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Hva sier Bibelen om den nye verdensordenen? 
 
 

 
Alt er forutsagt i Bibelen. 

 

Både i den kristne og sekulære verden (definitivt på internett) er det mye diskusjon om en ny verdens 
orden eller «New World Order». Det finnes tusenvis av sider, prekener og youtube-videoer som 
drøfter en kommende verdensregjering, «New World Order» eller varianter av temaet. Denne 
artikkelen vil ta for seg hva Bibelen sier om dette temaet. Faktisk vil den vise at Bibelen har forutsagt 
en kommende verdensorden for 2000 år siden og at denne fremtidige verdensordenen vil være 
menneskets andre forsøk på dette (og at det vil mislyktes igjen). 
  

Én verdensregjering 
 
Det finnes mange opplysninger om en ny kommende verdensorden i Bibelen, men den mest 
detaljerte beskrivelsen finner vi i Johannes Åpenbaring kapittel 13. Dette er den siste boken i Bibelen 
og ble skrevet et sted mellom år 65 og 86 e.Kr. og er en beskrivelse av de siste tider på jorden som 
leder frem til Jesu annet komme. Åpenbaringsbokens kapittel 13 er hovedkapittelet hvor vi får en 
beskrivelse av samfunnet under ledelse av Dyret, også kjent som Antikrist. Her leser vi: 
 
Og jeg så et dyr stige opp av havet. Det hadde ti horn og sju hoder og ti kroner på hornene, og på 
hodene sto det navn som var en spott mot Gud. Dyret jeg så, lignet en leopard, men hadde føtter 
som en bjørn og gap som en løve. Dragen ga det sin kraft og sin trone og stor makt. Ett av dyrets 
hoder så ut som om det hadde fått banesår, men det dødelige såret var blitt leget. All verden 
undret seg over dyret og fulgte det. (Johannes Åpenbaring 13:1-3) 
 

https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/14/antikrist-sin-tilbakekomst/
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Den levende beskrivelsen av Antikrist er symbolikk over hans maktstruktur. Delene av dyr og horn 
indikerer styresettet der han vil regjere. Vi kan vite dette utfra at Johannes fikk se mer om hva dette 
betyr i kapittel 17: 
 
Men engelen sa til meg: «Hvorfor undrer du deg? Jeg skal fortelle deg hemmeligheten med kvinnen 
og med dyret som bærer henne og har sju hoder og ti horn. Dyret du så, det var, men er ikke, og 
det skal komme opp fra avgrunnen og gå sin undergang i møte. Og de som bor på jorden, og som 
ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok fra verdens grunnvoll ble lagt, de skal undre seg når de 
ser dyret, det som var, men ikke er, og enda skal komme. Her trengs det forstand og visdom. 
 
De sju hodene er sju fjell, og på dem sitter kvinnen. De er også sju konger. Fem av dem er falt, én er 
nå, og én er ennå ikke kommet. Og når han kommer, skal han bli værende bare en kort 
stund. Dyret som var og ikke er, det er selv den åttende, men er samtidig en av de sju, og det går 
sin undergang i møte. De ti hornene du så, er ti konger som ennå ikke har fått kongerike, men som 
skal få kongsmakt sammen med dyret i én time. De vil alle ett og det samme og overgir sin makt og 
myndighet til dyret. (Johannes Åpenbaring 17:7-13) 
 
Vi skal fokusere her på vers 12. De ti hornene på dyret er «ti konger». Dette er en terminologi for 
herskere, de som har utøvende politisk makt. Dette er et aspekt ved Åpenbaringsboken som ikke er 
diskutert nok. Bibelen profeterer at i endetiden vil verden bli ledet av ti kongedømmer eller regioner. 
De blir representert i dette synet som ti horn på dyret. I endetiden vil disse ti lederne bli jordens siste 
ledere (i antatte regionale områder). De vil herske med Antikrist i «én» time. Dette er et metaforisk 
språk der «én time» kan bety dager, måneder eller år. Men etter denne «timen» vil de ti herskerne 
konspirere og bli enige om å overgi all sin makt til Antikrist. Vi skjønner at det er dette som skal skje 
ettersom i vers 13 blir vi informert om at «de vil alle ett og det samme og overgir sin makt og 
myndighet til dyret.» På dette tidspunkt har Antikrist global kontroll. 
 
