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Hvor er hjemme i en verden full av flyktninger?
Har du noen gang lengtet etter et ukjent land? Eller 
opplevd en uforklarlig hjemlengsel i ditt hjerte som stadig 
dukker opp i ditt indre? Har du noen gang ønsketå være 
på et sted sammen med folk som kjenner deg, som elsker 
deg, som forstår deg, ja, som til og med hedrer og feirer 
deg? Mange,spesielt de med muslimsk bakgrunn, har sett 
en manni hvite klær som viser seg for dem i en drøm og 
sier, “Jeger veien, sannheten og livet. Ingen kommer til 
Faderenuten ved meg.” De fleste vil være enige i at hjem-
plassen vår er der våre foreldre bor og hvor våre forfedre 
bodde. Men ditt rette hjemland er der hvor din egentlige 
far bor, han som har skapt deg. Dette hjemlandet eksisterer 
virkelig. Dette heftet vil fortelle deg hvordan du kommer 
deg dit-  og hvem mannen i hvitt er. 

Det er et trist faktum at folk flest verken er fornøyd 
medhvem de er og hva de gjør i det daglige. Mange vet 
ikke hvorfor de eksisterer eller hva deres hensikt er i livet. 
Og fordi det er både smertefullt og flaut å snakkeom dette 
bærer de fleste mennesker et kunstig smil på ansiktet,og 
serfornøyde og glade ut når de vet at andre ser pådem. 
Sannheten er at de fleste av oss bære en maske, med 
mindre vi er ien krise. Men hvis du ser nærmere etter, bak 
masken, bakscenen, vil du se at de fleste mennesker har en 
tingtil felles: De er alle innvandrere!
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Det er de som er på flukt fordi deres hjem, byer, og deres 
liv er ødelagt, og de leter etter et trygt sted, etnytt hjem. 
Andre løper vekk fra uoppfylte håp. De er såskuffet over 
de gylne og brutte løfter fra politikere og religiøse ledere at 
de ikke vet om de skal stole pånoe annet menneske igjen. 
Noen løper vekk fra smertefulle skader og traumer i sin 
fortid som andre har gjort imot dem. Mens andre løper 
vekk fra skuffelser og meningsløshet i livet. Arbeide og 
tjene penger, betale skatt og regninger. Er dette alt i livet?

Hvordan forsøker de fleste å flykte? Mange prøver å 
unnslippe ved å flyttefra ett sted til et annet, krysser ørken-
er, hav og grenser for å finne det lovede land og et bedre liv 
andre steder. Er det USA, Tyskland, eller Sverige? Andre 
har etterlatt alt; sin religion, sin kultur, og selv deres eget 
samfunn,og har havnet i ett ingenmannsland. La oss kalle 
dette for”I-landet”, som en øy hvor kunen person bor; deg! 
Og i dette I-landet er duAlene. Det er “deg imot alle de 
andre.” Det er ganske ensomt og farlig der. Hvem andre 
bryr seg om deg, elsker deg, forstår deg, trenger deg, og 
feirer deg,enn deg selv? Dette I-landet er som en hemmelig 
hule inni ens eget hjerte. Dette ergjemmestedet vi trekker 
seg tilbake til når vi prøver å løpe vekk fravårt nåværende 
liv. Og det er lett å flykte inn i denne grotten; drikke,bruke 
narkotika, leke, arbeide,handle til du faller om, eller stupe 
ut i den elektroniske verdenen og bli en smarttelefon zom-
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bie, stirrende inn i enliten skjerm - som om du kan finne 
liv der. 

Hvis du ser det på denne måten er denne indre grotten 
den største flyktningleir i verden med milliarder av men-
nesker der.

Men det er en enda dypere grunnen til at folk løper. Og 
hvis du forstår dette, vil du begynne å forståmenneske-
hetens historie, og hvorfor ting er som de er.

