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Alla torde vara överens om, att vi skall ta
vara på vår jord. Men vad har inträffat
med vårt klot under de 50 senaste åren?
Jo, människorna har smutsat ned och
ödelagt det. Jorden ter sig främmande.
Går den att rädda? Tja, mycket ordas
därom, men följs det av verkstad? Vi
ställer också denna fråga: Går
klimatrörelsen till överdrift? Är det sant,
att vår värld är så förstörd, att vi alla är
döda inom 10-20 år?

Vad är orsaken till, att världen håller på
att slitas ut likt ett klädesplagg?
Jo: «Jorden har blivit orenad under sina
invånare, ty de har överträtt Guds
undervisning, kränkt lagarna och brutit
det eviga förbundet. Därför förtär en
förbannelse jorden, de som bor på den
måste straffas för sin skuld. Därför tynar
jordens invånare bort, bara några få är
kvar.» Jesaja 24:5-6.

Världens ledare strålar nu samman i
Glasgow i Skottland, för att finna
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lösningar. Men finns det en baktanke
bakom allt detta? Utnyttjar världens
ledare miljökrisen till, att samla världen
under globalt styre? Ja, många inser, att
exakt det är fallet, både med covid-19-
prosessen och med miljöfrågan. På FN:s
nätsida läser vi, att FN:s mål är,
att «världen förenas, för att ta itu med
klimatförändringarna». Världen är i färd
med, att samla sig under FN och dess
internationella lagar. De vill bland annat
ha en klimat-Söndag som lösning på
klimatutmaningen.

Lägg märke till, att det är FN, som
arrangerar klimatmötet i Glasgow, i
samarbete med Italien. Varför samarbetar
FN i detta arrangemang bara med Italien?
Jo, för att FN samverkar med påven, och
påvedömet har sitt huvudsäte i Italien. De
har gemensamma globala planer. Därför
är påve Franciskus en central figur i den
globala strategin.
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Genom detta arrangemang har de fått
med sig «alla» statsledare och religiösa
sammanslutningar under FN:s globala
agenda. I flera år, särskilt sedan katoliken
Antonio Guterres utsågs till FN:s
generalsekreterare, har FN samarbetat
intimt med Jesuiten påve Franciskus. Vi
skall dra oss till minnes, att det i Jesuit-
eden talas om, att de tänker förstöra
protestantismen och de självständiga
nationerna. Detta görs på flera olika sätt i
dag. Protestantismen ödeläggs bland
annat genom katolikernas
ekumeniska rörelse. På det
politiska området är FN och
påven i färd med, att samla de
politiska ledarna under
sina globala planer. Enskilda
nationer skall ge upp sin
självständighet och gå med på
deras planer.  

I Bibeln, Guds Ord, läser vi, att
hela världen kommer att
förundrat följa efter påvemakten
(vi lddjuret). Uppenbarelseboken
13:2. Bibeln visar också, att världens
nationer kommer att ge påvemakten sin
makt och kraft. Deras planer kommer att
vara samstämmiga, men Bibeln förklarar,
att de strider mot Kristus och dem, som
står på Kristi sida. Uppenbarelseboken
17:12-14. Är vi där nu?

Vi har redan sett, att samtliga 193 FN-
länder har godkänt den nya globala
planen Agenda 2030 för Hållbar

Utveckling. De enades också om en global
plan vid Klimatmötet i Paris i December
2015, och nu kommer de gemensamt att
lyfta fram påvens klimatdokument
Laudato Sí. Vi ser, att världen samlar sig
både på det politiska och på det religiösa
planet. Nu möts staters och kyrkors
ledare, och vi har upplevt på senare år,
hur de har samlat sig i viruskriget och nu
i klimatstriden. Men det är också en
annan samling, som är på gång. Lägg
märke till denna upplysning: Den
Europeiska Söndagsalliansen, upprättad i

Juni 2011, vill ha arbetsfri Söndag i EU –
utifrån en social aspekt.

Europaparlamentet bestämde i April
2019, att det inom loppet av tre år skall
bli arbetsfria Söndagar i EU:s samtliga
medlemsländer – dvs. den 1. Augusti,
2022. – European Commission News, den
22. Augusti, 2019.

Reagerar Du på denna upplysning? Vi
har i många år förutsagt införandet av
en vilodag för alla, och nu kommer det
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en lag i EU, som säger att vi skall ha
arbetsfria Söndagar. När lagen införs,
ser vi detta som ett steg mot det som
kommer, nämligen att Söndagen smygs
in som vilodag för alla. Då, och först då,
uppfylls detta med vilddjurets märke.
Vilddjuret är påvekyrkan med påven i
spetsen, och de har ett märke på sin
auktoritet i religiösa angelägenheter och
de säger själva, att detta märke är
Söndagen, som de har infört i stället för
Bibelns och Jesu vilodag, Sabbaten.

V i ser nu, att Bibelns profetior om
vilddjurets märke gradvis går mot sin
uppfyllelse. USA kommer att gå före i
införandet av vilddjurets märke, så en
nationell Söndagslag kan knappast dröja
särskilt länge där. Alla skall böja sig för de
europeiska och internationella besluten,
och den enskilde har snart inget att säga

till om. Nationer och folk blir som slavar
under de globala, internationella
besluten. Vi går mot total kontroll av
människorna.

Vi ser nu, hur talibanerna förföljer de
kristna i Afghanistan. Om de inte vill följa
islam och Koranen samt deras sharialagar,
dödas de grymt. Könsmogna jäntor och
kvinnor utnyttjas i barnaavlande syfte, så
att andelen muslimer ökar i världen. Islam
och Katolska Kyrkan har ingått ett
broderligt förbund om, att stå emot
hatförkunnare och så kallade
fundamentalister (de bibliskt trofastna
kristna). Förföljelse mot kristna blossar nu
upp i många länder, och vi ser Bibelns
förutsägelser talande om allvarlig
förföljelse av Guds folk i ändens sista tid
gå i uppfyllelse. Danielsboken 12:1 och
Uppenbarelseboken 13:16. Vi går in i den
sista tiden nu. Låt oss under denna sätta
vår lit till Jesus Kristus. Han har all makt
i himmel och på jord, och Han har
lovat, att vara med oss alla dagar till
världens slut! Matteusevangeliet
28:20.

Med vänlig hälsning,

Abel & Bente Struksnæs,
Vestrumsbygda 26, N-2879 Odnes,

NORGE

www.endtime.net
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