Ettersom engelen fortsetter å tolke synet for Johannes lærer vi at Antikrist sin utøvende makt var 
«over alle stammer og folk, tungemål og nasjoner». (Johannes 13:7) Dette beskriver alle raser, 
språk og land over hele jorden. Alt under lederskap av én hersker. Dette er en global 
verdensregjering. 
 
Går vi tilbake til kapittel 13 i Åpenbaringsboken får vi mer informasjon om den absolutte kontrollen 
og dominansen Antikrist får: 
 
De tilba dragen fordi den hadde gitt dyret makt, og de tilba dyret og sa: «Hvem er som dyret, og 
hvem kan kjempe mot det?» (Johannes Åpenbaring 13:4) 
 
Folkets utrop viser at dyret er en unik figur på planeten. Ingen er som ham. I tillegg var ingen i stand 
til å bekjempe ham i krig. Dette er viktig å få med seg fordi det igjen viser at hans militære makt og 
dominans er enestående. Etter en tid der han hersker sammen med de ti verdenslederne vil Antikrist 
etter hvert få absolutt kontroll over alle folk på jorden. Og jorden vil vise ham ærefrykt. 
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Én verdensreligion 
 

 
 

I tillegg til å ha både politisk og militær kontroll på jorden vil Antikrist etablere et enhetlig, globalt 
religiøst system. På dette punktet er det godt å huske på at det er Satan som er kilden til Antikrist sin 
makt (2.Tessaloniker 2:9). Satans ultimate mål er å bli Gud. Hans begjær siden sitt første opprør har 
vært å etterlikne og erstatte Herren vår Gud. I Jesaja blir djevelens fem-punkts plan beskrevet i 
detalj: 
 
Det var du som sa i ditt hjerte: «Til himmelen vil jeg stige opp, høyere enn Guds stjerner reiser jeg 
min trone. Jeg tar plass der guder samles, på fjellet lengst i nord. Jeg vil stige opp på haugen av 
skyer og gjøre meg lik Den høyeste.» (Jesaja 14:13-14) 
 
Så djevelen ønsker bokstavelig talt å sitte på tronen opphøyet over alle skapninger og bli tilbedt. Til 
og med stedet der han ønsker å bli tilbedt er listet opp som «på fjellet lengst i nord». Dette er et 
virkelig sted på jorden som Bibelen identifiserer. 
 
Stor er Herren og verdig lov og pris i vår Guds by, på hans hellige fjell. Fagert og høyt, en glede for 
hele jorden er Sion-fjellet lengst i nord, den store kongens by. (Salme 48:2-3) 
 
«Sionfjellet» er en bibelsk terminologi for Jerusalem, Israel. Det er akkurat her Satan ønsker å herske 
fra. Og i sine forsøk på å etterligne Herren vil han gi kraft til Antikrist for å gjøre ham til en falsk 
etterligning av den sanne Messias, Jesus Kristus vår Herre. Antikrist vil være Satans måte å kopiere 
sin egen «sønn» og messias. Jesus kom til jord for å forsone mennesket med Gud. Antikrist vil prøve å 

https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=2+tess+2%2c9&type=and&book2=-1&searchtrans=
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forføre verden inn i et falskt religiøst system sentrert rundt Satan. Så snart Antikrist kommer til 
makten vil hans handlinger stadfeste dette. Bibelen beskriver hans mål: 
Han står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud og helligdom. Ja, han tar sete i Guds tempel 
og utroper seg selv til gud. (2. Tessaloniker 2:4)   
 
Går vi tilbake til kapittel 13 i Åpenbaringsboken blir vi gjort oppmerksom på en medsammensvoren til 
Antikrist, den falske profet. Han er «det andre dyret» som Johannes fikk en visjon av. Den falske 
profeten er ansvarlig for å sette opp Antikrist sitt religiøse system. Vi leser: 
 