Mennesker som løper bort fra Gud
Ifølge Bibelen, en av eldste bøker i menneskeheten,startet 
den første globale flyktningkrisen i Babylon. Folk i den an-
tikke verden hadde vendt ryggen tilGud, som hadde skapt 
dem, ogble enige om å bygge en enorm byog et tårn som 
nådde himmelen i det mesopotamiske Sinear “for å gjøre et 
navn for seg selv”, og for å vise Gudhvor uavhengige de var 
av ham. Men Gud setter ikke pris på menneskelig arro-
ganse. Han kom rett og slett ned ogødela deres stolthet-
ved å forvirre deres språk,slik at folk ikke lenger forstod 
hverandre- inntil i dag. Og fordi deikke visste at Gudfort-
satte å elske dem og var klar til å tilgi dem,spredte Gud 
menneskeheten over hele jorden,hvor de fortsatte å bygge 
sine stolte tårn ogbyer, den ene størreenn den andre. I våre 
hjerter, i vårsamvittighet, vet vi at vår syndighet, stol-
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thet,arroganse, og vår egoisme og egenrådighet, skiller oss 
fraGud. Vår samvittighet forteller oss aturene mennesker 
kan ikkestå i nærvær av en hellig Gud. Men i stedet for å 
spørre Gudom å tilgi og forandre oss, løper vi i fraham. 
Det ser så mye enklere ut.

Å løpe bort fra Gud har skapt et svært smertefullt barn-
far-vakuum for menneskeheten. Dette vakuumetfylles 
ofte med religion som ikke er noe annet enn et fabrikkert 
system av tanker, tro, dogmer, ritualer, liturgi, “hellige 
festivaler,” mat og seremonier, som mennesket har oppfun-
net for å erstatte Guds herredømme over dem. Religionens 
bedrag er at de fleste religiøse mennesker tror at de tjener 
Gud, mens de i virkeligheten bare følger menneskelige 
tradisjoner og sine egne kulturer.
 
Så hvilken kultur er den rette kulturen? Afrikansk, eu-
ropeisk, arabisk, asiatisk eller amerikansk kultur? Dette 
er grunnen til at den menneskeskapte religionenikke er 
løsningen, men problemet. I et kollektivt anfall av ego-
isme hvor de fleste av religionene krever å være den ene 
sanne religion; som ateuropeerealdri vil kunne bli arabere, 
asiatere eller afrikanere, så vilalle religionervære i evigkrig 
med hverandre. Så lenge somdu ser religiøse mennesker 
være uenige, slåss og krangler, såforstår du at ingen av 
dem har rett.
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Du kan gjøre en enkel test. Hvis du er helt sikker på at du 
har funnet sannheten så trenger du ikke lenger å forsvare 
deg selv. Hvis du kjenner sannheten, hvorfor roper og hever 
du stemmen din da? Det er ofte slik at det er de som roper 
høyest som har minst å si. Grunnen til dette er stolthet 
og skam fra vårt store ego. Hvis du ennå ikke har funnet 
sannhetenblir du sjalu på de som har funnet den. Dermed 
er det lett å delta med de som skriker eller bruke vold for å 
tvinge andre til å godta sine religiøse ideer.

Tenk deg at du har funnet en skatt av gull gjemt i en åker 
og du forteller vennene dine om den. De fleste vil da kan-
skje tro at du har blitt gal, eller de begynner å drømme om 
å finne en slik skatt selv og begynner å grave i alle åkre for 
å finne en slik. Men du kan stoppe å søkefordi du allerede 
har funnet den.

Dette er grunnen til at menneskeheten består av to store 
grupper; de som har funnet sannheten og de som ennå 
ikke har funnet den. De andre som ennå ikke har funnet 
den løper fremdeles bort fra Gud; de er rastløse, søkende, 
eller de gjemmer seg. Religion er en del av dette søket. Men 
når du har funnet skatten kan du slutte å lete. Da trenger 
du faktisk ikke religion lenger.
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Løper bort fra Babylon
Den andre tingen som folk løper bort fra er Babylon. Bab-
ylon er stedet hvor ‘loven omden sterkestes rett’ ble eta-
blert. Når menneskeheten rømte fra Guds herredømme, 
ventet den sterke mann på dem og omfavnet dem med 
en knusende klem. Men mennesket ble ikke skapt til å 
bli styrt av mennesker, men av Gud. Nimrod var tyran-
nen som grunnla det aller første menneskeriket basert 
på militær makt i Babylon. Derfra begynte en endeløs 
rekke av nasjoner og stammer å undertrykke og herske 
over hverandre. Denne smertefulle historien om politisk, 
økonomisk eller religiøs undertrykkelse av hverandre, har 
vart fram til i dag.

