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Adam och Eva levde i ett paradis redan när de skapades, en underbar plats med 
olika sorters föda. Klimatet var perfekt, så några kläder behövdes inte. Allt de 
behövde göra var att njuta av livet. 1 Mos.15-17, 25 
Adam och Eva fick arbeta hårt för sin överlevnad när de hade syndat.1 Mos.  
3:17-19 
Med tiden specialiserade man sig i sitt arbete, bevis på detta kan man finna hos 
Adam och Evas två söner som hade olika yrken: Abel födde upp får och Kain var 
bonde. 1 Mos. 4:1-2 
Det fanns inget behov av pengar; eftersom de flesta bodde på landsbygden bytte 
man istället varor och arbete.  
När befolkningen ökade och nationer skapades, utvecklades metoder att köpa 
varor och betala för tjänster. Silver och guld var metaller som var svårtillgängliga 
och människorna betraktade guld och silver som mycket värdefullt. Istället för att 
bara byta förnödenheter började folk acceptera silver och guld som en form av 
betalning och de visste att man kunde köpa varor åt sig själva.  Människan hade 
kommit fram till ett nytt koncept där silver och guld betydde makt. 1 Mos. 3:12 

Silver och guld har i sig själv inget inneboende värde, på samma sätt som 
en valuta inte har något egenvärde, det krävs att människan själv ger den 
ett värde. Om det inte finns någon efterfrågan, har den inget värde.   

 
Att bedriva handel är i sig inget ont. Handeln utvecklades av Gud och bygger på  
att man genom hedersamt arbete producerar något som kan bytas in till sílver, 
guld eller papperspengar. 
Det är viktigt att veta att handeln undergick en förvandling långt före Adam och 
Eva och att detta skedde genom Satans försorg.  Hes. 4:18 Jes. 14:12-17 
Satans natur har påverkat giriga människor och dessa försöker att på varje väg 
lägga mera rikedom under sig. Jak. 5:1-6 
Onda affärsmän gör Satans smutsiga jobb för att ta kontroll över all handel på 
jorden. Upp. 18:21-24 
Satans mål är att ta kontroll över all matproduktion, olja, kol och naturgas, 
mineraler, gruvbrytning och allt annat råmaterial som civilisationen behöver.  
Djävulen måste ha en militär kontrollapparat, samt politisk och monetär kontroll 
för att kunna nå sitt mål och först då kan han åstadkomma vad Jesus profeterade 
om. Upp. 13:16-18 
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Satan behöver följande för att kunna ta över världen: 
 GLOBAL HANDEL 
 GLOBAL VALUTA  
 GLOBALT SPRÅK  
 GLOBAL RELIGION 
 EN VÄRLDSREGERING 

Satan hade det färdigt en gång men Gud satte stopp för det. 1 Mos. 11:1-9 
År 2010 har Satan tagit kontrollen över världshandeln, delvis över valutan som  
används, dollar, pund och euro. Det finns inte en global religion än, men den 
håller på att bildas, och Satan har en Världsregering som har kastat sin skugga 
över världen i trehundra år. 

HISTORISKA VÄLDEN 
Civilisationen började i Mellanöstern och kommer att sluta där. Satan hittade på 
följande klassiska riken: Assyrien, Hettiterna, Babylon, Egypten, Persien, 
Grekland, Kartago och Rom. De hade alla följande egenskaper:  

1. Styrda av en diktator. 
2. Erövrade andra nationer genom militär makt. 
3. Påtvingade sina undersåtar en statsreligion. 
4. Samma valuta gällde i hela riket.  
5. Frihandel inom imperiets gränser. 
6. Påtvingade alla undersåtar det gemensamma språk som eliten talade.  

MAKTEN ÄNDRAS TILL VÄSTS FÖRDEL 
Maktens centrum flyttades till Europa på grund av att Rom och Mellanöstern 
förlorades stod i fara för den islamiska närvaron, som så småningom utvecklades 
till det ottomanska riket med sitt maktcentrum i Turkiet. År 1000 e.Kr. hade det 
romerska imperiet delats i två delar; den östra halvan kallades Det bysantinska 
väldet med centrum i Grekland. I norr låg Ryssland och mellan dem Khazarväldet 
som stod fram till 1000 e.Kr. 
Det västromerska riket styrdes av påvar och deras makt höll i sig tills ca år 1600  
när de protestantiska arméerna vred Norra Europa ur den katolska kyrkans klor. 
England hade brutit sig loss en tid före detta och den franska revolutionen år  
1789 befriade också Frankrike från påvarnas makt. Snart skulle de även förlora 
Spanien, Portugal, Österrike och Italien och endast bli en liten enklav med 
namnet Vatikanstaten i Rom.  

