene ste som har rett
til frihet. Det blir da o gså helt logisk at alle midler blir lovlige når det gjelder å hin d 45
re en annen læ re.»

13)

Paven b ru ker n avn et VICARIUS FILII DE I om seg selv, som b etyr Guds sønns ste d fo rtreder. Bru ker man d en latin ske tallverd ien av b oksta ven e i d ette n avn et og su mmerer
d isse, får man 666 til sammen .

14)

Den an tikristelige p avemakten h ar i p aven s p erson lige overh øyh et og makt sel vfølgelig med en p e rso n å gjøre.

15)

I sin p raksis og morallære h ar d en katolske kirke man g en gan g b ru tt med Gu d s lov og
p rin sip p er. Men også i sin e teologiske p rin sip p er skin n er d et klart gje n n om at kirken
p åb erop er seg rett til å u n d erkjen n e Gu d s h ellige tid er og lover. Paven sier om sin
makt:
« Derso m de ting so m jeg gjør, sies å bli gjort, ikke av mennesker men av Gud, hva kan
dere da gjøre m eg annet enn til Gud?... Derfor er det intet under om det ligger i min
makt å fo randre tid o g tider, å forandre og oppheve lover og frita for alle ting, ja
46
endog Kristi bud.»
Romerkirken h ar satt til sid e og foran d ret d eler av Gu d s b u d slik d e står i 2. M oseb ok
20,3-17. Det som op p rin n elig var d et an d re b u d et (vers 4 -6), er fu llsten d ig b orte.
Dette b u d et forb y r b illed ti lb ed else og h elgen d y rkelse, n oe som d en k a tolske kirke
gjør seg sky ld ig i. For å få d et til å stemme med 10 b u d , b le d et siste d elt op p i to
(alle kan se h vor like d e er). Romerkirken h ar også foran d ret h elli gh old elsen av sa b b aten (lørd ag), slik d et op p r in n elig står i vers 8 -11, til søn d ag.
Protestan ten e h ar ad op tert d isse foran d rin g en e, og h ar ikke op p d aget d en fo rd rein in gen som d en katolske kirke h ar an svaret for.

16)

Dyrets merke er såp ass sen tralt b åd e i Bib elen og i b aklen gs maskerin g i kristen m u sikk at jeg vil vie en fy ld igere p lass til d ette i avsn ittet som følger.
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Hva er "dyrets merke"?
Det har versert flere teorier om hva dyrets merke er for noe. Noen knytter det
spesielt opp mot tallet 666 , og hevder at bruk av si fferkoder på matvarene og bruk
av plastkort i banker og betalingsautomater er et ledd i en større sammenheng: Å
få «sydd inn» en personlig datakode i hånden eller pannen til alle jordens beboere
for å kunne hindre dem i å kjøpe og selge dersom de ikke følg er «dyrets» plan. 47 I
denne forbindelsen hevder mange at dyret er en datamaskin i Brussel, og at EU er
et ledd i denne planen. 48
Det som er viktig i denne sammenhengen er at det skal tilbys et merke til alle, og
at de som ikke vil ta merket og tilbe dyret eller bildet av dyret, ikke vil kunne kjøpe
eller selge:


Det (dyret) sørger for at alle - små og store, rike og fattige, frie menn og
treller - får et merke på sin høyre hånd eller på pannen. Og ingen kan kjøpe
eller selge uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til
navnet.

Studerer man Åpenbaringen, ser vi at det skiller seg ut to grupper mennesker, de
som har tatt dyrets merke (og går fortapt), og de som har Guds segl. Begge grupp ene skal altså bli bese glet på en eller ann en måte.
Hva menes da med et segl? Jo, et segl brukes i Bibelen og ellers i samfunnet til å
stadfeste offisielle utnevnelser, eller en konge bruker det til å godkjenne et dok ument, eller til å sette en lov i kraft. Loven er gyldig når kongen har satt sitt segl på
den.
Et segl må inneholde herskerens navn, hans tittel eller myndighet , og hans herskeområde. Hvor finner man så Guds segl i Bibelen? Hvor har Gud satt sitt merke på
sin autoritet? Jo, i det 4. budet i Bibelen, sabbatsbudet:


For på seks dager gjorde (tittel/myndighet som skaper ) Herren (navn)
himmelen og jorden, havet (herskeområde) og alt det som i dem er, og han
hvilte på den sjuende dagen . Derfor velsignet Herren sabbat sdagen og helliget den. 49

Det tyder på at merket eller seglet ikke er noe fysisk merke , men en bestemme lse om å tilhøre Herren og holde hans hviledag, den sjuende dagen, hellig. Om dette
sier Herren bl.a:


Si til israelittene: Mine sabbatsdager skal dere holde; for sabbaten er et
tegn på pakten mellom meg og dere fra slekt til slekt, for at dere skal vite
at det er jeg, Herren, som helliger dere. Dere skal holde sabbaten; den skal
være hellig for dere. 50

Andre steder i Bibelen bekrefter også at israelittene skulle huske Guds form aninger som et merke på hånden (ved de t de gjorde) og som et minne i pannen (ved
tanke og tilbedelse). I forbindelse med innstiftelsen av påskefeiringen, sa Herren
dette til israelittene:
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Den dagen skal du si til din sønn: «Dette er til minne om det Herren gjorde
for meg da jeg drog ut av Eg ypt» Det skal være et merke for deg på hånden
og et minnetegn på pannen, så Herrens lov kan være på dine lepper. For med
sterk hånd førte Herren deg ut av Egypt. Så skal du hvert år og til fas tsatt
tid gjøre det denne loven krever. 51

Om sine formaninger ti l israelittene, sier He rren:


Disse mine ord skal dere legge dere på hjerte og sinne. Bind dem på hånden
som et merke og ha dem på pannen som en minneseddel. 52

Den katolske kirke forandret søndagen til å gjelde som hviledag, og forkast et med
dette sabbatsbudet, som er til minne om skapelsen. Om sin forandring sier kirken:
«I kraft av sin guddommelighet forandret den katolske kirke hviledagen fra lørdag til søndag, over tu53
sen år før det fantes noen protestant.»

Alle protestantiske kirk er har fulgt denne forandringen, med unntak av syvend edags-adventistene. I stedet for å hellige lørdagen etter Guds bud, feirer protesta ntene oppstandelsesdagen, en ordning som ikke har grunnlag fra Bibelen. Den k atolske kirke ser også på søndagen som sitt autoritetsmerke:
«Søndagen er vårt autoritetsmerke.... kirken står over Bibelen, og overføringen av sabbatshelligholde l54
se til søndagshelligholdelse beviser dette faktum.»

Kardinal Gibbons fikk i 1985 dette spørsmålet fra J.F. Snyder:
«Vil den romersk katolske kirke anse forandringen av sa bbatshelligholdelse fra den sjuende dag til den
første dag i uken som et merke på sin makt?»

Kardinalen svarte følgende:
«Den katolske kirke anser selvfølgelig forandringen av sin handling... Og handlingen er et merke på
55
hennes (kirkens) kirkelige makt og autoritet i religiøse saker.»

Gud ser tydeligvis strengt på dette med å ta dyrets merke i følge Johannes Åpe nbaring, der en en gel kommer med denne advarselen:


«Om noen tilber dyret og bildet av det, og tar imot merket i pannen eller i
hånden, han skal få drikke av Guds vredes vin, som er skjenket opp ublandet
i hans beger.» 56

I Bibelen er menigheten symbolisert med kvinnen, og en frafallen menighet/kirke
er beskrevet som en skjøge. Babylon er også et tegn på frafallenhet og innflytelse
fra avgudsdyrkelsens og spiritismens ånd (jfr. Fra Babylon til Vatikanet ): Følgende
bibelsitat gir en pekepinn på hva denne makten står for, og hvem som kan passe
inn under denne beskrivelsen (Bl.a. med forfølgelse av de hellige i vers 6):


En av de sju englene som hadde de sju skålene, kom bort til meg og sa:
«Kom, jeg skal vise deg hvordan den store skjøgen får sin dom, hun som tr o-
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ner ved de veldige vann. Jorde ns konger har drevet hor med henne, og he nnes horeliv har vært som berusende vin for dem som bor på jo rden.»
I Ånden førte han meg ut i ødemarken, og der fikk jeg se en kvinne som satt
på et skarlagenrødt dyr. Dyret var oversådd med navn som var en spott mot
Gud, og det hadde sju hoder og ti horn. Kvinnen var kledd i purpur og ska rlagen og lyste av gull og edelstener og perler. I hånden holdt hun et gullb eger fylt av hedensk styggedom og all slags urenhet fra hennes utukt. På
hennes panne stod skrevet et na vn med skjult mening: «Babylon den store,
mor til skjøgene og all styggedom på jorden.» Og jeg så at kvinnen var beruset av blodet fra de hellige og fra Jesu vitner. 57

Det ser ut som om pavekirken kan passe godt inn i denne beskrivelsen med sin
selvopphøyende lære som har sin grobunn i spiritismen, og med sin flørt med jo rdens konger. Et annet bibelsitat knytter romerkirken til uttrykket «Babylon» og
hennes innflytelse på folkeslagene - og beskriver denne maktens endelikt. En engel
oppfordrer oss til å «dr a bort fra henne»:


Deretter så jeg en annen engel stige ned fra himmelen. Han hadde stor
makt, og jorden ble opplyst av gla nsen omkring ham. Han ropte med veldig
røst: «Falt, falt er Babylon den store! Den er blitt et tilholdssted for ond e
ånder, et tilhold for alle slags urene ånder, ja, en tilflukt for alle slags
urene og avskyelige fugler. For alle folk eslag har drukket av he nnes utukts
vin, en vredens vin, kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjø pmenn jorden rundt er blitt ri ke av hennes overdådige velle vnet.»
Fra himmelen hørte jeg nå en annen røst:
Dra bort fra henne, mitt folk, så dere ikke har del i hennes synder og ikke
rammes av hennes plager. For synd ene hennes rekker opp til himmelen, og
Gud har husket all den urett hu n har gjort. Gi henne igjen like for like, ja,
gi henne dobbelt tilbake for alt hun har
gjort, og skjenk dobbelt opp til henne i
begeret hun selv har fylt. Gi henne så
mye pine og sorg som hun selv gav seg
av prakt og luksus. Hun sier til seg
selv: «Her tr oner jeg som dronning, jeg
sitter ikke som enke, og sorg skal jeg
aldri vite av.» Derfor skal pl agene hennes komme på én dag: pest og sorg og
hungersnød, og hun skal brennes opp
med ild. For veldig er Gud Herren som
dømmer henne. Kongene på jo rden, de
som har levd med henne i hor og ve llevnet, de skal gråte og ja mre seg over
henne, når de ser r øken stige opp der
hun brenner. 58
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Vil brudd på Guds bud (med den store prøven og lojal itetssymbolet i merket den rette hviledagen) være det avgjørende i den siste tiden før Jesu gjenkomst? To
andre bibelsitater fra Åpenbaringen (som omhandler den siste tid) viser at de sa nne kristne - de hellige - skal holde budene:


Dragen (Satan) ble vred på kvinnen (menigheten), og drog av sted for å føre
krig mot de andre av h ennes ætt (en spesiell del av menigheten), mot dem
som holder Guds bud og har Jesu vi tnesbyrd. 59


Heri består de helliges tålmodighet, de som holder fast ved Guds bud og
Jesu tro. 60

Den store konflikten vil derfor være mellom de som holder seg til den pavelige
overhøyhet og hans påbud i form av tvungen søndags -helligholdelse på den ene
siden - og de som ønsker å holde alle Guds bud, og derved nekte å bøye seg for d yrets påbud, på den andre s iden.
Den katolske kirke har hele tiden forsøkt å skjule at kjennetegnene på den store
antikristelige makten i Bibelen passer på pavemakten. Som et motsvar på den historiske fortolkningsmetoden som reformatorene benyttet for å identifisere paven,
kom jesuittene med to andre teo rier: De preteristiske og futuristiske profetifortolkningene. Jesuittene Louis de Alcazar og Francisco Ribera fremsatte disse a vledende teoriene på kirkemøtene i Trent i 1545 -1563. Den preteristiske fortol kningen går ut på at alle endetids -profetiene ble oppfylt under og like etter aposte ltiden, mens den futuristiske met oden går ut på at disse profetiene blir oppfylt i
fremtiden (og gjelder jødefolket). Den katolske kirke vil således falle utenfor begge
disse profetiske tidsrammene, og dermed unngå Ant ikrist-stempelet.
Mange protestantiske trosretninger har i dag dessverre akseptert disse katolske
og ubibelske fortolkningsmetodene.

Amerikas rolle
I følge Bibelen er det ikke dyret selv som vil sette i gang dette med dyrets me rke. 61 I det 11. verset i Åpen baringen 13 står det om et annet dyr som ligner på et
lam, som har to horn, og som taler som en drage. Dette dyret (makten) får sin kraft
fra det første dyret (pavemakten), og vil starte innføre lsen av dyrets merke.
Svært mange bibelforskere mener med sikk erhet at dette dyret representerer
Amerika, både med tidspunktet det oppsto (etter pavemaktens fall) og landets å ndelige fundament. Amerika betegnes som religionsfrihetens land (lammet), og stat
og kirke er delt (de to hornene). 62
Dette landet, som ble gru nnlagt av mennesker som ønsket seg religiøs frihet bort fra pavemaktens skrekkvelde, har nå opprettet fulle diplomatiske forbindelser
med Vatikanet, og kommer, i følge Bibelens profetier, til å lede an i å innføre sø ndagen som tvungen hel ligdag. Påstanden høres utrolig ut, men er nærmere sannh eten enn de fleste aner.
For over 100 år siden, i 1888, skrev en av verdens mest leste kvinnelige forfatt ere og bibeltolkere, Ellen Gould White , hva som ut fra Bibelens profeti er og histori-
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ens eksempel skulle skje i de siste tider. Hun slår fast at Amerika (sammen med E uropa) i de siste dager like før Jesu gjenkomst skal gå i ledtog med pavemakten for å
innføre tvungen søndagsfeiring:
«Protestantene er ikke klar over hva de gjør når de går inn for å ta imot støtte fra romerkirken i arbe idet med å innskjerpe søndagsfeiringen. Mens de er oppsatt på gjennomføre sine planer, tar pav edømmet sikte på å gjenvinne makten og sitt tapte herredømme. Når De Forente Stater godtar prinsi ppet om at kirken kan gjøre bruk av statsmakten eller dirigere den, at religiøse skikker kan påtvinges
ved borgerlig lovgivning - kort sagt at kirke og stat skal dirigere samvittigheten - da er romerkirkens
63
seier sikret.»

Påstandene kunne virke usannsynlige i 1888, men må sies å være høyst aktuelle i
dag. USA’s Høyesterett startet 9. mars 2005 med å behandle spørsmålet om å kunne henge opp de ti bud på offentlige steder og bygninger, noe som strider mot
konstitusjonens prinsipp om at staten ikke skal gi lover s om favoriserer en bestemt
religion. Endelig avgjørelse vil falle i juni 2005.
Jeg deltok for en tid tilbake på et folkemøte i Grieghallen for Kristen Koalisjon
Norge, der hovedtaleren var ingen ringere enn Pat Robertson fra USA. Robertson
stilte som presidentkandidat ved valget i 1988 på vegne av den kristne koalisjonen
og Moral Majority, og hans bakgrunn som grunnlegger og rektor for Regent Unive rsity og grunnlegger og leder av fjernsynsselskapet Christian Broadcast Network
(CBN) gjorde ham til et sterkt kort. Møtet var en sammenblanding av valgmøte for
KRF, abortkamp (med Ludvik Nessa og Børre Knudsen) og opprop for et kristent
samarbeid for et mer moralsk sa mfunn.
Det som uroliget meg mest, var Pat Robertsons tale. Han skisserte opp utviklin gen i Europa og i andre deler av verden, og understreket kraftig den stadig økende
umoralen i samfunnet. Videre ytret han et sterkt ønske om at vi som kristne måtte
gripe anledningen og aktivt gå inn for å stoppe denne utviklingen, før samfunnet
kollapser totalt. Hans ø nske var at kristne må involvere seg i den politiske prose ssen for å kunne påvirke lovgivningen, slik at man kan unngå følgene av moralsk
fordervelse. Vi må tilbake til de 10 bud, sier han (søndagen inkludert). Videre øn sker Robertson at de kristne skal væ re med å rense jorden og gjøre den klar for t usenårsriket - på jorden. En del av disse tankene kommer også klart fram gjennom
boken hans, "Den Nye Verdensorden"
Man kan nok være hjertens enig i at det er mye umoral i samfunnet, og at kristne
skal holde den moralske fanen høyt. Men medisinen som Pat Robertson foreskriver
for å skape en fredeligere jord, høres mer ut som malurt. For å få en solid kristen
koalisjon, ønsket han at vi alle måtte vende oss til (først og fremst) den romersk
katolske kirke for å søke samarbeid. Videre lovpriste han paven, som like før hadde
vært i Denver, USA, og han uttrykte beundring for hans ærgjerrige kamp mot abort.
Abortmotstanderen Børre Knudsen uttrykte etterpå om Robertson at: ".. jeg føler
det som om en stor og sterk amer ikansk engel har kommet for å berge oss. Dette er
en spennende allianse som kan være begynnelsen til noe stort." 64 Vi vet at Robertson har samarbeidet med den katolske kardinalen John O'Connor i sitt ønske om å
få avskaffet skillet mellom kirke og stat. Og protestantene sover. Reform atorenes
historie er glemt.
Om denne «spennende» alliansen har Ellen G. White for over hundre år siden u ttalt:
"Ved hjelp av to store villfarelser - læren om sjelens udødelighet og søndagens hellighet - vil Satan bedra folk. Den første danner basis for spiritismen, den andre styrker forbindelsen med romerkirken.
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Protestantene i De forente stater vil være de første til å rekke hånden over svelget mot spiritismen.
De vil også strekke seg ut over avgrunnen mot romerki rken. Under innflytelse av denne tredobbelte
alliansen vil De forente stater følge i pavemaktens spor og trampe ned den enkeltes rett til å følge sin
samvittighet..".. "De vil oppfatte denne alliansen som en storslått bevegelse som skal omvende verden
65
og innvarsle det lenge ventede tusenårsr iket.

Den ubibelske tanken om at kristne aktivt skal berede en jord som står klar når
Jesus kommer tilbake og skal opprette et tusenårsrike her på jorden, er i dag se ntral innenfor trosbevegelsen/karismatikken. Rob ertson vil også ha disse med i den
kristne koalisjonen. Flere av lederne innenfor trosbevegelsen hevder at de f år syner direkte fra Gud. White gir perspektiver over dette når hun taler om opptakten
til søndagslover:
"..Den undergjørende makt som manifeste rer seg gjennom spiritismen, vil rette seg mot dem som ve lger å lyde Gud mer enn mennesker. Det vil komme budskaper fra åndene om at Gud har sendt dem for
å overbevise dem som forkaster søndagen, om at de tar feil, og at landets lover skal respekteres på l ik
linje med Guds lov. De vil beklage ugudeligheten i verden og støtte religiøse forkynnere som hevder at
umoralen i samfunnslivet er en følge av ringeakt for sø ndagen.." "..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 søndags-helligholdelse. Trosfriheten, som har krevd så store offer, vil ikke lenger bli r espektert... Den store bedrageren vil få folk til å tro at økende ulykker på land og hav (Jesaja 24: 4 -5)
skyldes dem som tjener Gud... Mennesker vil påstå at mennesker provoserer Gud når de misbruker
søndagen, og at denne synden har medført ulykker som ikke vil opphøre før søndagsfeiringen blir
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strengt håndhevet..." ("Mot Historiens Klimaks", s. 455-456)

Pat Robertson har da også gått i bresjen for å samle de evangelikale og katoli kkene i USA i en gjensidig, økumenisk forståelse. Dette innebærer at de evangelikale
ikke lenger skal se på katolikkene som agenter for Antikrist, men akseptere dem
som brødre i troen på Jesus. Pat Robertson sier at den moralske krisen i Amerika
påtvinger et nærmere samarbeid mellom partene, og at de nå forenes i kampen
mot abort og pornografi. 67
La oss ha øynene åpne for hva som skjer i verden i dag! For tingene skjer fort, og
vi er blitt oppfordret til å tolke tidens tegn. Pat Robertson har rett når han sier at
vi vil stå foran store omveltninger i samfunnet i tiden fra mover, men jeg frykter for
at han har satt seg på feil hest.
Dette er kanskje det største angrepet på kristenheten vår i dag. Satan har blitt
protestant. Og kristenheten følger etter, som Paulus har b eskrevet det:


For det skal komme en tid da folk ikke lenger kan tåle den sunne lære; men
slik de finner det for godt, skal de ta seg læ rere i mengdevis, for de vil ha
det som klør i øret. De skal vende sitt øre fra sannheten og holde seg til
myter. 68