Og det vil bli enda verre. Bibelen taler om et kommende 
klimaks, “kriger, rykter om kriger, nasjoner som reiser seg 
imot nasjoner, og rikerimot riker.” Vi befinner oss nå i en 
tid da Babylons ånd kaller hele menneskeheten sammen 
for å etablere et annet tårn, det største tårnet av alle, en 
regjering av mange moderne Nimrods, dagens tyranner 
over hele jorden. Det vil være en selvutnevnt og selvsalvet 
New World Order, drevet av den økonomiske og religiøse 
elite som dominerer markedet, media, politikk, økonomi 
og utdanning. De vil bruke alt for å tvinge hele menne-
skeheten til underkastelse under en global regjering og 
en global politistat,hvor alt liv blir overvåket ogstyrt, til å 
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tjene elitens interesser på bekostning av de fattige. Nimrod 
er i live!

Den babylonske pesten
Etter at Gud skapte verden og designet hele livet så vakkert 
og perfekt, har et dødelig og demonisk virus krøpet inn 
i hans skaperverk og forgiftet alle. Alle områder av livet 
- sex, penger, makt, helse og politikk –er blitt ødelagt av 
dette viruset. Kjærlighet er blitt erstattet av begjær; glede 
med ondskap; deling med hamstring. Denne korrupsjon 
er forårsaket av GEF-viruset, den destruktive kraften av 
Grådighet, Ego og Frykt som jobber sammen. Grådighet 
ønsker at vi alltid skal ha mer enn vi trenger og fyller oss 
med begjær og besettelse for å eie og å kontrollere andre. 
Frykt lammer oss fordi vi er reddefor ikke å bli elsket, å bli 
fattige, at vi kan bli såret igjen, forlatt, oversett, avvist. Og 
alt dette sliter på Egoet, som engstelse og sårbarhet, men 
likevel med den stolte og egoistiske indre påfuglen i oss -  
som er forelsket i seg selv.

Det babylonske GEF-viruset har nå infisert nesten alle 
mennesker på planeten som en pest og gjort deres hjerter 
kalde, harde og kjærlighetsløse. Det synes som om livet 
handler mer og mer om penger og om de som kontroller 
dem. Det ville være et mirakel hvis du hadde blitt spart for 
dette viruset. 
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Hvordan kan man bli fri fra dette GEF-viruset? Er det 
et antibiotikum mot det? Hvordan kan du sikre deg mot 
denne hensynsløse pesten? Den har nå drevet mange 
mennesker inn i galskap med sitt begjær for å kontrol-
leremed å spre deres religion, eller med økonomisk og 
militærmakt. Det er en god grunn til at vi kaller dette den 
babylonske pesten.

Bibelen beskriver Babylon som en “skjøge som sitter 
på mange vann” (Symbolsk for folk, språkgrupper eller 
nasjoner) som mange av de rike og mektige er i seng med: 
“Den store skjøgen har ødelagt jorden ved hennes horeliv.
Dine kjøpmenn var verdens mektige menn. Ved dine troll-
domskunster ble alle nasjonene villedet. Alle nasjoner har 
drukket berusende vin av hennes ekteskapsbrudd, kongene 
på jorden drev hor med henne. Kom ut fra henne, mitt 
folk, slik at du ikke vil ta del i hennes synder og få noen av 
hennes plager. Hun vil bli fortært av ild, for sterk er Herren 
Gud som dømmer henne.”

