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FRYGT ER DET VÅBEN DE BRUGER!
TROEN ER DET SKJOLD GUD HAR GIVET OS!
David Hathaway Research Katie Morris
at tage os af disse problemer, og vi må
nå frem til dette meget hurtigere, end
jeg kunne havde forstillet mig for bare
et par måneder siden."
Penge er en nøgle. For to århundreder
siden sagde den store grundlægger af
bankvirksomheden Rothschild: 'Giv mig
kontrol over en nations økonomi, så vil
jeg ikke bekymre mig om, hvem der
skriver dens love.' l løbet af det 19.
århundrede fik de internationale bankierer kontrol over centralbankerne i de
fleste europæiske lande - enhver 'nationalisering1 er kosmetisk (overfladisk), l
Amerika brugte de internationale (europæiske) bankierer den massive gæld
efter den amerikanske borgerkrig til at
opnå magt: Kongressen var nødt til at
acceptere det nationale finansindgreb i
1863, om hvilken Abraham Lincoln advarede: "Pengemag/en udbytter nationen i fredstid og i modgang ... Jeg ser
en krise komme, som foruroliger mig og
får mig til at ryste og bæve for mit lands
sikkerhed. Virksomheder er sat i højsædet og en tidsepoke med korruption vil
følge ... indtil velstanden har hobet sig
op og fordelt sig på få hænder, og
republikken er blevet ødelagt." Det
Amerikanske Føderale Reserve-system,
grundlagt
i
1913,
er
ikke
en
regeringsle-det bank, men endnu en
centralbank på private hænder.
Charles Lindberg, senior kæmpede
imod
den
Føderale
Reserveforordning med ordene: "Når
præsiden f en underskriver dette lovforslag, så vil den usynlige regering over
den Monetære Magt blive legaliseret...
den værste lovgivningsmæssige forbrydelse nogensinde er begået ved dette
bank- og valutaforslag."
Hvad har alt dette ledt til. hvor leder det
hen? Den enorme gæld, der er skabt i
USA, er så devaluerende for US-dollaren
(som er verdens reservemøntfod), så
Kina. sandsynligvis verdens rigeste nation, med en enorm US-dollar beholdning, har sluttet sig sammen med andre
nationer, inklusive Rusland, for at foreslå
en ny dollar, en ny euro og en tredje
asiatisk møntfod - Eller til slut, etableringen
af
en
ny,
udpeget
verdensreserve-møntfod til at afløse
dollaren - sandsynligvis ved at skabe en
ny
verdensbank
ud
fra
Den
Internationale Valutafond. Dette kunne
let lede til den situation, at ingen kunne
opnå tilladelse til at veksle de 'gamle
penge' til de nye, eller netop, købe eller
sælge uden at have en chip i hånden
eller på panden, og potentielt føre til
dyrets mærke. Åbenbaringen »3:16-18.

stærkere, vil alle være styret af
Illu-minati. Romerklubben, grundlagt i
1968, har allerede opdelt verden i ti
politisk/økonomiske regioner (Daniel
2:41-43, Åbenbaringen 17:12!?) betegnet som 'kongeriger1 Disse er: Nordamerika, Europa, Japan, Rusland, Sydamerika, Nordafrika og Mellemøsten
inklusive Israel, Central- og Sydafrika,
Indien og Malaysia og Kina. Men historien har vist, at Illuminati vil anvende krig,
og også gældsbjerge for at nå deres
ultimative
mål
som
er
verdensdomi-nans, der alene kan blive
forhindret ved Kristi genkomst!
Gennem 200 år har Illuminati vundet
kontrol over nationer, omsat Lucifers/
Satans program til handling; gennem
infiltration og dannelse af indflydelsesrige instanser; ved at finansiere krige og
oprør, for derefter at genopbygge de
samme krigsramte lande (Europa, Irland, Mellemøsten); også gennem kunstig kontrol af vigtige forbrugsvarer (husker du den uforudsete prisstigning på
basisfødevarer - ris og mel - i begyndelsen af 2008? - og energiprisstigninger);
gennem finanskontrol (f.eks. afskaffelse
af almindelige, kortfristede kreditter og
dominoeffekten ved forretningskollaps);
- alt sammen part i kriseudviklingen hen
imod en Verdensregering.
Vil det kræve yderligere finanskrak eller
en 3. Verdenskrig, en Mellemøstkonflikt
for endelig at tvinge en skælvende verden til at acceptere en verdensregering
- under Antikrist?
Ustabilitet i verden skaber FRYGT og
ængstelse i hjerterne og i sindet på
almindelige mennesker; en ægte
længsel
efter
verdensfred gør mange
villige til at slippe egne
overbevisninger
og
betragte andres værdier
som
ligestillede
med
egne.
Et
våben
i
djævelens hånd og i
deres
som
repræsenterer
ham,
bliver global tilbedelse
af dyret - Åbenbaringen
13:8. Mange er enige i
Dalai
Lamas
ord:
'Kernen i al religion er
den
samme. 1
Men
Bibelen advarer om, at
hvis du ikke tager imod
sandheden om din frelse,
så vil du i stedet få en
stærk vildfarelse, og som
Dalai Lama, tro på en løgn!
-2. Tess. 2:10-11.