Paulus følte et ansvar for å advare mot denne forførelsen. Men mange vil nok
hevde at vi ikke skal dømme andre. Men å avsløre bedraget er ik ke det samme som
å dømme. Vi skal avsløre bedraget. Tenk deg at du sto på broen på en båt sammen
med kapteinen, du var kjent i farva nnet og visste at kapteinen hadde valgt en kurs
som ville føre båten på et skjær. Ville du latt være å fortelle ham det, for di du ville
unngå å fordømme hans navigasjonsevner? Ville du hoppet ut av båten i all stillhet
for ikke å plage kapteinen med at han hadde tatt slik feil? Eller ville du ha forklart
ham feiltakelsen, slik at alle ombord i båten kunne bli reddet? Vi må også forkynne
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villfarelsen for får ene som har gått seg vill, og advare mot Satans store bedrag i de
siste tider. Oppskri ften gir Paulus oss:


Forkynn Ordet! Vær rede i tide og utide. Overbevis, irettesett og trøst,
med all tålmodi ghet og lære. 69

Opp gjennom alle tider har det stått frem personer som har spådd verdens slutt
og klodens undergang. I dag trenger vi ikke å spå lenger. Luft - og vannforurensing,
ozonlaget som gradvis ødelegges, fiskedød og utryddelse av skog og dyrearter, mer
sykdom blant dyr og menn esker, ulykker, hungersnød, tsunamier, ustabilt klima,
hyppige krigsutbrudd og økende voldshandlinger vitner om en verden på vei mot
stupet. I et fjernsynsprogram slo en forsker fast at menneskeheten går mot en ny
syndflod. Problemet er at vi ikke har noen ark å redde oss i, hevdet han. 70 I Bibelen
finner vi beskrevet hvordan menneskene skal være i den siste tiden, at enden skal
komme brått på en uforberedt ve rden:


Som det var i Noahs dager, slik skal det være når Menneskesønnen kommer.
For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort,
like til den dag da Noah gikk inn i arken, og de skjønte ingenting før flo mmen kom og tok dem alle. Slik skal det også være når Menneskesønnen ko mmer. 71



Du skal vite at i de siste dager skal det kom me vanskelige tider. For da vil
menneskene være egoistiske, glade i penger, fare med skryt, være overm odige, snakke stygt om andre, være ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten
respekt for det hellige, ukjærlige og ufo rsonlige, fare med sladder, mangle
selvbeherskelse, være rå, likegyldige for det gode, sv ikefulle, oppfarende,
innbilske. De elsker lystene høyere enn Gud. I det ytre har de gudsfrykt,
men de fornekter dens kraft. Vend deg bort fra sl ike folk! 72

Kan vi se en slik utvikling i dag? Er det ikke nettopp disse lidenskapene og m oralske utglidningene som blir formidlet gjennom musikk og media over hele verden,
og som jeg har pekt på i kapittelet om Musikk og Budskaper. Og Amerika går tyd eligvis foran og viser vei. Kristne unngår heller ikke bedraget, og de som ikke elsker
sannheten 73, vil føres vill:


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. De blir bedratt av løgnaktige hyklere so m er brennemerket i
sin samvittighet. 74



Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himmelriket,
men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dag:
Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder
ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Men da skal
jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør
urett! 75
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I disse eksemplene kommer det tydelig frem at spiritismens makt også skal øve
innflytelse over menneskene. Det virker som om den katolske kirke går sammen
med frafallen protestantisme (gjennom Amerika) og spiritismen for å utføre sitt
bedrag på veien mot en ny verdensorden. Hvor langt er så de politiske og religiøse
kreftene kommet i forsøket på å innføre søndagslover?

Søndagslover
Det virker som om den økende umoralen i samfunnet har fått ulike kirkesamfunn
til å reagere. Søndagens hellighet har vært et tema i de religiøse dagsavisene , og
tidligere biskop Per Lønning ser på søndagssporten som et onde for den hviledagen
som Gud har gitt menneskene. Det virker som om en innstramming av hviledags helligholdelsen er ønskelig fra mange ka nter.
Jan Marcussen, en pastor som har spesialisert seg på den katolsk -karismatiske
bevegelsen, forteller at Vatikanet nøye har planlagt sin innflytelse i USA. Følgende
middel mener han brukes for å endre tankegangen til de protestantiske kirkesa mfunnene:








Tankekontroll
Nevro-lingvistisk programmering (NLP -hypnose)
Musikk av «karismatisk» art (rytmisk)
Katolsk ny-teologi, liberalisme
Budskap om fred og sikkerhet
Katolsk liturgi
«The Celebration movement». Gudstjenester som bærer preg av feiring. «Kom
som du er/bli som du er» -teologi.

Gjennom å plassere sine folk på presteseminarer og gjennom kurs i evangelis ering gjennom mange år, har jesuittene klart å forandre tankegangen til mange av
de ledende kreftene i USAs kirkesamfunn. De har finansiert Kirkenes Verdensråd,
der protestantiske pastorer , som egentlig kan være jesuitt-agenter, har fritt spillerom for sine økumeniske tanker og pavelige mål. Kan Billy Graham være en slik
mann? Billy Graham hadde jevnlig kontakt med Geo rge Bush under Golf-krisen, og
han har på en synlig m åte banet vei for en ambassadør fra Vatikanet til USA. 76
Billy Graham er utdannet fra et katolsk universitet, the Belmont Abbey College.
Da han fullførte utdannelsen sin der i 1958, mot tok han en æres-doktorgrad fra
denne katolske institusjonen. I den forbindelse sa han at «det evangeliet som
grunnla dette universitetet, er det samme evangeliet som jeg forkynner.»
Da Billy Graham skulle til Nord -Korea og ha en kampanje der, var han førs t og besøkte paven i Vatikanet. Da han kom til Nord -Korea, overbrakte han en hilsen fra
paven til det Nord -Koreanske folket. Han var en slags pave lig ambassadør. Vi legger
også merke til at Billy Graham ofte inviteres til katol ske universiteter, og hvordan
han har katolske prester og nonner i sitt økumeniske team. Billy Graham har ka nskje vært den beste katolske misjonæren i prote stantisk drakt.
Pastorer i protestantiske kirker kan derfor i realiteten være katolske pre ster/jesuitter med spesielle oppdrag. M ålet er å få protestantene til å innse nø dvendigheten av å forene religionen og den lovgivende makt - med paven som verdens far og naturlig samlingsfaktor. Da paven var på besøk i England for en tid
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tilbake, sto det å lese i engelske aviser: «He's got the whole world in his hand.»
Mer treffende kan det van skelig sies.
En artikkel i et magasin i USA omtal te under overskriften «For å forhindre en
allmenn fare» nødvendigheten av at politikere og religiøse ledere kommer sammen
for å drøfte jordens fremtid. I et møte som ble holdt i mai 1992 i Washington D.C.
møttes lederne for de viktigste religionene og vitenskapsmenn på ulike omr åder for
å finne løsninger som kan bidra til å bevare jorden på en bedre og «helligere» m åte. Pave Johannes Paul II ble sitert, der han ønsker et samarbeid mellom religion og
vitenskap. For å unngå en stor miljøkrise og for å demme opp for et økende m oralsk forfall, må de religiøse lederne få mulighet til å dirigere og undervise folket. 77
Denne oppsiktsvekkende utviklingen h ar en kvinne beskrevet over 100 år tidligere:
«Kirkelederne vil påstå at det moralske og åndelige forfall hovedsakelig skyldes at den såkalte «kristne
sabbat» blir vanhelliget, og at samfunnsmoralen i høy grad ville bli bedret hvis man kunne tvinge
gjennom søndagshellig-holdelse. Dette kommer tydeligst til uttrykk i Amerika, der læren om den sa nne hviledag har vært forkynt i større utstrekning enn andre st eder....Lederne i søndagsbevegelsen kan
nok gå inn for å fremme nødvendige tiltak som er i samsvar med Bibelen. Men når de kobler disse
sammen med krav som kommer i konflikt med Guds lov, kan hans tjenere ikke samarbeide med dem.
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Ikke noe kan gi dem rett til å sette til side Guds bud til fordel for menneskelige vedte kter.

For å få innført tvungen søndagshellig -holdelse, må det skje en radikal lovendring
i USA med hensyn til folks religiøse frihet slik den er nedfestet i uavhengighetse rklæringen. Skillet mellom kirke og stat må bort, og dette kan ikke skje uten en dringer av grunn loven.
En forening av konservative kristne, Moral Majority, eller «det nye høyre», har
lenge forsøkt å påvirke den politiske og religiøse utviklingen i USA. De har som mål
å få millioner av kristne med i den politiske prosessen. I følg e Jan Marcussen har de
i dag 20 millioner tilhengere, og dirigerer nok sentrale posisjoner til å kunne sette
inn presidenter. De har sågar opprettet «hot lines» direkte til pres identen. 79 Målet
til Moral Majority er å forandre grunnloven, for senere å innfø re nasjonale søndagslover.
I følge den tidligere lederen, Jerry Faldwell, arbeider de for å få så mange som
mulig (= millioner av mennesker) til å skrive brev til presidenten med oppfordringer
om å innføre en søndagslov. 30.000 kirker kommuniserer via data , og kan organisere en samlet ringerunde til lovgiverne i Washington (d.v.s ca. 3 millioner telef oner). Dette er et så kraftig press at politikerne og høyesterettsmedlemmene før
eller senere er nødt til å gi etter. 80
Brev som blir sendt rundt til de ulike kirkesammenslutningene, omhandler fø lgende saker:
 Sammenslutning av kirke og stat for lettere å kunne fremme de religiøse målene.
 Organisering av pastorer for å virke på kon gressmedlemmene.
 Hvordan å utføre økonomisk boikott på kristne som ikke ønsker å v ære med på
de nye ordningene.
I Kongressen i USA er det i dag katolikker som utgjør den største gruppen. I Hø yesterett er flertallet av dommerne katolikker.
I 1888 forsøkte en gruppe kalt The Lords Day Alliance å innføre en søndagslov i
USA. Den ble nedstemt med to stemmers overvekt. Gruppen har fungert siden da.
Lederen for denne gru ppen mener at loven kan gå gjennom ganske snart.
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Tidsskriftet «The Catholic Registrer» skriver at religiøse ledere i alle land vil lede
an i søndagslovgivningen. Bladet «Church and State» skriver at protestanter og k atolikker samles for å arbeide pol itisk.
Innføringen av søndagslov i USA er heller ikke så usannsynlig sett utfra det fa ktum at den katolske kirke kontrollerer de fleste fagbevege lsene der.
Eksperimenter med søndagslov blir gjort i andre land, i Canada og Puerto Rico,
der butikkeiere får en klekkelig bot for å holde buti kkene åpent på søndager.
En søndagsbevegelse er i gang i store deler av verden, bl.a. innen EU , i England,
Jamaica, Fijii og Sverige. I Norge vil kong Harald styrke søndagen som helligdag. Så
det begynner å danne seg en i nternasjonal tendens som vi etter alt å dømme vil få
se mer av i tiden som kommer.
Paven gjør helligholdelse av søndag til det viktigste emnet i da g gjennom sitt
hyrdebrev Dies Domini (Herrens Dag). Her tar han til orde for at kristne i hele ve rden må påvirke lovgivningen i de ulike land for å gjenopprette søndagen som hvil edag.
Hvorfor ønsker så Gud at hviledags -spørsmålet skal være den avgjørende prøven
for hvem som vil tilhøre Ham? Kanskje svaret ligger i menneskenes materialistiske
utvikling og tenkemåte. Vi tilber i stadig større utstrekning det som mennesket selv
har skapt i form av teknologiske nyvinninger eller våre egne lover og filosofier.
Nettopp i hviledagsbudet finner vi et påbud om å holde denne dagen hellig til mi nne om Han som skapte himmel og jord. Denne oppfordringen blir også repetert i en
engels røst angående de siste tider:


Jeg så en annen engel, som fløy under det høyeste av hi mmelen. Han hadde
et evig evang elium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner
og stammer, tungemål og folk. Og han sa med høy røst: «Frykt Gud og gi ham
ære! For timen for hans dom er kommet. Tilbe ham som skapte himmelen og
jorden, havet og vannkildene!» 81

På hvilken måte sier Gud at vi skal ære ham og tilbe ham som Skaper? Jo, ved å
holde hviledagen hellig, den sjuende dagen (sabbat en). Dette ble innstiftet aller ede i skapelsesuken, lenge før budene ble nedskrevet:


Gud fullførte på den sjuende dagen det verk han hadde gjort, og han hvilte
på den sjuende dagen fra alt sitt verk som han hadde gjort. Gud velsignet
den sjuende dag og helliget den, for på den hvilte han fra alt sitt verk, det
Gud hadde skapt og gjort. 82

Sabbaten er heller ikke blitt avskaffet, for pa kten skal vare evig:


Israelittene skal gi akt på sabbaten, så de holder den i slekt etter slekt.
Det skal være en evig pakt. Den skal være et tegn på pakten mellom meg og
israelittene til evig tid. For på seks dager s kapte Herren himmelen og jo rden, men den sjuende dagen hvilte han og holdt seg i ro. 83

Også i himmelen skal de frelste ære Gud og hans skaperverk på sabbaten:
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For likesom den nye himmel og den nye jord
evig tid for mitt ås yn, sier Herren, slik skal
re har bli stående til evig tid. Og det skal
sabbat etter sabbat skal alt kjød komme for
ren. 84

som jeg skaper blir stående til
også deres ætt og det navn d eskje: Nymåne etter nymåne og
å tilbe for mitt åsyn, sier He r-

De som bevisst tilber etter menneskelige pålegg den falske hviledagen, vil derfor
ære menneskebud og menneskelige tradisjoner fremfor Guds bud . Hva så med dem
som ikke er klar over dette?
Det er klart at man ikke kan stå til ansvar for det man ikke har fått lys for. Men
av sammenhengen i Johannes Åpenbaring 13. kapittel går det klart frem at alle skal
bli tilbudt «merket», d.v.s. et påbud om å holde søndagen hellig. Siden de som ikke
ønsker å ta merket blir viet så stor oppmerksomhet at de blir forfulgt (vers 15) og
ikke kan kjøpe og selge (vers 17), er det klart at verdens massemedier vil konsen trere sin oppmerksomhet mot dette når denne tiden kommer, og at alle skal være
klar over hva valget går ut på.

Forfølgelser
Johannes Åpenbarings 13. kapittel antyder ogs å at de som ikke vil tilbe dyret,
skal drepes, og at de blir utelukket fra all handel (kan ikke kjøpe mat etc.). Hist orien forteller oss at r omerkirken i tidligere tider har forfulgt og drept mennesker
for sin tro, og det er ingen grunn til å tro at histor ien ikke vil gjenta seg. Ellen Wh ite skriver i 1888:
«Prester som benekter gyldigheten av Guds lov, vil fremholde fra prekestolen at mennesket har plikt
til å rette seg etter øvrigheten fordi den er av Gud. Lovgivende myndigh eter vil mistenkeliggjøre og
fordømme dem som vil holde Guds bud. Det de sier, vil bli forvrengt, og de vil bli tillagt de verste m otiver. Når de protestantiske kirkesamfunn fo rkaster de klare utsagn i Bibelen som viser at Guds lov står
ved makt, vil de være ivrige etter å stoppe munnen på dem som de ikke kan imøtegå med Bibelen.
Uten å vite det slår de nå inn på en vei som fører til forfølgelse av dem som av samvittighetsgrunner
nekter å gjøre som den øvrige kristenhet - godta den pavelige hviledagen. Fremtredende personer i
stat og kirke vil gå sammen om å bestikke, overtale eller tvinge alle til å holde søndagen.. For å vinne
popularitet, vil både den lovgivende og utøvende my ndighet selv i det frie Amerika gi etter for folkets
krav om en lov som innskjerper søndagshelligholdelse. Tros friheten, som har krevd så store offer, vil
ikke lenger bli respektert....Den store b edrageren vil få folk til å tro at økende ulykker på land og hav
(Jesaja 24: 4-5) skyldes dem som tjener Gud...Mennesker vil påstå at mennesker provoserer Gud når
de misbruker søndagen, og at denne synden har medført ulykker som ikke vil opphøre før søndagsfe i85
ringen blir strengt håndhevet.

Som jeg har nevnt tidligere, er det allerede på trappene en sammenslutning me llom vitenskapsmenn og religi øse ledere for å drøfte tiltak mot naturkatastrofer,
menneskenes ødeleggelse av jorden og moralsk forfall, der man ønsker at religi onenes ledere (f.eks. paven) gir råd og veiledning i disse sakene. Det er også blitt
lagt planer om hvordan man kan sette i v erk boikottaksjoner mot dem som nekter
å følge de nye retningslinjene. USA og FN har allerede vist hvordan en handelsbo ikott eller storsamfu nnets politirolle virker gjennom krigen mot Irak, aksjonen mot
Libya og inngripen i det tidligere Jugoslavi a og Kosovo. Et system som kan stenge
ute enkeltpersoner er også fullt mulig dersom all betalingsformidling går via plas tkort og dataterminaler. Systemet er aller ede utviklet, og vil kunne tas i bruk når
som helst. Man trenger bare et påskudd for å sette i gang. En omfattende global
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økonomisk krise og kaos , som Vatikanet ved hjelp av Illuminati kan starte når de
måtte ønske det, kan være et slikt startskudd:
 Det fremskaffer et sterkt ønske om en sentral, global ledelse som kan skape orden - en ny verdensorden.
 Det gir grunnlag for et nytt økonomisk system, der mynter og papirpenger blir
erstattet med elektronisk verdioverføring - med den muligheten for kontroll de tte medfører når det gjelder kjøp og salg.
 På grunn av nasjonenes fortvilelse og menneskenes forvirring øker behovet for
åndelig forankring, noe som den globale makten kan gi i form av pavens faderlige
forsikringer om garantert «fred og fri het» dersom man bøyer seg for moderki rken.
DEN NYE VERDENSORDEN ER UNDERVEIS
Vi har de siste årene vært vitne til hvordan USA sammen med FN leder an i ka mpen mot terror, der de på bakgrunn av 11. september bevilger seg fullmakter til å
gripe inn i andre lands anliggender ved å sette fiendestempelet på dem. Først ute
var de meningsløse krigene i Afghanistan og Irak, og de neste på listen blir vel
sannsynligvis Syria , Iran og kanskje Nord-Korea. Dette gjøres for å skape den nø dvendige konflikten mellom muslimer og jøder, som skal føre til kaos og deretter
folkemassenes aksept for en ny verde nsorden styrt av en totalitær verdensregj ering. Metodene for å skape kaos og ødelegge menneskenes motstand mot innf øringen av en ny verden sorden er mange:
 Moralsk nedbryting av samfunnet. Legalisering av og fokus på seksuelle perversjoner i media. Satanisk og magisk kultur og musikk blir pr omotert gjennom bøker
og film.
 Kulturblanding, masseinnvandring og utvanning av den vestlige kultur. Arbeidsplasser prioriteres til innvandrere. Dette blir kalt fargerikt fellesskap og ku lturelt
mangfold, men fører i stedet til en økning av kriminal iteten og rasehat.
 Multinasjonale selskaper suger midler fra nasjonene, og naturressurser som sku lle komme landenes innbyggere til gode, forsvinner ut fra landet for godt . Selskaper fusjoneres og kjøpes opp , og borgerne har ikke annet valg enn å gå til de se lskaper som er enerådene på markedet . Norges oljefond eksisterer i stor grad kun
som verdipapirer som kan bli verdiløse over natten. Den tredje verden blir flådd
gjennom Verdensbanken og IMF.
 Skattesystemet legges opp til at det bare blir to samfunnsklasser: Underklassen
og overklassen. Middelklassen forsvinner og havner i underklassen.
 Innstramming av den private eiendomsretten gjør at borgerne disponerer sine
eiendommer kun på papiret.
 Stadig nye lover legger bånd på tale - og trykkefriheten. Å uttrykke seg kritisk til
andres tro og oppfatninger blir ansett som en kriminell handling og sidestilles
med terror.
 Kontroll av vannforsyningen. FN arbeider for å tilegne seg herredømme over
ferskvannsforsyningen i ve rden.
 Verning av miljø og naturressurser blir påskudd til å samle b orgerne i byer og
tettsteder der de gjøres avhengig av forsyninger fra systemet.
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 Klimakontroll. Det finnes teknikker for å skape kunstig vær og kunstige jor dskjelv. ”Kampen” mot klimaendringer vil gi elite n nyttige argumenter for å styre
politikken og lage nye lover. Den som forsøker å tale imot FN’s klimapanel blir
utledd.
 Pressen blir et propagandaapparat som skal programmere menneskeheten til å
godta en ny verdensorden.
 Krigen mot terror benyttes som pås kudd til å utøve kontroll på alle nivåer i sa mfunnet. Storebror ser deg overalt. Borgerfriheten forsvinner , og som følge av nye
lover mot terror kan mennesker risikere å bli arrestert over lengre tid kun på
mistanke. Konsentrasjonsleire bygges for å kunne internere systemets ”fie nder”.
 Underholdning, musikk og idrett holder menneskene borte fra å tenke kritisk slik
at systemet kan arbeide i fred og ro.
 Religiøs utvanning der den tradisjonelle, protestantiske gudstro med bibelen
som rettesnor blir ”fusjonert ” med all verdens religi oner og tankesett.
SYSTEMETS FIENDER
Under et slikt sterkt globalt system som vil springe ut av en ny verdensorden med
et katolsk lederskap, vil kristne som har en forankring i Bibelen alene og setter
Guds bud over samfunnets love r bli en torn i øyet til lederne i den katolske allia nsen. Allerede nå kan vi se at grunnen legges for at annerledes troende skal bli "tatt
hånd om." I Canon Law 1436 av 28. mai 1998 blåser paven på nytt liv i inkvisisjonens spøkelse, og benytter seg av be tegnelser som hører mer hjemme i den mørke
middelalder, idet han henvender seg til kristne generelt:
§1. "Hver den som fornekter en sannhet som må bli trodd med guddommelig og katolsk tro, eller som
trekker i tvil eller helt fornekter den kristne tro og i kke fullstendig tilbakekaller etter å ha blitt bere ttiget advart, skal straffes som en kjetter eller en frafallen med en total bannlysing; en prest kan dessuten bli avstraffet med andre straffer, også avsettelse.
§ 2. I tillegg til disse tilfellene, den s om hårdnakket fornekter en lære som den romerske pontiffen e ller bispekollegiet, som utøver den autentiske øvrighet, har bestemt å være definitiv, eller som påstår
det disse har fordømt som feilaktig, og ikke tilbakekaller etter å ha blitt berettiget a dvart, skal straffes
med en passende straff."