Guds dommer
Gud er ikke fjern og utilgjengelig. Han ser hver spurv som 
faller til bakken. Han velsigner dem som adlyder ham og 
dømmer de som gjør opprør mot ham.
En av de største Guds straffedommer for menneskeheten 
var å gi dem over til sine egne regjeringer og økonomiske 
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ideer. Han lot dem få gå sin egen vei som ulydige, ik-
ke-lærevillige og uvitende barn som ønsker å leke med 
giftige slanger. Mange land er nå blitt “mislykkede nasjon-
er” med tydeligeikke fungerende regjeringer og ødelagte 
infrastrukturer. Mye av dagens politikk er intet nytt under 
solen; en konstant tautrekking om midlertidig makt og 
hvilket parti som er rett eller galt. Hele dramaet er krydret 
med mange karismatiske personligheter, ideologier, in-
triger, bestikkelser og korrupsjon. Mange korrupterte (mix 
mellom korrupsjon og politikere) smiler inn i kameraene, 
mens de holder nevene knyttet i lommen.

Mange observatører av “den arabiske våren”, den siste push 
for demokrati i Nord-Afrika og enkelte land i Midtøsten, 
har erklært den for å være en politisk fiasko. Ikke mye har 
endret seg, i noen tilfeller har livet har gått fra vondt til 
verre. Selv har enkelte ledere i land, som fortsatt er stolte 
av demokratiet i landet deres, åpenlyst begynt å kritisere 
effekten av demokratiet: “Tregt, byråkratisk, svakt, svikter 
sine borgere, mens usikkerhet, offentlig frykt og desillusjon 
sprer seg,» skrev Tony Blair, tidligere statsminister i Storbri-
tannia. Magasinet Newsweek beskrev atBlairs nyeste ideer 
om lederskap kan minne om et “velvillig diktatur.” Kan 
det være at flere og flere gjennomtenkte folk begynner å innse 
at menneskeheten ble opprettet for å bli styrt av en velvillig 
konge? Og hvis ja, hvem er den kongen, og hvor er hans rike?



10

Gud taler om at det vil komme et tidspunkt der han har 
sett nok av menneskelig galskap: «Babylon gjorde hele 
jorden drukken. Nasjonene drakk av hennes vin; det er derfor 
de har blitt gale, og det er derfor Herren vil ødelegge Babylon 
i en gjengjeldeldes handling.”Som en god far som vil gå inn 
for å skille sine barn som sloss før de ødelegger og bren-
ner ned huset, har Gud annonsert at han skal komme og 
dømme alle de enkeltpersoner, folkegrupper og nasjoner 
som har isolert seg fra ham og omfavnet galskapens ånd, 
Babylon. Tegn på denne dommen vil bli flere sultkatastro-
fer, tørke, jordskjelv, flodbølger, tegn i sol, måne og stjern-
er, slik at menneskene skal forgå av redsel. Nivået av nød 
og spenning blant nasjonene vil nå en endelig topp.

Guds dom over religionene
Guds dom vil også inkludere en dom over alle religion-
er som Gud aldri innstiftet. Religion er ikke noe annet 
enn en billig og hul erstatning for Kongedømmet. Det er 
kanskje overraskende for deg å høre at f.ex Buddha aldri 
har startet buddhismen og at Jesus Kristus aldri startet 
kristendommen! Jesus ba aldri folk om å bygge kirkebygg, 
ringei klokker på søndager, velge paver, be til Maria eller 
dra på korstog. Slike ting er alltid blitt oppfunnet av re-
ligiøse menn som startet noe som Gud aldri har bedt dem 
om å gjøre, men som var ble ødelagt av sin hunger etter 
makt og kontroll.
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Det er fasinerende at mange religioner faktisk henviser folk 
til Jesus. Ta gjerne en sjekk. I religionen islam, sier koranen 
at Jesus, ikke Muhammed, er den som vet veien til himme-
len. Mens Muhammed døde og er gravlagt i Medina, stod 
Jesusopp fra de døde. Mens Muhammed var usikker på om 
Allah ville frelse ham og var usikker på sin skjebne, fikk 
Jesus adgang til himmelen og er nå verdens frelser.