Og jeg så et annet dyr stige opp av jorden. Det hadde to horn som et lam, men talte som en 
drage. All den makt det første dyret har, bruker det andre dyret i tjeneste for det første. Det får 
jorden og dem som bor der, til å tilbe det første dyret – det som hadde fått banesåret sitt leget. Det 
gjør store tegn, det lar til og med ild fra himmelen fare ned på jorden, midt for øynene på folk. Det 
forfører dem som bor på jorden, med tegnene det får gjøre i dyrets tjeneste. Og det sier til jordens 
folk at de skal lage et bilde til ære for dyret – det som var såret med sverd, men livnet til igjen. 
Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det kunne tale, og til å få drept alle som ikke tilba 
dyrets bilde. (Johannes Åpenbaring 13:11-15) 
 
Den falske profeten (han er gitt dette navnet i kapittel 19) blir fremstilt som å ha «horn som et lam». 
Hans utseende vil være en fredelig religiøs leder, men hans ord vil bli regissert av Satan. Han vil også 
være i stand til å vinne verden over til sitt synspunkt ved undere og mirakler. Dette er spesielt 
passende når vi går inn i en tid der angrepene på kristendommen er på det høyeste. Skepsisen i 
verden mot troen vokser mens man finner det okkulte i New Age veldig forlokkende. Dette gjør 
samfunnet modent for mirakler. Og når enestående overnaturlige handlinger blir utført, vil millioner 
på millioner av mennesker bli blendet av denne falske messias som kan fri verden for all sykdom, og 
den falske profeten vil lede alle inn i tilbedelse av Antikrist. 
 
Den sataniske agendaen bak dette blir avslørt når folk ser at den falske profetens verktøy er bare 
bedrag. Han forfører verden, bortsett fra de som kjenner sannhetene i Bibelen og tror på Jesus 
Kristus. Og igjen ser vi at mirakler og tegn er det middelet som verden vil bli forført av til denne 
sataniske planen. Da vil Antikrist innlede dette med blasfemisk hovmod: 
 
La ingen villede dere på noen måte! For først må frafallet komme og den lovløse vise seg, han som 
er fortapelsens sønn. Han står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud og helligdom. Ja, han 
tar sete i Guds tempel og utroper seg selv til gud. (2. Tessaloniker 2:3-4) 
 
Etter en stund der han vinner folks hjerter ved sin sjarm og undere, vil Antikrist proklamere seg selv 
som Gud og alle mennesker på jorden vil bli nødt til å tilbe ham. Hans sanne agenda vil bli avslørt. Vi 
tror at det vil skje 3,5 år inn i hans politiske karriere. For å legge til rette for denne tilbedelsen leser vi 
at den falske profeten vil sette opp et bildet av Antikrist. Om det er en statue eller et hologram eller 
liknende er det umulig å skjelne utfra teksten. Men et bilde av Antikrist vil faktisk bli gitt «liv». Det vil 
være kunstig intelligens, slik at det vil være i stand til å snakke og kreve tilbedelse. Det er her fokuset 
på verdens tilbedelse vil bli lagt. De som ikke vil innrette seg etter dette vil bli drept. Dette igjen er et 
globalt religiøst system. Det finnes ingen unntak. Hele verden vil ta del i denne religionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bibel.no/Nettbibelen?query=rMD6BD6zDuy6fCc5CfbhmpBMi0AYu6/Z6bi20coROx6PsW8EOnO+KPg93Ig8+9a8
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Én verdensøkonomi 
 

 
Dette er kanskje det mest kjente aspektet innen Bibelprofetier. Mange kjenner til dyrets merke. Men 
ikke så mange vet at formålet er rent økonomisk. (Men, det vil også være noe spesielt ved dette 
merket som gjør at det ikke finnes tilgivelse dersom man bærer det) 
 
Åpenbaringsboken 13 informerer oss: 
 
Det tvinger alle – små og store, rike og fattige, frie og slaver – til å ha et merke på sin høyre hånd 
eller på pannen. Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket: dyrets navn eller det 
tall som svarer til navnet. 
 