Når en holder dette opp mot pavens korstog for en innskjerpet søndagshelligho ldelse, aner man konturene av en kommende konflikt. Syvendedagsadventister , som
i dag er blant de ytterst få kristne kirkesamfunn som holder sabbat, får trusselbrev
med advarsel om forfølgelse hvis de fortsetter å holde lørdagen som helligdag.
Dette er et gufs fra en tid da religionsfr ihet var et ukjent begrep.
Norge fikk sin kristendom fra den keltiske krist endommen i Skottland og Irland
der sabbaten ble holdt, til tross for angrep fra datidens katolske kirke. Lørdagshe lligholdelse var derfor vanlig i Norge i tiden etter år 1000. Ordet "lørdag", den sy vende dag i uken, kommer da også fra "Lords Day" = Herrens dag. Det er mange hi storiske bekreftelser på dette:
“De trodde at lørdag var den virkelige sabbat på hvilken de avsto fra arbeid.” Celtic Scotland, Vol. 2:
350.
“De arbeidet på søndag, men holt lørdag på en sabbatisk måte.... Disse ting avskaffet Margaret.” A
History of Scotland from the Roman Occupation , Vol. 1: 98.
“Det neste punkt var at de ikke høvelig æret Herrens dag, men i dette siste tilfelle så ut til å ha fulgt
en skikk som vi finner spor etter i Irlands første menighet, ved at de holdt lørdag som sabbaten og på
denne måten hvilte fra all deres gjerning.” Skene: Celtic Scotland, Vol. 2: 349.
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“T. Ratcliffe Barnet, skriver i sin bok om den hengivne K atolske dronningen av Skottland som i 1060
var den første til å prøve å ødelegge Columba -brødrene: ‘På denne måten hadde kanskje skottene
opprettholdt den tradisjonelle skikken til den irske urtidsmenigheten som holdt lørdag isteden for
søndag som hviledag.” Barnett: Margaret of Scotland: Queen and Saint ,.
“Også, i den katekisme som da ble brukt under det fjortende århundre, lød sabbatsbudet således: ‘Du
skal ikke glemme å holde den syvende dag.’” Sitert fra Documents and Studies Concerning the History
of the Lutheran Catechism in the Nordic Churches , (Christiania, 1893)
“Også prestene hadde ledet folket til å holde lørdag som søndag.” Theologiacal Periodicals for the
Evangelical Lutheran Church in Norway , Vol. 1:154.
“Vi er blitt informert om at noen folk i forskjellige distrikter innen kongedømmet, har tatt imot og dr iver med lørdagshelligholdelse. Det te er strengt forbudt - i hellige kirkelover - en og enhver å holde
dager med unntakelse fra de den hellige pave, erkebiskop og biskoper befaler. Lørdagshelligholdelse
må heretter under ingen omstendighet bli tillatt lenger enn det kirkeloven befaler. Derf or, råder vi alle Guds venner utover hele Norge, som ønsker å være lydige mot den hellige kirke, å la dette lørdag shelligholdelses-ondet være, og deretter forbyr vi under streng kirkestraff å holde lørdag hellig.” Catholic Provincial Council at Bergen, 1435. Dip. Norveg, Vol. 7: s.397.
“Det er forbudt under den samme straff å holde lørdagen hellig ved å avstå fra arbeid.” History of the
Norwegian Church, s. 401.

Søndagslover er altså ikke noe nytt fenomen, og vil alltid oppstå der den katolske
kirke får lovgivende makt og autoritet. Da blir det viktig for de geistlige å få ko ntroll med små grupperinger som ønsker å være lydige mot Guds lov og som avslører
frafallsmakten.
En måte å få bukt med et plagsomt mindretall, er å fokusere på faren for at
mindre grupperinger skal terrorisere samfunnet, og i den forbindelse ønsker man i
USA å mobilisere en terroravdeling som kan gripe inn overfor slike grupperinger. Et
eksempel på dette fikk vi oppleve gjennom tragedien i Waco, Texas, der de føderale
styrkene gikk hard t til verks mot en religiøs sekt. Øyenvitner påstår at en av terro rstyrkenes tanks satte bygningene i brann fra baksiden ved hjelp av flammekastere.
Kanskje var dette et «treningsoppdrag» som viser hvilke ti ltak som vil settes i verk
mot mindre, religiøse grupperinger i fremtiden. Og hvem skal definere alvorlighet sgraden av slike grupp eringer? Folk flest vil nok forvare en inngripen mot sekter som
helt klart bryter samfu nnets lover, men når en slik inngripen først er akseptert, kan
den bli brukt også mot fr edelige grupperinger som velger å lyde Guds bud framfor
samfunnets lover.
Mange steder er det i dag forbudt ved lov å uttale seg kritisk til for eksempel
homofili med utgangspunkt i sitat fra Bibelen. I dagens samfunn kan du bli arre stert for å gjøre godt og beskyttet av loven når du gjør galt. Elleve kristne i Phil adelphia ble arrestert for å ha sitert Bibelen offentlig under en homose ksuell markering. De kristne ble fengslet, og fire av dem risikerer opp mot 47 års fengsel og
90.000$ i bøter for å ha forkynt evangeliets normer på et o ffentlig sted. Formelt
ble de siktet for åtte forhold under ”hate crime” -lovene, blant annet etnisk unde rtrykkelse (ved å hevde at homoseksualitet er synd) og oppfordring til opprør (å lese
passasjer fra Bibelen som refererer til homoseksualitet ), selv om ikke noe form for
opprør forekom.
Paven hevder i et hyrdebrev til alle verdslige myndigheter at det er Gud som er
herre over livet, og at man må gå til Ham med spørsmål om dødsstraff. Han sier at
det er greit at myndighetene h ar dødsstraff i sine lover, bare de ikke bruker dem.
Når så paven er Guds stedfortreder, er det en logisk konsekvens av denne uttale lsen at paven selv vil ha myndighet til å utstede dødsstraff i spes ielle tilfeller.
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Hvor stor trengselen og forfølgelsen sk al bli, og at det blir nødvendig å flykte, gir
Jesus oss et in ntrykk av:


Men be om at dere slipper å flykte om vinteren eller på sabbaten. For da
skal det bli trengsler så store som det aldri har vært fra verdens begynne lse til i dag, og som det heller aldri mer vil bli. Om den tiden ikke ble fo rkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal
den tiden forkortes . 86

Tiden vil vise hva som skjer, men så hurtig som de politiske omveltningene skjer i
dag, spesielt i Eu ropa, og slik utviklingen på den politi ske arenaen i USA er i dag,
kan søndagslover være innført innen kort tid.
Det er likevel klart at verken jøder eller muslimer vil kunne dirigeres til å foran dre sine hviledager (lørdag og fredag). Så det må et større bedrag til for å lykkes i
innføre et tvungent system for sø ndagshelligholdelse .

Et bedrag
Bibelen sier at det skal komme store bedrag i den siste tid. I forbindelse med b edraget i Johannes Åpenbaring 13 kan vi lese:


Det gjør store under, lar til og med ild falle ned fra himmelen på jorden,
like for øynene på folk. Det forfører dem som bor på jorden, med de tegn
det får makt til å gjøre i dyrets tj eneste. 87

Det skal også stå frem personer som utgir seg for å være falske messia ser eller
falske profeter:


Om noen da sier til dere: «Se her er Messias», eller: «Der er han», så tro
det ikke! For falske messiaser og falske profeter skal stå frem og gjøre
store tegn og under , for om mulig å føre vill selv de utvalgte. Hør, jeg har
sagt dere det på forhånd! Om de altså sier til dere: «Han er ute i ødema rken», så gå ikke dit ut, eller: «Han er inne i huset», så tro det ikke. For som
lynet begynner i øst og lyser like til vest, slik skal det være når Mennesk esønnen kommer. 88

For ikke å bli bedratt via spiritismen med store tegn og under, gir altså Jesus oss
en pekepinn på hvordan han skal komme igjen, at ingen skal ta feil, og at «hvert
øye skal se ham». 89