De tidlige Sanskrit Vedaene, de hinduistiske skriftene, 
beskriver en person som heter Prajapati, “Folkets Gud”, 
som vil komme og gi sin egen kropp som et offer for 
menneskens synder slik at ikke flere dyreoffer vil være 
nødvendig. Prajapati har ti karakteristiske kjennetegn: Han 
skal være en syndfri mann, adskilt fra sin familie, hans 
egen nasjon skal avvise ham, en plante av torner vil bli 
plassert på hans hode, han vil bli bundet til et tre,blod vil 
flyte fra kroppen hans, han vil dø, men hans ben vil ikke 
bli ødelagt,han vil vende tilbake til livet, han vil tilby sitt 
legeme til Guds sønner, og alle i menneskeheten vil bygge 
kroppen hans. Alle som har lest det Nye Testamente vet at 
Jesus har oppfylt alle disse ti aspekter.

Senere begynte politikk å blande seg med religion, som i 
de forferdelige korstogene i middelalderen, der fullstendige 
villedede “kristne” slaktet alt de møtte på sin blodtørstige 
vei. Siden da har ikke bare hinduer og muslimer kjempet 
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mot hverandre, men også katolikker kjempet mot protes-
tanter, sjiaer kjempet mot sunnier, alt i Guds navn. Dette 
er resultatet av religiøs galskap som ble skapt i Babylon og 
som ikke er ønsket av en kjærlig og barmhjertig Gud.

Sannheten er at den Gud som skapte jorden og alt i den 
(inkludert deg!) er den eneste sanne eier, herre og mester 
over himmel og jord. Han er altfor stor til å bo i templer 
og andre religiøse bygninger. Han er ikke interessert i våre 
religiøse festivaler, fester og faster. Han er interessert i bare 
én ting: Om å han vinne og styre våre hjerter?

Han har gitt liv til alle mennesker og skapt alle folkeslag 
for ett formål: Å søke etter ham, for å finne ham og tjene 
ham, som enkeltpersoner og som nasjoner. For å rense 
menneskenes urene hjerter og la dem komme tilbake inn 
i hans hellige nærvær. Gud, vår far, hadde en plan. Han 
sendte sin egen sønn, Jesus Kristus, som demonstrerte 
Guds uendelige kjærlighet og medfølelse. Jesus bad de 
rike om å dele med de fattige. Han helbredet de syke, drev 
ut deres demoner, oppreiste døde og fortalte dem at han 
hadde kommet for å etablere sitt rike. Men folk hatet og 
avviste ham fordi de ikke ønsket å bli styrt av Gud. I sin 
kjærlighet lot Jesus Kristus seg bli drept av gudløse menne-
sker, fordi dette var den eneste måten at prisen for men-
neskehetens forferdelige synder - inkludert dine og mine 
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- kunne bli betalt for med sitt eget blod. Jesus var offerlam-
met som betalte prisen for menneskehetens synder.

Gud aksepterte denne prisen og har siden da øyeblikke-
lig tilgitt de som ærlig har bedt om tilgivelse i Jesu Kristi 
navn, og som dermed er blitt akseptert som Guds barn. 
Men det slutter ikke her. Jesus ble reist opp fra de døde 
etter tre dager. Han brøt dødens makt og er nå Konge i det 
Himmelske kongeriket. Dette riket er overalt hvor Jesus 
Kristus er den eneste Kongen. Hans Kongerike er over-
alt hvormennesker har akseptert ham som sin regjerende 
Konge, adlyder hans gode befalinger, og følger de revolus-
jonære økonomiske himmelske prinsipper. Jesus er også 
den som åpenbarer seg til mange som en “mann i hvitt” 
som forteller dem: “Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen 
kommer til Faderen uten ved meg.”

Hva ønsker Jesus fra deg? Han ønsker det han alltid har 
ønsket seg fra deg: At Han kan få besøke deg personlig slik 
at du kan bli satt fri og bli hans etterfølger.