De eksisterende riger, som vokser sig
Men, ligesom der vil
komme et 'dyrets
mærke' til dem, der
knytter sig til denne
verdens system, er der et
troens mærke givet af
Kristus,
Helligånden

deponeret i dig, som er garant for din
arv i Kristus - Ef. l: 13-14. H vis du tror, så
kan du ikke, så vil du ikke slippe Ham!
Han er dit eneste håb, nu under denne
verdens korrupte system og i evigheden. Vi skulle ikke vasre bange! Vi kan
trygt sætte vor lid til Ham, fordi Gud
elskede verden så meget, at Han gav
sin eneste Søn, for at hver den som tror,
ikke skal fortabes, men have et evigt liv!
- Johs. 3:16. Dette ord 'fortabes' har en
dobbelt betydning, ikke bare for evigheden, men også for netop den tid vi
lever i lige nu!
Jesus kan komme hvert øjeblik nu! Den
virkelig betydningsfulde tjeneste for troende er ikke at danne 'sociale, selvlykønsknings-klubber', men at forberede dem selv og verden til Hans komme.
De troende på jorden er Kristi legeme
-vi er arvtagere til Hans kraft og autoritet.
Vi er udrustede med Hans Ånd, der
oprejste Ham fra de døde! Vi er ikke
blot i stand til, men befalet at gøre det,
Jesus gjorde her på jorden, og gå i Hans
fodspor og fuldføre den tjeneste. Han
påbegyndte. Vor opgave er at forberede Hans komme og Hans verdensherredømme!
Alt det der sker i den åndelige tidsplan i
dag, lige nu, er en forberedelse til
Jesu 2. komme. Hvis vi tror, at Kristus
kommer, så vil vi også forberede os
selv. Men ikke på en passiv 'åndelig'
måde, men ved aktivt at adlyde Hans
befaling om at forkynde Evangeliet,
og frelse sjæle fra helvedes ild!

'Konspirationsteori' er ikke noget nyt.
Hele verden har befundet sig i en magtkamp, siden djævelen første gang fristede Eva til ulydighed mod Gud.
'Menneskenes fortsatte onde planer' (1.
Mosebog 6:5), kommen og gåen af
kongeriger og imperier, er Bibelen og
verdenshistorien fuld af.
Bibelens profetier vil gå i opfyldelse.
Vore bønner og vore vidnesbyrd kan
ikke ændre profeti, men de kan ændre
på den rolle, de enkelte nationer og
personer får at spille.
Åbenbaringen 13 taler om 'dragen', der
giver sin kraft til dyret, så det kan få
magten over alle stammer, folk, sprog
og nationer, over alle hvis navn ikke står
optegnet i Guds Livets Bog. Det er derfor, at vi som troende har fået denne
vigtige opgave - at forkynde Evangeliet
om Guds Rige! Tre områder i menneskets liv er involveret i Satans plan - politik, religion og finanser - den endelige
kontrol, der ikke ligger i hånden på politikere eller religiøse ledere, men verdens
finansmænd - 'ingen vil blive i stand til
at købe eller sælge uden at have
'dyrets' mcerke, dets navn eller dets
navnstal' -Ab. 13:17.
Frimurerne og de senere Illuminati, har
længe været betragtet som nøglespillere i dette endetidens spil. Præsten,
Charles Finney, en stor, amerikansk
evangelist fra det 18. århundrede, var
frimurer før sin omvendelse. Hvad han
vidste fra de højere grader af denne
organisation gav ham vind i sejlene til at
forkynde Evangeliet om Jesu Kristi herredømme udover hele verden. Dr. Torrey
og pastor D.L. Moody, også fremtrædende evangelister, sluttede sig til ham
mht. at tage afstand fra frimureriet.
Hvad var der galt? Albert Pike, frimurer
og leder af Illuminati i USA, skrev i 1889:
'LUCIFER, lysets Gud og godhedens