Maria-åpenbaringer
I den siste tid har "jomfru Maria" åpenbart seg flere steder p å jorden i ulike fo rmer eller gjennom såkalte "visjonærer". Åpenbaringene er svært økende i omfang,
så det kan tyde på at noe er i ferd med å skje.
Life Magazine hadde for sin desember 1996 - utgave en artikkel som het "Den
mystiske Mary," mer elsket, mekti g og kontroversiell enn noen gang." Slutten på
artikkelen forteller at Maria kan være den som gjenforener alle de kristne kirkene.
Paven har nylig uttalt at hengivenheten for Maria vil forene kirkene i øst og vest. I
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USA feiret nylig muslimer og katolikker sammen en høytid for jomfru Maria. Kard inal W. Keeler holdt en tale hvor han bl.a. sa at kirken så med anerkjennelse og r espekt opp til muslimer. Koranen har langt flere vers om Maria enn hele det nye te stamentet. Av den store Mufti av Syria hadde kardina len dessuten mottatt "Hail
Mary"-bønnen på arabisk, og sammen hadde de bedt til henne.
Hva sier så "Maria"? Her er noen eksempler:








"Jeg ber dere om å stole på deres indre følelser og der søke å finne svar på hje rtets spørmål."
"Sannheten vil du få vite inne i deg selv….ved å motta din indre veileder blir du
fri og lykkelig. Jeg ønsker at dere skal få ti llit til den indre veilederen."
"Sannheten kan bare komme gjennom deg selv."
"Forstå at som representant for den guddommelige moderlige energi, er jeg i
stand til å hjelpe alle mennesker."
"Glem trospunkter og ulikheter i tro og lære, disse ting er ikke viktige. Disse er
verdslige interesser, og jeg er opptatt av din åndeli ghet."
"Hvis din indre mester, lærer og helbreder eller veileder leder deg til å lete inne
i deg selv, da er deres råd riktige. Hvis du søker etter Guds Ånd utenfor deg
selv, da søker du forgjeves."
"Gjennom denne indre forbindelsen vil du finne en dyp kilde av visdom, inne i
deg selv, en strøm av indre kunnskap. Gud bruker alle dine sanser når han taler
til deg."

Dette er ikke annet enn New Age -mystikk og spiritisme. Mange mennesker har
møtt slike veiledere gjennom meditasjon og mystikk, ja sågar en "Jesus" har de
møtt. Men etter å ha studert Bibelen har de måttet kjempe seg gjennom en ufattelig åndskamp for å bli fri fra spir itismens grep.
Millioner av kristne ber i dag denne bønnen: "Min dronning, min mor. Jeg gir meg
selv helt til deg og for å vise min hengivenhet til deg, gir jeg deg i dag mine øyne,
min munn, mitt hjerte, hele kroppen uten reservasjon. Derfor, gode mor, siden jeg
er din egen, hold meg og led meg som din eiendom og din besettelse."
De som ber denne og lignende bønner, ber om å bli besatt, og en slik bønn forblir
ikke ubesvart. Dette er skremmende lesning. Men de t er virkeligheten. Det er snakk
om kristne som har djevelen som veileder i en spiritistisk bevegelse verden ikke har
sett maken til.
"Maria" er på vei til å bedra en hel verden. Bort fra Kristus og Hans rolle og tj eneste for oss. På en måned ble det i Me djugorje, hvor hun etter sigende åpenbarer
seg jevnlig, talt og registrert 37.000 mennesker samt 1000 prester som deltok i k atolske messer. 2 milliarder mennesker gjentar "Hail Mary" daglig. 5 millioner me nnesker, mange er ikke engang kristne, dro på pil egrimsreiser til Lourdes i Frankrike
i 1996 for å drikke hellig vann der Maria har åpenbart seg. 10 millioner dro til Gu adeloupe i Mexico for å be til "Maria." På en vindusfasade tilhørende firmaet "Sem inole Finance corp." i USA sees et utydelig Madonna -bilde. 250.000 besøkende
kommer på en uke! Over hele ve rden kommer rapportene om hennes angivelige
besøk. Fra USA til Japan, fra Bosnia til Rwanda. Hun helbreder angivelig mennesker
for deres sykdommer, og vitner fra hele verden står fram og ti lber Madonnabildene.
For ytterligere å forvirre disse spiritistiske mediene, kommer iblant djevelen selv
og besøker dem. Da forsvinner han ved synet av "hellig vann." Det er som myten
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om "Dracula" og hvitløk! Alt dette er fullstendig ukjent for Bibelen, der Gud har
åpenbart seg og sin vilje.
Advarslene fra Bibelen er klare. Vi skal ikke ha samkvem med avdøde eller invit ere dem til oss. Når en mann eller en kvinne hadde en dødningeånd hos seg, me dførte det dødsstraff i Moseloven, 3. Mos.20:27. I andre religioner var det v anlig å
be til sine forfedre eller store menn som hadde levd før. Gud advarer mot dette,
siden bønnene blir besvarte av onde ånder. Det er grunn til å tro at alle bø nnene til
den døde Maria også blir besvart fra åndeverden. Katolisisme er ikke kristendom,
men representerer en h edensk, spiritistisk og okkult religion .
Overalt i verden blir det i dag reist statuer av Maria. Millioner av pilegrimer va lfarter til disse st eder. Maria fortalte en av "visjonærene", fader Gobi, i september
1988 at vi har en peri ode på 10 år før trengselstiden vil begynne. Alle hemmeligh etene som hun tidligere hadde forutsagt, ville da være oppfylt. Dette skulle altså
være fullført i se ptember 1998.
Nå åpenbarer Maria det dogma at hun har tatt over Jesus sin rolle som medfo rsoner, mellommann og advokat. Hun er blitt medfrelser. Overalt på jorden blir
mennesker tilskyndet til å tro på Maria's eksistens gjennom stadig hyppigere og
bemerkelsesverdige under og manifestasj oner:












Islam: Auberginer og andre frukter har tegnet til Allah i nni seg når du kutter
dem opp. I mange muslimske land åpenbarer Maria seg og blir fokus i deres rel igion. (for eksempel over en kirke i Kairo).
Statuer av Jesus og Maria begynner å blø. Analyser viser at det er mennesk eblod.
Kors opptrer i vinduer som per manente tegn.
Statuer begynner å drikke melk, som ufo rståelig forsvinner gjennom munnen.
Små barn (muslimer) gråter krystalltårer.
Maria åpenbarer seg i vulkaner, på skyer, på bygninger, i trær, på offentlige
steder.
Statuer gråter olje. (olivenolje)
Stigmatister som blør fra Jesus -merker i hender og på føttene, opptrer som fo rsonere for menneskene.
En visjonær, Theresa Neumann, gråter blod, går ikke på do, og spiser ikke noe
bortsett fra nattverden.
Nattverden - hostien - begynner å blø eller blir til bl od i munnen på den som tar
imot den. Det begynte i Roma, og fortsatte dere tter over hele verden.
Det observeres en spesiell lyskrans (shekina) rundt paven og hans fly under la nding.

Millioner av mennesker flokker seg for å høre stigmatistenes og Marias bu dskaper, som gjennom tegn og under prøver å vise at sannheten er i den katolske kirke.
Tro på paven og Maria! Det er ingen frelse utenfor den katolske kirke!
Videre advarer "Maria" mot et kommende børskrakk innen kort tid som vil ramme
hele verden og føre til trengselstider. "Hun" gir faktisk Illuminati skylden for dette,
en organisasjon som jeg tidligere har vist at "hennes" egen kirke selv står bak. Det
Maria sier, stemmer med de faktiske forhold, men kun et fåtall aner at det er he nnes egen virksomhet hu n advarer mot. Dette er en typisk jesuittisk fremgangsm e-
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tode - å sette opp en virksomhet som de senere advarer mot. Gjennom Internett
sier Maria følgende: (www.tldm.org)
"Der er en gruppe i USA og verden, en gruppe som startet for mange år siden, som kaller seg Illumin ati, som kommer fra ordet 'lysbærer'. Selvsagt, mine barn, dette lyset som de bærer, står for Lucifer,
og på denne måten har de eksistert hemmelig i verden kjent som Luciferanere. De har brakt inn i la ndet ditt, USA, og din nabo Canada, grupperinger som praktis erer heksekraft. De har lagt dyktige planer
for å ødelegge barna dine gjennom stoff, ved å bruke skolesystemet, media, aviser, TV, radio; alle
kommunikasjonsmidler har blitt infiltrert av medlemmer e ller underordnede i Illuminati, et konglom erat av enkeltpersoner, makter og herskere over hele verden, og banksystemer. Som dere sikkert vet,
mine barn, har penger alltid vært roten til alt ondt, og mange har solgt sin sjel for å nå to ppen." "... Foreldre, dere er ikke klar over at barna deres blir hjernevasket av Lucifer. Han sender musikk
inn i hjemmene deres. Og dere aksepterer dette for å gjøre barna deres fo rnøyde, men der er en makt
som heter heksekraft. Ikke le når jeg sier dette. Den er her, akkurat n å, og den er mektig, helt inntil et
menneskes død. Det er en gruppe som bruker religion som en fasade. Der er bare en religion som kan
redde landet ditt og alle land i verden, religionen om korset og Min Sønns offer på dette korset."

Maria forutsier i sin e budskaper at det vil komme en straffedom over hele me nneskeheten, 2/3 av menneskeheten vil bli utslettet dersom de ikke holder seg til
kirkens lære. 90 Hun forteller sine visj onærer følgende:
1. Den nylig avdøde pave Johannes Paul II var den siste katolske paven før de endelige begivenheter.
2. Den neste paven vil være konvertert fra i slam.
3. Den nye verdensorden vil komme under in nflytelse av frimureriet.
4. Forfølgelser og plager vil komme over ve rden.
5. Den sanne paven vil bli innsatt.
6. Den katolske kirke vil regje re.
7. Kristus kommer igjen.
Det ser jo ikke ut som om ”Maria” har 100% treff på sine forutsigelser, siden den
nye paven ble tyskeren Joseph Ratzinger (Benedikt XVI), som ikke passer til hennes
beskrivelser.
Maria sier videre til fader Gobi: "Når paven har gjort ferdig sitt arbeid, vil jeg ta
opp hans offer. Da vil verden bli mørklagt og i trengsel ".
Løsningen for verden vil være å holde helligdagen (d.v.s. søndag, som Maria og
paven nå kaller for "sabbaten"). Den katolske kirkes pilarer er feiring av søndag en
og eukaristen.
Maria sier i en åpenbaring fra et fjell i Fran krike:
"Hvis mitt folk ikke vil underkaste seg, er jeg tvunget til å la min sønns hånd gå. Hans hånd hviler så
tungt på meg at jeg kan nesten ikke bære den. Jeg har lidd hele tiden for reste n av dere, og hvis dere
ikke ønsker at min sønn skal fraskrive dere, så må jeg be for dette kontinuerlig."