MAKTSTRIDER I VÄST 
En lång rad nationer i Europa stod nu inför nedgång och fall. En del försökte 
dominera kontinenten medan katolska kyrkan var ute ur bilden. Spanien var nöjt 
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ända tills England nedgjorde den spanska armadan. Habsburgimperiet, med säte 
i Österrike, kämpade mot Italien i söder och Ryssland i norr. Frankrike låg i krig 
med England i ca 100 år. 
Napoleon besegrades 1815 och Frankrike förlorade sin makt och blev en andra 
klassens nation. 
I och med bildandet av den tyska förbundsstaten år 1871, började striden om 
herraväldet i Europa mellan England och dess kolonier och de tysktalande 
nationerna. Det första världskriget (1914-1918) slutade med förlust för det tyska 
väldet under Wilhelm II och det österikiska väldet som hade övergått till Englands 
och Frankrikes sida. Ryssland besegrade Napoleon i slaget vid Borodino 1812. 
England blev det nya maktcentret i Europa från mitten av 1800-talet, och på dess 
höjdpunkt skröt britterna om att solen aldrig gick ner i deras imperium. 
England hade upprättat kolonier i Nordamerika redan före dess uppgång genom 
militära medel. Små kolonier hade även upprättats av Sverige och Holland, vilka 
snart togs över av brittiska styrkor. Frankrike hade upprättat en koloni i vad som 
idag kallas Kanada och även en koloni i Mellanvästerns Amerika och den 
sträckte sig fån den mexikanska golfen till den nuvarande amerikanska gränsen i 
norr. 
England startade ett sjuårigt krig med Frankrike i Kanada och Frankrike överlät 
sin kanadensiska koloni till England1763. Britterna led ett stort nederlag år 1776 
när de amerikanska kolonierna gjorde uppror och besegrade britterna i grunden.  
USA förhandlade med Napoleon i den franska regeringen och "Köpet av 
Louisiana" blev ratifierat 1803. Det kostade USA 11.5 miljoner dollar. Detta stora 
område delades sedermera upp i 14 stater. Frankrike sålde denna jätteportion 
land därför att de inte hade resurserna till att styra över det och Napoleon ville 
också ha ett starkt USA för att ändra maktbalansen till sjöss och stå emot den 
starka engelska flottan.  

ANDRA VÄRLDSKRIGET 1939-1945 
Under det andra världskriget gick makten över till USA eftersom både England 
och Frankrike förlorade sin status som stormakter, även om de var på den 
vinnande sidan. Tyskland delades först upp i fyra delar och efter kriget förenade 
sig de franska, amerikanska och brittiska sektorerna med Västtyskland och hela 
Tyskland blev enat år 1989. Italien krossades finansiellt och militärt och Japan 
låg i ruiner. 
1900-talet var Amerikas eftersom hon dominerade i världshandeln, ekonomin 
och den militära makten, men USA utmanades av Sovjetunionen som överlevde 
tack vare understöd utifrån; mat, pengar och militära förnödenheter från USA. De 
47 åren som följde efter andra världskriget blev känt som det "Kalla Kriget" som 
stod mellan två supermakter men tog slut 1992 när Sovjetblocket föll och det 
fanns nu bara en supermakt i världen, USA.  
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VÄRLDSREGERINGENS OSYNLIGA HAND 
Världen har delats upp i olika maktblock efter Sovjetunionens fall. De stridande 
makterna i Europa har blivit sammanförda i den Europeiska Unionen (EU) med 
dess valuta som kallas euro och NATO är unionens militärstyrka.   
Under tiden har Ryssland fått mycket finansiellt stöd från EU och USA och håller 
på nytt att upprusta. Kina har utvecklats till en mäktig militärjätte som producerar 
75% av alla varor i världen idag. 
Arabländerna har bildat en oljeallians som heter OPEC för att kunna kontrollera 
priset på olja till viss del.  
Afrika är den "sjuke" i sammanhanget, där råder mest fattigdom, svält, aids, krig 
och korruption. 
Sydamerika består av en grupp oberoende nationer utan politiskt eller militärt 
inflytande i världen. Ekonomiskt sett kostar en medicin 120 dollar i USA jämfört 
med fem cent för samma medicin på Kuba. Där finns ocks en mycket god 
tillgänglighet till läkare och sjukvård, något som man också finner i många andra 
sydamerikanska länder. Å andra sidan är fattigdomssyndromet värst på Haiti, där 
diktatorer har avlöst varandra och statsreligionen är en blandning av katolicism 
och voodo. 

VÄRLDSREGERINGEN ÄR SNART HÄR 
Världsregeringen har nu kommit så långt att den snart blir fullt synlig och tvingar 
de olika maktblocken i världen till att gå samman i en global federation under en 
världsregering.  
Grundandet av FN år 1945 satte allt detta i rörelse och den agendan accelererar 
nu för fullt. 
Låt oss hålla fast vid Jesu ord. Luk, 21:25-28 
 
Kom ihåg: det är viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det är ännu 

viktigare att du avslutar den rätt! 
 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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