Her gjelder det å ha visdom. La den som har forstand, regne ut dyrets tall! For det er et menneskes 
tall, og tallet er 666. (Johannes Åpenbaring 13:16-18) 
 
Et merke vil bli gitt til hver enkelt person i samfunnet. Dette avsnittet er klar på at folk fra alle 
samfunnslag vil få det. Og det for handel, det kommersielle. Ingenting kan bli kjøpt eller solgt uten at 
du har dette merket på sin høyre hånd eller på pannen. Det som er utrolig å tenke på er at denne 
profetien ble skrevet for 2000 år siden, på en tid der nesten alle slags gjenstander man eide kunne bli 
brukt til å kjøpe seg noe annet. Byttehandel var et veldig vanlig system og det romerske imperiet 
hadde allerede innført mynter som valuta. Gull og sølv kunne også bli brukt til kjøp. Det var mange 
måter for å kjøpe og selge ting i det første århundret. Allikevel skrev apostelen Johannes om et 
system der et lite merke var avgjørende for om man kunne drive handel. Dette merket må jo så klart 
være så avansert at det kan registrere hvor mye rikdom et individ har, ellers vil det ikke være noen 

https://bibelogtro.wordpress.com/2015/02/13/dyrets-merke/
https://bibelogtro.wordpress.com/2018/02/18/nefilim-kjemper-i-bibelen-utvidet/
https://bibelogtro.wordpress.com/2018/02/18/nefilim-kjemper-i-bibelen-utvidet/
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måte å skille over om du kan kjøpe noe dyrt eller billig. Så klart kunne ikke et slikt system bli 
implementert før den tiden vi lever i nå, med oppfinnelsen av datateknologi og spesielt trådløs 
kommunikasjon. Med elektronisk betaling, WiFi-shopping og microchip-teknologi er det i dag veldig 
tenkelig at kan bli et pengeløst samfunn, som gjør at alle kjøp og salg kan bli sport. En IBM-reklame 
fra en god del år tilbake illustrerer nettopp dette: 
 

 
 
 

Hvor det hele startet 
 
Så hvorfor skal alt dette skje? Hvorfor ønsker Satan å innføre en ny verdensorden? Hva er poenget? 
Vi husker fra Jesaja kapittel 14 at Satans sterkeste begjær er å være Gud og derfor prøver han å 
kopiere Gud på alle mulige måter. Og det er ting i verden som forener og som kan lede oss på Satans 
veier raskere enn det mennesker foretar seg i dag. Den første gang en slik ting ble forsøkt var ved 
Babels tårn. 
 
Hele jorden hadde samme språk og samme ord. Da de brøt opp fra øst, fant de en bred dal i landet 
Sinear og slo seg ned der. De sa til hverandre: «Kom, så lager vi teglstein og brenner dem harde!» 
De brukte tegl til byggestein og jordbek til bindemiddel. Og de sa: «Kom, la oss bygge oss en by og 
et tårn som når opp til himmelen, og skaffe oss et navn så vi ikke blir spredt ut over hele jorden!» 
 
Da steg Herren ned for å se på byen og tårnet som menneskene bygde. Herren sa: «Se, de er ett 
folk, og ett språk har de alle. Og dette er det første de gjør! Nå vil ingen ting være umulig for dem, 
uansett hva de bestemmer seg for å gjøre. Kom, la oss stige ned og forvirre språket deres så den 
ene ikke forstår den andre!» Så spredte Herren dem derfra ut over hele jorden, og de holdt opp 
med å bygge på byen. Derfor kalte de den Babel, for der forvirret Herren hele jordens språk. Og 
derfra spredte Herren dem ut over hele jorden. (1. Mosebok 11:1-9) 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/WGuXOuQOe18
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På venstre side her ser vi et gammelt maleri av Babels tårn og på den høyre side ser vi en poster fra 
den Europeiske Union. Det er ikke til å ta feil av. Budskapet er helt klart, at EU er et skritt videre på å 
gjenoppbygge Babels tårn. Mottoet: «Mange tunger, en stemme» henviser også til et globalisert 
samfunn. I tillegg kan vi se at de elleve stjernene over EU-tårnet er alle snudd opp ned, som er vanlig 
i det okkulte. Ve dem som søker ned i dypet, bort fra Herren, for å skjule sin plan! I mørket skjer 
gjerningene deres. De sier: «Hvem ser oss? Hvem vet om oss?» Dere snur det opp ned! (Jesaja 
29:15-16a) 
 