Gud kæmper for menneskeheden imod
ADONAI, mørkets og ondskabens Gud
... Verden vil komme til OS efter deres
regenter og deres ypperstepræster. Vi
skal udgøre balancen i verden og være
REGENTER OVER DENNE VERDENS HERSKERE.' (Men i virkeligheden er Lucifer
djævelen selv, mens Adonai er Bibelens
Gud og Vor Herre, Jesu Kristi Fader, og
det er Kristus, der er bestemt til at regere
verden. Her ses det tydeligt, at sort er
hvidt og hvidt er sort for frimurerne - det
skaktemede sort-hvide er et meget symbolsk og talende motiv i frimurerloger.
-Red.)
På den 1. maj (dagen der nu fejres af
socialister og kommunister) i 1776, grundlagde Adam Weishaupt, en bayrer,
Illuminati-ordenen. Dybt forankret i det
okkulte og med et renommé af en
djævel i menneskeskikkelse, var det helt
bogstavelige mål med hans hemmelige
selskab, at bringe frimureriets planer til
udførelse om at skabe en HELT NY VERDENSORDEN ved at vinde fodfæste i de
vigtigste, politiske magtkorridorer indenfor de europæiske styreorganer. Der
forelå seks strategier til at ødelægge
eksisterende regeringer/nationer med:
afskaffelse af monarki og national
selv-stcendighed,
afskaffelse
af
traditionelt familieliv og religion, l dag
er dette næsten gennemført.
Kun få år efter deres stiftelse, var Illuminati drivkraften bag den Franske
Revolution 1789-94 og den efterfølgende 'terrorbølge', der truede med at
omstyrte hele Europa. (Storbritannien
blev kun frelst fra Revolutionen på grund
af Wesleybrødrenes og andres forkyndelse, som ledte folket tilbage til Gud.)
Halvtreds år senere i 1847 dannede
Illuminati Kommunistforbundet og udnævnte i 1848 Marx til at skrive det
Kommunistiske Manifest. Det var Illuminati, der finansierede Lenins Oktober-

Revolution i 1917, som truede med at
feje henover hele verden. Socialismen
er ikke god og venlig - den er det europæiske ansigt af Kommunismen.
Frygt forårsaget af knaphed på nødvendige forbrugsartikler og knaphed på
penge gennem terror og krig - er
mekanismen, der bruges til at skrue op
for det maskineri, der driver os hen imod
Illuminatis One World system. Frygt er
det våben, der bruges imod os, og som
får os til at række hænderne i vejret i
overgivelse. 1. Verdenskrig (10 mio.
døde på fire år) resulterede i den første
etablering af en verdensregering: Folkeforbundet. 2. Verdenskrig frembragte en
endog stærkere verdensorganisation,
de Forenede Nationer, l 1991 ved begyndelsen af Golfkrigen fremsatte USA's
præsident, George Bush, senior følgende erklæring: "Dette er et historisk øjeblik. Det er mit håb, at kampene ikke vil
fortsætte så længe endnu. ... Foran os
har vi muligheden for at udforme, både
for os selv og for kommende generationer, EN NY VERDENSORDEN, hvor regler
og love styrer nationernes handlemåde."
Hver gang der er en verdenskrise, taler
nogen offentligt om 'den nye verdensorden' og en 'verdensregering'. Premierminister Gordon Brown gjorde for nylig
det samme, da han d. 20. maj i år holdt
en tale på TV til Britisk Industri (CBI). Han
antydede med overbevisende stemme,
at den verdensomspændende finanskrise og klimaforandringerne tilsammen
havde styret verden yderligere i den retning, og det hurtigere end han havde
turdet håbe på. Hans officielle website
bekendtgjorde følgende: "Vi kommer
nu til at beskæftige os med større problemer end den globale økonomi ... En
lav kulstoføkonomi er i hele verdens interesse. Men vi må skabe et hidtil uset
niveau af internationalt samarbejde for