Hun sier videre at det som veier tyngst på sønnens arm, det største problemet i
verden, er det faktum at hans barn ikke vil holde hviled agen.
Her ser vi altså selve poenget. Menneskene skal gjennom tegn og under ledes til
å tro at søndagen må helligholdet, ellers vil katastrofer og ødeleggelser ramme jo rden. Maria har åpenbart at det vil komme stadig hyppigere jor dskjelv på jorden,
spesielt vil Calif ornia og New York bli rammet. Følgelig tas jordskjelvkatastrofer
rundt om i verden i dag til inntekt for M arias troverdighet.
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På den katolske internett -adressen http://www.tldm.org/ kan vi lese om Marias
forutsigelser og deres oppfyllelser, og spådommene er ikke ulike slik Bibelen bes kriver trengselst iden:


Store jordskjelv skal der være, og hunger og pest mange steder. Fryktelige
ting skal skje, og det skal vise seg veldige tegn fra himmelen. (Lukas 21;11)

Tydeligvis benytter "Maria" seg av Bibelens f orutsagte katastrofer, idet hun fo rutsier katastrofer i tråd med Skriften, slik at menneskene skal tro på henne når det
skjer. Derfor er Maria -spådommene vage i tidsaspekt, fordi heller ikke Maria bedragets opphavsmann, Lucifer, kjenner Guds timeplan.
De som lar seg bedra på denne måten, vil altså ta dyrets merke. Ved å forkaste
Bibelens klare lære om at de døde sover inntil oppstandelsen og at Maria derfor
har vært død i nesten 2000 år, vil b edrag etter bedrag bli godtatt.
Dette viser også at det er en o nd åndsmakt til stede som aktivt drar i alle tråd ene, og som kan oppvise større krefter enn vi kan ane. Mange prester ønsker i dag å
bortforklare Bibelens tydelige utsagn om kampen mellom det gode og det onde.
Det blir hevdet at Satan egentlig ikke eksisterer, men bare representerer det onde
som bor i oss mennesker, og de mener at alle mennesker før eller senere blir frelst.
Læren om sjelens udødelighet og at mennesket skal bli som guder er det store b edraget i spiritismens ånd, en løgn som Lu cifer allerede innførte ved syndefallet
med utsagnet: «Dere kommer slett ikke til å dø!» . 91 Denne løgnen er grunnlaget for
bedraget gjennom New Age og den nye teologien som råder i mange kirkesamfunn.
Jeg har forsøkt å vise at den store konsp irasjonen har sitt utspring i det okkulte,
og at alt henger sammen gjennom dette. Bedraget er så stort at ikke engang de
som er involvert på et høyt plan er klar over planens endelige mål og konsekvenser.
Derfor er mine påstander ikke et angrep rettet mot enkeltpersoner eller personer
som måtte være involvert i de organisasjonene som jeg har nevnt. Jeg har bare
ønsket å avsløre den store bedrageren, Lucifer eller Satan, slik som Bibelen beskr iver ham. Ikke minst fordi han i følge Bibelen var musikkens mester som kjerub i
himmelen, og fordi han nok heller ikke har glemt sine kunster og bruker dem aktivt
i sitt bedrag mot menne skeheten.

Musikkens rolle
Hva blir så musikkens rolle i dette store spillet? Kan den ha noe innflytelse på
disse religiøse og p olitiske spørsmålene?
For det første er musikken et redskap brukt til å holde mennesker tilbake i uv itenhet, i det de tilber musikken i seg selv og finner en åndelighet i toner og mus ikalske trender som erstatter behovet for å finne ut av sin egen eksistens og behovet for en Frelser. Ved å holde musikken på et sterkt fysisk plan, vil man gi
menneskene en fysisk stimulans mer enn åndelig stim ulans. Musikk som er sterkt
fysisk preget vil oppfordre til økt fokusering på sex og løsslupne holdninger, noe
som fører til et moralsk forfall. Det fa ktum at rockemusikk fremkaller aggressivitet
hos tilhengerne, er med på å forsterke voldsbruken i samfunnet.
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For det andre danner budskapene som presenteres gjennom musikken en slags
religion i seg selv. Man blir opptatt av de m er eller mindre psykedeliske filosofiene
og mystikken som artistene presenterer, eller at livet går sin gang mot en «evig
fred på denne jord». Gjennom kjente artisters budskaper blir man opplært til det
falske evangelium, at «we are saving all our lives» (fra kjempehit'en «We are the
world»), som egentlig er en katolsk utgave av frelse ved egne gjerninger. Den k atolske kirke sier at man kan fortsette bevisst i synd, og allikevel bli frelst, noe som
er helt ubibelsk. Hvor mange av da gens pop- og rocketekster formaner menneskene
til en mer moralsk liv sførsel i pakt med Guds bud ?
For det tredje er det ikke utenkelig at svært mye av utviklingen er planlagt, slik
jeg har antydet tidligere. Ved å øke det moralske frafallet o g volden i samfunnet,
vil det etter hvert bli så store utgli dninger at det automatisk vil tvinge seg frem et
rop om stabilitet og orden. Innen den tid har den r omersk-katolske kirke ved hjelp
av jesuitter, frimureriet og spiritismens makt gjort jobben sin, og står klar med sin
løsning på problemene - å innføre tvungen helligholdelse av søndagen som hvil edag. De som ikke vil bøye seg for dette, vil bli samfunnets fiende, en moderne b etegnelse på kjettere.
New Age-filosofien, som har blitt grun dig forkynt bl.a. gjennom musikkbransjen,
vil gladelig støtte opp om å sende mennesker som ikke tror på den nye, jordiske
tidsalderen i døden, fordi de vil få en bedre «karma» i sitt neste liv. Man vil sål edes gjøre menneskeheten en tjeneste ved å befri jo rden for mennesker som setter
sin lit til Bib elen alene.
Musikk er et mektig maktmiddel, fordi dens virkning ikke er så konkret og opp i
dagen, men likevel så effektfull til å manipulere med over tid. De musikalske bu dskapene kan sendes via satellitt over hele jorden døgnet rundt, og får innpass der
språklige barrierer setter en stopper. Musikken er et sentralt og viktig redskap i
den store konspirasjonens hender.
Dette betyr likevel ikke at man skal kaste all musikk over bord. Musikk er et språk
som kan nå mye lenger enn det talte ord, og kan nå gjennom barrierer der andre
virkemidler må gi tapt.
En organist merket mens han spilte postludiet ved slutten av en gudstjeneste at
en mann stod rett bak ham og lyttet intenst. Organisten kjente ham igjen som en
person som hadde vært stum i mange år. Plutselig hørte han ma nnen si: «Jeg sang i
guttekoret da jeg var liten». Musikken hadde åpnet en dør til hans lukkede sinn.
Musikk skal være et uttrykk for ekte overbevisning og kjærlighet til sannheten.
Den skal ikke virke motsatt, som et middel til å få en god følelse eller til å oppnå
en åndelig stemning på forhånd, slik mange praktiserer det i dag. Musikken må
komme som en lovsang etter at hengivenheten har grepet oss! Musikken skal være
prikken over i'en. Vi skal i kke først starte med prikken, og så tro at i'en kommer av
seg selv.
Skaperen har forsynt oss med evner til å ski lle den rene harmoni fra disharmoni,
og til å forene oss i samstemt sang. Musikk er et middel som kan tørke bort sorger
og bekymringer, som kan forene mennesker i harmonisk samklang, og som vi kan
vise vår tro og hengivenhet til bu dskapet gjennom.

Budskapet som ingen vil høre
I dag ser vi at verden binder seg sammen i ved forbund og fusjoner. Banker, fo rsikringsselskaper, butikk -kjeder, fagforenin ger og multinasjonale selskaper slår seg
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sammen eller kjøpes opp. Verden kontrolleres stadig på færre hender, noe som gjør
det lettere å innføre en ny verdenso rden.
Også på den religiøse fronten blir båndene knyttet. Den 31. oktober 1999, på d agen 70 år etter opprettelse av Vatikanstaten, ble det undertegnet en felleserklæring mellom den katolske kirke og det Lutherske Verdensforbund. Pr otestanter ber
i dag paven om å tilgi Luther. "Og all jorden undret seg og fulgte etter dyret" (Åp.
13;3)
Ved å samle menneskene sammen og knytte dem opp i fagforeninger, forbund,
hemmelige losjer, organisasjoner og felles avtaler, samt en samfunnsstruktur som
gjør folket avhengig av en sterk og sentralisert ledelse, vil Satan kunne nå mange
mennesker med sitt bedrag. Hans ve rste fiender er selvstendig tenkende menne sker som tar sine avgjørelser på et fritt grunnlag med b asis i Guds ord alene.
I Johannes Åpenbaring, kap. 14, får vi høre et trefoldig englebudskap som inn evarsler den store trengselstiden og som advarer oss mot f rafall fra sannheten:
1. Vers 6 -7: Oppfordring om å tilbe Skaperen og frykte ham, for dommens time er
kommet. Det 4. bud viser oss hvordan vi skal tilbe skaperen, gjennom helligho ldelse av den syvende dag.
2. Vers 8: Tiden er ute for Babylon, den katolske kirk e, som har forført folkene på
jorden. Frafallets kirke skal avsløres.
3. Vers 9-12: En advarsel om ikke å ta dyrets merke, d.v.s. tilbe frafallsmakten
gjennom helligholdelse av solens dag. En oppfordring til de hellige (sanne kris tne) om å holde fast ved Guds bud.
Det synes som om svært få er klar over dette relativt konkrete budskapet som er
åpenbart for å undervise oss om de siste tider, eller stenger de ørene for advars elen fordi den ikke klør i øret? Ka nskje det er derfor Jesus sier til oss om de siste
tider:



«Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?» 92

Budskapet i Åpenbaringens kapittel 13 og 14 viser oss klare tegn på frafallsma kten og dens fremgang, og hvilken skjebne som venter jo rden. Folk flest ser likevel
ut til å ville ha det som klør i øret, og har helt andre oppfatninger av hvordan fre mtiden vil fortone seg:
 Muslimer og jøder venter på en «jordisk» Muhammed/Messias som skal samle
folket og innvarsle en ny tid. Jødene er allerede i gang med forberedelser til å
gjenreise tempelet og gjenopprette offersystemet i Jerusalem. Sanhedrin var
samlet 9. februar 2005 for å diskutere plasseringen av tempelet. Problemet er
bare at klippemoskeen står plassert akkurat på det stedet i dag. Hvis noe gj øres
for å fjerne denne, vil over en milliard muslimer verden over ko mme i harnisk.
 Innen New Age og Østens religioner venter man på himmelske vesener og opply ste mestere (Lord Maitreya) som skal redde jorden fra undergang og innvarsle en
ny tid. Kan Maria være svar på d eres forhåpninger?
 Katolikker venter på at Jomfru Maria skal åpenbare seg fullt og helt, og paven
ønsker seg Jerusalem som sete for sitt religiøse he rredømme over verden.
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 Mange protestantiske kirkesamfunn lærer at trengselstiden og tusenårsriket bare
gjelder jødene, og at d e kristne skal rykkes hemmelig opp i skyene. De er derfor
svært opptatt av hva som skjer i Israel og Jerusalem i dag.
Satans plan har vært å reise sin trone i Guds sted og få den tilbedelse som Gud
har krav på. På grunn av Jerusalems stilling som verdens mest hellige by, vil denne
byen muligens spille en sentral rolle i Satans bedragerske plan. Flere momenter
peker mot dette:
 Fordi alles øyne er rettet mot Jerusalem av religiøs interesse, vil en etterligning
av Jesu gjenkomst ha stor effekt og vil villed e svært mange. Jesus profeterte jo
at falske messiaser skulle stå fram, og at selv Satan skulle kle seg om til en lysets
engel.
 Satan fikk et stort nederlag i denne byen da Jesus ble korsfestet. Et bedrag kny ttet til denne byen vil være en hevn.
 Offersystemet som jødene ønsker å opprette igjen, vil være et gunstig utgang spunkt for Satan å vise sin makt gjennom. Dersom han gjør som det står i Åpenb aringen 13:13 eller Job 1:12.16, å la ild falle ned fra himmelen på jorden og fo rtære offerlammet, vil det være et bedrag av dimensjoner. Kanskje vil dette til og
med skje på en søndag og således være et kraftig vitnesbyrd om den falske sa bbat. På denne måten vil bedrageren i skikkelse av Kristus eller Maria hevde at
Guds velsignelse over jorden avhenger av at alle tilber på søndagen.
 Promotørene for den nye verdensorden (USA og FN) jobber aktivt for å sette st aten Israel i fokus. Kristenheten lokkes til å tro at det er her alle profetiene skal
oppfylles, og at dagens sionistjøder er Bibelens sanne Israel. Dersom Sat an jobber gjennom eliten som planlegger den nye verdensorden, er det ikke utenkelig
at han planlegger sitt bedrag net topp i Israel.
Frimurerlederen Albert Pike, som mottok budskaper og planer under veiledning
av sin åndelig ”ledsager”, skrev at den 3. ver denskrig skulle frembringe en manife stasjon av den luciferanske doktrine. Peker han da på en visuell synliggjøring av S atan som en lysets engel? Ka nskje dette i så fall vil skje nettopp i Jerusalem.
I dag kan vi se tydelige tegn på at Jerusalem er i ferd med å få en helt spesiell
status som de store religioners sentrum. I en lederartikkel i The Jewish Press ble
det hevdet at den daværende israelske utenriksminister Shimon Peres ha dde sendt
et brev til pave Johannes Paul II der han trakk opp sine planer fo r å endre Jerusalem. I brevet tilbød Peres seg å overgi suvereniteten over den gamle bydelen i J erusalem til Vatikanet. Jerusalem skal fortsatt være Israels hovedstad, men den
gamle bydelen vil stå under V atikanets administrasjon. Byen vil få en israelsk o g en
palestinsk borgermester som be gge står under Vatikanets styre. Detaljer i planen
går ut på at Jerusalem skal bli det annet Vatikan for verden, der alle de tre store
religioner skal representeres under Vatikanets autor itet. 93
Jeg var i Jerusalem i 1999, og observerte at den katolske kirke har bygget et stort
og godt bevoktet kompleks like utenfor gamlebyen, der Maria og barnet troner
høyt i midten. Det ser ut som om noe spesielt er ved å skje.
Dette blir for Vatikanet sin del oppfyllelsen av en årtusenla ng drøm. Fra tidlig
middelalder har pavemaktens hatt ambisjoner om å opprette sitt hovedsete i Jer usalem. Korstogene i det 10. -12. århundre var i så måte et mislykket forsøk på dette.
I dag greier paven dette uten makt og korstog, og får verdens ledere til å falle for
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sine føtter med sin forsonende tale. Pr ofetiene sier da også at «all verden undret
seg over dyret (p avemakten) og fulgte det». 94
Ved pave Johannes Paul II’s død nylig fikk vi se at statsministre og presidenter fra
protestantiske land kom i hop etall til Peterskirken for å knele for den døde paven,
og nyhetsmedier verden over gav en fyldig dekning av verdens ånde lige leder. Verden undrer seg virkelig og fø lger dyret i dag.
Dersom paven får til det andre forgjeves har forsøkt på, nemlig å oppnå v arig
fred i Midtøsten og en forsoning mellom muslimer og jøder, vil verdens befolkning
virkelig undre seg og vise stor tillit og anerkjennelse til den katolske kirke. Da er
grunnen lagt for den makten som p avekirken lenge har ønsket seg, og pontiffen vil
være verdens ubestridte religiøse leder og få stor innflytelse både åndelig og pol itisk.
I et dokument til FNs sikkerhetsråd, S/1403, b a Vatikanet om at Jerusalem må tte
bli et «corpus separatum» (atskilt legeme). Allerede i 1984 tilkjennega paven sine
planer for Jerusalem gjennom et hyrdebrev, «Redemptionis Anno», der han ønsket
at byen måtte stå som et symbol på fred og broderskap mellom jøder, kristne og
muslimer. Dette ønske t han skulle skje innen år 2000. Det ser ut til å ligge enda
lenger frem enn det p aven håpet på.
Pavens mål var videre å få samlet alle religioner på Sinai fjell en gang. Klarer han
det, er det banet vei for et spektakulær bedrag. Kanskje vil jomfru Maria vise seg
på fjellet for å nøde me nneskeheten til å holde budene?
Sikkert er det i hvert fall at Sinai i Egypt ikke er det virkelige Sinai, for etter nylige oppdagelser og Bibelens beskrivelser, ligger dette fjellet mest sannsynlig i Saudi-Arabia. Så derfor vil paven i så fall komme til å opprette sin falske, religiøse ve rdensorden på det falske Sinai, under p åskudd av fred og ingen fare.
Fred er jo noe alle ønsker, men pavens planer om en ny religiøs verdensorden
med alt dette måtte innebære av religiøs tvang og hedensk -katolske skikker, kan
ikke være annet enn den ”fred som verden gir ." En politisk og religiøs verdenso rden i kristen forkledning, bygget på hedensk og okkult trad isjon og lære. Historien
har tydelig vist oss hva dette innebærer.
Vil ikke Gud sette en stopper for et slikt bedrag? Nei, menneskene må nok bære
konsekvensene av de villfarelser de selv har tatt imot. Det er nok av skriftsteder i
Bibelen som advarer mot Satans planer, for Gud ønsker mennesker som har kjæ rlighet til det som er sant og riktig. L ikevel vil mange gå fem på.


«Derfor sender Gud dem kraftig villfarel se, så de tror løgnen, for at de
skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i
urettferdigheten.»

Stikkordet her er sannheten, at det finnes en uangripelig sannhet mellom Bib elens permer som det er vår oppgave å søke etter.

Hva er sannhet?
Et sentralt spørsmål mange stiller seg er om det finnes kun en sannhet, og om
det i det hele tatt lar seg gjøre å finne denne sannheten. Mange filosofer har lett
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etter sannheten, og det letes fortsatt. I New Age blir man fortalt at sannhete n finnes inni oss selv, noe som må bety at det finnes mange milliarder sannheter på jo rden. Trenden innen de vitenskapelige og filosofiske retningene i dag er at sannh eten finnes flere steder, det kommer an på hvilket utgang spunkt man har. Det som
er sannhet for ett menneske, trenger ikke være sannhet for et annet menneske,
fordi man har ulike perspektiver på det. Dette betyr at den fulle sannheten om
hvordan tingene henger sa mmen egentlig er umulig å finne, og at man nesten ikke
trenger å lete etter den he ller.
Den katolske kirke bygger som tidligere nevnt sin sannhet på tradisjonen og ki rkelige overleveringer. Den hevder å inneha sannheten i rel igiøse spørsmål fordi den
er Guds representant på jorden, og fordi paven som Kristi ste dfortreder ikke kan ta
feil. Sannheten blir derfor hva denne kirken gjør den til. Den sannheten har jo hi storien vist oss.
Våre vitenskapelige fremskritt er store, men universets gåte forblir ennå uløst.
Universets storhet er for komplisert til at menneske t kan begripe det, og livets
opprinnelse kan ikke forklares fysisk uten å ty til teorier som bare er rene gje tninger.
BIBELEN HADDE RETT LIKEVEL!
Gud har likevel latt det være igjen nok av vitnesbyrd om hans skaperverk. Flere
og flere vitenskapsmenn går i dag bort fra evolusjonslæren, fordi den er helt um ulig å påvise, og fordi funn som bekrefter en ung jord på 6000 år og en verdenso mfattende storflom stadig blir flere og sikrere.
Bibelen gir likevel ingen «vitenskapelige» bevis på Guds eksistens. Den er en
åpenbaring fra Gud om hans vilje, det ondes opprinnelse, og hans plan for menne skene. Mange blir frarådet å studere Bibelens profetier, fordi de hevdes å være for
vanskelige å forstå, eller at det ikke er meningen at de skal forstås. Men Jesus skr iver selv i sin åpenbaring gjennom Johannes at det følger spesielle velsignelser med
å studere profetiene:


Salig er den som leser og de som hører det profetiske ord og tar vare på
det som der står skrevet. For tiden er nær. 95

Mennesket er i seg selv ikke i st and til å fatte Guds storhet. Det må bli det fortalt
gjennom åpenbaring, hvor det kommer fra og hvor det går hen. Men Gud viser til
skaperverket og hans bud som eksempler på hans storhet og vilje, i tillegg til å
meddele seg til profeter for å advare menne skene angående hendelser i fremtiden
og for å mane til omvendelse. Hadde Gud åpenbart seg selv og universets hemm eligheter fullt ut, ville det ikke lenger ha vært snakk om å tro. Og det er nettopp det
som er det sentrale ved kristendommen, at vi skal tro p å Gud og Frelserens offe rgjerning. For selv om våre politiske, vitenskapelige og religiøse ledere spør som P ilatus spurte Jesus: «Hva er sannhet?» 96, så vitner Jesus klart og tydelig om hva som
er sannhet:


«Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved
meg.» 97
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