Her ser vi en annen illustrasjon fra det ekte EU-hovedkvarteret: 
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Så til og med den ekte bygningen er i seg selv laget i et forsøk på å bli et moderne Babel. Og 
selvfølgelig er den Europeiske Unionen et av de største skrittene som innleder en global regjering. 
Med en Afrikansk Union som allerede er dannet, en Sør-Amerikansk handelsunion under utvikling og 
diskusjonen om en Nord-Amerikansk Union kan det se ut som at det er kort tid igjen til vi ser ti 
regionale styresett, som er forutsagt i Bibelen skal regjere sammen med Antikrist.  
 

Konklusjon 
 
Bibelen kan vi stole på av mange årsaker, men en av hovedårsakene er profetiene som er nedskrevet. 
Profetiene som dreide seg om Jesus Kristus, Messias, ble oppfylt ved Hans fødsel, liv, død og 
oppstandelse fra det døde. Profetiene som angår nasjonen Israel, deres liv i utlendighet og deres 
endelige retur til deres hjemland har også gått i oppfyllelse. Dvs. vi lever midt i denne profetien; 
jødene fikk Israel tilbake i 1948 og fremdeles flytter det jøder hjem fra alle verdenshjørner. Det som 
er spennende er at det er mange profetier som enda ikke er oppfylt. En ny verdensorden er en av 
dem, men i den tiden vi nå lever i ser vi tydelige tegn på at denne nye samfunnsstrukturen i høyeste 
grad er i ferd med å ta form. Så når vi ser en «New World Order» nærme seg, hva gjør vi? Dersom vi 
blir bekymret så istedenfor å slåss mot det, prøve å lage motstandsbevegelser, må vi forstå at dette 
er åndelig. Satan ønsker en ny verdensorden og vil fortsette å forføre verden helt frem til det skjer. 
Antikrist kommer ikke til makten ved å bruke militær makt. Han vil bli ønsket, beundret og elsket. 
Dette er en stor forførelse. Det eneste motstykket til dette er å holde fast i troen på Jesus Kristus, vår 
frelser. Uansett vil alt dette skje fordi Guds Ord sier oss det. Gud gjør ingenting uten at Han først har 
åpenbart det for sine tjenere: «Nei, Herren Gud gjør ikke noe uten å åpenbare sitt skjulte råd for 
sine tjenere profetene. (Amos 3:7) Det vil komme en ny verdensorden, Antikrist vil ta over verden og 
det vil stå frem en falsk profet og de vil bli beseiret av Jesus Kristus. På slutten vil alle mennesker ta 
et standpunkt; enten Satan eller Jesus Kristus. Ikke la deg forføre! Å ha kunnskap om dette er ikke 
nok. Å gjøre motstand mot det er ikke nok. Dersom tiden kommer da det blir krevd et merke eller 
implantat og det å nekte medfører dødsstraff, vil det ikke redde deg at du har visst om dette fordi du 
har lest Bibelen. Men, å ha Jesus Kristus som frelser vil redde deg!  
 
Bibelen er krystallklar på denne informasjonen. Ingen annen trosretning kommer med en slik 
detaljert beskrivelse av verdens kommende politiske, religiøse og økonomiske system. Gud gav oss 
disse profetiene for at vi skal skjønne at Han er ekte og at Hans Ord er Sannhet. Men mest av alt for 
at vi skal søke Jesus Kristus slik at vi kan få syndenes forlatelse og ikke må lide den skjebnen som de 
som lar seg bedra av Satan og hans falske messias. Tiden for omvendelse er nå! 

https://no.wikipedia.org/wiki/Den_afrikanske_union
https://www.naturalnews.com/023480_America_South_North_American_Union.html
https://www.sourcewatch.org/index.php?title=North_American_Union
https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/10/hvordan-bli-frelst-og-komme-til-himmelen/