Guds Kongerike er ditt sanne hjem
Guds Kongerike er ikke som andre riker og Kongen er 
den mest fantastiske og kjærlige person du noensinne vil 
møte. Du vil faktisk få direkte adgang til ham og få snakke 
med ham personlig når som helst. Og han snakker med 
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deg, gjennom sitt ord, i bibelen, i drømmer, eller gjennom 
engler. I dette Kongedømmet er ikke menneskene kor-
rupte. Det har de beste lovene og den beste konstitusjonen 
i verden, og det beste økonomiske systemet hvor menne-
skene deler det de har med hverandre. Kongedømmet er 
styrt med rettferdighet og kjærlighet. GEF-viruset har 
ingen makt der. Vi kan kureres av GEF-viruset øyeblikke-
lig når vi ber Jesus om å forandre oss fra innsiden og ut, og 
endre oss fra å være en egoistisk person til en som elsker-
Gud og andre. Han vil fri oss fra grådighet og frykt og gi 
oss en ånd med deling og kjærlighet. Du vil bli fullstendig 
gjenoppfunnet! Det er som å bli født på nytt.

Gud både kanog vil helbrede traumer og sår vi har fått. 
Han ikke bare tilgir oss, men han gir oss også overnaturlig 
evne til å tilgi andre, inkludert våre verste fiender. Det er 
slik vi får fred i våre hjerter som overgår vår forstand, og 
sinne, hat og frustrasjon forsvinner i løse luften. 

Ikke nok med det, du vil finne en oppgave som venter på 
deg i Kongedømmet, et oppdrag eller en oppgave som du 
er blitt skapt for. Finn det og omfavn det. Det vil gi deg 
stor tilfredstillelse og hensikt. Fordi dette er grunnen til at 
du eksisterer! Og det er enda mer; Gud er blitt din far og 
ønsker å veilede deg i alle beslutninger, stor eller liten. Fra 
nå av har du et innbygget guddommelignavigasjonssystem 
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- et personlig GPS - Guds profetiske system, som taler til 
din ånd og guider deg til å gå enten til venstre eller høyre 
på livets reise, som leder deg til du er ferdig med løpet.

Men ikke glem: Gud er også en rettferdig dommer som 
ser alt hva du gjorde i mørket, og han vil bringe alle onde 
mennesker og nasjoner for retten. Han kommer ikke til å 
vente for alltid på at folk aksepterer hans nådige tilbud om 
å bli tilgitt og få statsborgerskap i hans Kongerike. En dag 
blir det for sent. Inntil nå har Gud oversett menneskelig 
og religiøs uvitenhet. Nå er tiden kommet hvor han befaler 
alle overalt om å slutte å løpe bort og gjemme seg for ham, 
og komme tilbake for å bli borgere av hans Kongerike. 
Enda i dag innbys alle til hans Kongerike, frivillig, uten 
noen form for makteller tvang, kun de som ønsker å un-
derlegge seg Jesus for å bli hans kongelige undersåtter.

Dette er grunnen til at hans Kongerike enda ikke er synlig, 
som et land som for eksempel Sveits og New Zealand med 
en synlig regjering. Hovedstaden i Guds Kongerike er 
usynlig, det er i himmelen. Selv om han ofte åpenbarer seg 
til mennesker i drømmer, så er Jesus usynlig for folk flest. 
Men selv en usynlig konge er fortsatt konge over alle som 
ønsker å være hans undersåtter. Han har lovet å være til 
stede uansett hvor og når to eller tre (eller flere) er sammen 
på grunn av ham og deler livet med Gud og hverandre, 
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når de leser, lærer og delerOrdet i hans bok, Bibelen, spiser 
sammen som en familie, deler det de har, ber for hveran-
dre, elsker hverandre og tjener ham sammen.

Det vil ikke alltid være sånn. Gud har fastsatt en dag da 
han skal dømme verden med rettferdighet gjennom men-
nesket han har utpekt til dette: Jesus Kristus. Han skal 
komme igjen synlig ganske snart og regjere over jorden. 
Da blir hans Kongedømme synlig. Hans Kongedømme 
er det sanne New World Order. Alle vil da bli pålagt å 
adlyde ham, eller ta konsekvensene. Kongedømmet er 
ikke et demokrati! Vi vil da enten herske med ham, eller 
bli styrt, enten vi forstår det eller ikke, enten vi liker det 
eller ikke. Det hele avhenger av hva du velger nå mens du 
fortsatt er i live og kan velge: Vil du akseptere tilbudet fra 
Kongen om å tilgi deg og gi deg umiddelbar statsborg-
erskap i hans Kongerike? Eller vil du avvise tilbudet og 
prøve å gjøre det altfor mange mennesker har gjort før; 
fortsette å løpe bort fra Gud og leve et meningsløst liv i 
Babylon med dens plager?

