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Visste du ? 
At Jesus kommer snart tilbake? 

At vi kan stole på det som står i 

Bibelen? 

At Guds bud, skrevet med hans finger, 

er endret av mennesker? 

At mennesker som dør ikke drar til 

himmelen?  

Disse og flere traktater:  

Bestilling@kainos.no 

At Jesus snart  

        kommer tilbake? 

VISSTE DU …….? 

Hvorfor tror vi Jesu gjenkomst er nær? 

Noen skal utgi seg for å være Jesus:  For mange skal 

komme i Mitt navn og si: «Jeg er Kristus.» Og de skal for-

føre mange. De skal si til dere: «Se her!» eller: «Se der!» 

Gå ikke etter dem eller følg dem! Matt. 24:5 «For som 

lynet som blinker og lyser opp himmelen fra rand til 

rand, slik skal også Menneskesønnen være på sin dag». 

Luk. 17: 23-24 

Dette skjer nå:  Blant andre påstår disse tre at de er Je-

sus som er kommet tilbake: Vissarion fra Russland, Ra-El i 

USA og Alan Miller fra Australia.  

Vil du vite mer?  

Film: http://www.mensviventer.com/?p=822 

Bestille gratis bok: Glemte sannheter I Bibelen:  

bestilling@kainos.no 

http://www.mensviventer.no/mvv48/hvaskjer1.html 

Og det skal bli hungersnød, pest og jordskjelv på forskjellige 

steder.  

Dette skjer nå: Sultkatastrofer i mange land. Barn som ikke 

lenger klarer å reise seg blir filmet av besøkende. 

«Mange profeter skal da stå fram og forføre mange. 

Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald 

hos mange». Matt 24:11-12 

Dette skjer nå: - Profeter med falske profetier om endetiden 

står fram i mengder i dag - barn blir forlatt – kriminaliteten 

øker —  egoismen øker i den vestlige verden. Abort av fost-

re av bekvemmelighetshensyn når nye høyder. Nå kan en 

frisk tvilling tas livet av ved å stikke en nål inn i hjertet, hvis 

man kun vil ha ett barn. Barnesexslaver øker. 

 

 

 

 

Krig og opprør:  «Og dere skal høre om kriger og rykter om kriger. 

Se da til at dere ikke blir skremt! For alt dette må skje, men enden 

er ikke ennå. For folkeslag skal reise seg mot folkeslag, og rike mot 

rike». Matt 24 

Dette skjer nå: Det er krig, opprør og uro i hele verden i dag. 
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«Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt i hele verden, som 

et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme». 

Matt.24:14   

Dette skjer nå: Ved hjelp av fly – satellitt-TV og internett, kan 

hele kloden vår nås med evangeliet. Lukkede land åpnes opp. 

Noen skal gjøre kraftige gjerninger, men mener seg                             

løst fra Guds lov.  Bibelen sier: 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 skal Jeg 

bekjenne for 

dem: «Jeg har 

aldri kjent dere. 

Gå bort fra Meg, 

dere som driver 

med lovløshet!» Matt. 7:23 

 

 

 

 

 

 

Dette skjer nå: Via den karismatiske trosbevegelsen sprer den 

falske «tegn og under» vekkelsen seg til alle verdensdeler. De 

er en direkte oppfyllelse av dette endetidstegnet. Guds lovs ti 

bud er ikke viktig.  

Guds barn sover: «Da skal Himlenes rike lignes med ti jom-

fruer som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. 

Fem av dem var kloke, og fem var uforstandige. 

De som var uforstandige, tok lampene sine, men de tok ikke 

olje med seg.  Men de kloke tok olje i kannene sine sammen 

med lampene sine. Da brudgommen lot vente på seg, slumret 

de alle inn og sovnet. (Matt. 25 kap) 

Dette ble fortalt profeten Daniel for snart 2500 år siden:  

«Han skal slå opp teltene til sitt slott mellom havene, på 

det herlige hellige berget (Jerusalem). Likevel skal han 

komme til sin ende, og det er ingen som hjelper ham. 

På den tiden skal Mikael stå fram, den store fyrsten som 

står vakt over ditt folks barn. Det skal bli en trengselstid 

som det aldri har vært fra noe folkeslag ble til, og helt til 

den tiden. Men på den tiden skal ditt folk bli utfridd, hver 

den som blir funnet innskrevet i boken. Mange som sover 

i jordens støv, skal våkne, noen til evig liv, noen til skam 

og evig avsky.»   Dan.11: 45 12:1 

Dette skjer nå: Jerusalem fikk ligge i fred i mange hundre 

år. Hamas, ISIS og Tyrkias ledere har uttalt at de vil ha 

Jerusalem. Paven er interessert i Jerusalem. Hvem vil opp-

fylle profetien? 

Kunnskapen skal bli stor, og menneskene skal fare omkring. 

Dan.12 kap. 

Dette skjer nå: Kunnskapen på jorden er stor i dag. Vi forsker 

i menneskers DNA og vi kan reise til månen og se fjerne ga-

lakser. Flyplassen vitner om folks store reiseiver. 

 

 

 

 

«Jorden skal tømmes fullstendig og bli 

helt utplyndret, for dette ordet har Herren talt. Jorden sørger 

og visner bort, verden svinner bort og visner. De stolteste folk 

på jorden svinner bort. Jorden blir vanhelliget av dem som bor 

der, fordi de har overtrådt lovene, brutt forskriften og aktet 

den evige pakten for intet. Derfor blir jorden fortært av for-

bannelsen, og det er de som bor på den, som må bære skyl-

den.» Jes. 24:3-6 Folkeslagene raste, og Din vrede er kommet, 

og tiden da de døde skal bli dømt, og da Du skal lønne Dine 

tjenere, profetene og de hellige og dem som frykter Ditt navn, 

liten og stor, og da Du skal ødelegge dem som ødelegger jor-

den.» Åp 11:18 

Dette skjer nå: Forurensning ødelegger maten – Gjør dyr sy-

ke – vitaminer og mineraler forsvinner fra jorda—Biene dør. 

Skal Jordens historie være 6000 år?  7- år syklusen går igjen i 

Bibelen. Arbeide i 6 dager, hvile på den syvende dag. Dyrke 

jorda i 6 år, det syvende året skal jorda hvile. Synden har nå 

herjet på jorden i 6000 år. Det syvende årtusen skal jorden 

hvile. 2. Peter 3:7-8 

Dette skjer nå: Kristne er i en dyp søvn. I kirkene står benkene 

tomme. Bare i USA har 30 millioner kristne sluttet å gå i kirken. 

Det drives lite misjon i forhold til før. 

Verden plantes inn i menighetene.  «….ugresset er den ondes 

barn. ……. Som når ugresset blir samlet sammen og brent på 

ilden, slik skal det være ved denne tidens ende». Luk. 13:23  

Dette skjer nå: Jesus sa at vi ikke skulle være lik verden. Men i 

dag er verden på full fart inn i kirken. Bildene viser en kristen 

rockekonsert og teater i kirken. 