Så hvordan kan du skjule deg og løpe bort fra Gud og 
hans dommer? Hvordan kan du flykte fra den babylonske 
pesten? Hvor finner du et trygt tilfluktsted å være, en trygg 
havn for deg, dine kjære, din klan, stamme, by og nasjon?
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Hvis du er en flyktning eller en emigrant og ankommer 
landene i Europa vil du raskt oppdage at Europa er ikke i 
det hele tatt det lovede land, og Angela Merkel er ikke Mor 
Theresa. Folk kan ønske deg velkommen på jernbanestas-
joner og gi deg noen gaver eller almisser. Med mindre du 
finner Kongedømmets folk, de som er lojale undersåtter til 
Kong Jesus, vil du vil raskt innse at deres velkomst er kort-
varig. Husk at alle mennesker og samfunn som har isolert 
seg fra Guds styre, selv om de er svært religiøse, har blitt 
dypt infisert av GEF-viruset. Ikke gjør den feilen å tro at 
alle mennesker i de vestlige land er Kongerikets folk fordi 
noen av dem besøker kirker og bære et kors rundt halsen. 
Kristendommen er rett og slett deres nasjonale religion og 
kultur. Mange kristne sier “Herre, Herre”, “Gud, Gud”, 
men gjør ikke i det hele tatt hva Herren har befalt dem. 
Husk at kristendommen er en religion som mennesker har 
skapt. Du er laget for noe langt bedre: Kongeriket som 
Gud skapte. Hans rike er et urokkelig rike. Mens alt og 
alle vil bli rystet vil Guds Kongerike og alt som hører til 
det være trygt og fast.

Guds Arker
Hva gjør du hvis du vet det vil komme en tsunami eller en 
flom der du bor? Du kan bygge en båt, eller bli med en båt 
andre har bygget! Denne verden er synkende ned i et hav 
av forvirring, krig, fortvilelse og håpløshet. Det er ett sted 
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hvor du vil være trygg: De av arkene som er av Gud. Gud 
tilbyr en stor flåte av Kongedømme-fartøy. Sørg for at du er 
på en av dem!
 
Noah bygde en ark, et skip som tillot ham, hans familie 
og mange dyr å overleve flommen av dommer som kom 
over jorden for lenge siden. På tilsvarende måte bygger 
Gud mange arker i dag, steder hvor Guds nærvær og hans 
velsignelser tilbyr deg sin tilflukt, sikkerhet, identitet og 
fremtid. Arkene er steder (samfunn) som Gud vil spare 
fordi hans beskyttende hånd vil dekke dem somer under 
hans kongedømme og omsorg. Arkene er steder som kan 
flyte mens alt rundt dem drukner; steder som han vil 
velsigne og la formere seg, mens folk uten Gud vil være 
forlist. Disse arkene erGuds husbåter med Kongedømmets 
mennersker ombord. De er mobile og kan bygges hvor som 
helst. De kommer i tre størrelser: S, M og L; ett enkelt tre, 
en båt, et skip. Hvis du er en singelstatsborger i kongdøm-
met kan du flyte på et tre som holder deg fra å drukne. 
Hvis flere mennesker i kongedømmet finner hverandre, 
og deler hverdagen med Gud og hverandre, tar de sine 
trær og former dem til en båt som kan frakte mange flere 
mennesker. Hvis mange hundre av kongedømmets folk er 
i en region eller en by, blir de til et stort skip! Disse store 
skipene er de arkene av Gud som Gud gir.
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Derfor er dette det Gud vil du skal gjøre: Gå om bord i 
en Kongedømme-båt. Og hvis du ikke finner en, begynn 
å bygge en båt selv. Så vil Gud vil hjelpe deg å lære andre 
hva han har lært deg. Begynn med å vise dette heftet til 
andreog inviter dem også til å bli en borger i Kongedøm-
met. Nårdu begynner å følge kong Jesus vil han vil vise deg 
mange andre som trenger å bli reddet fra et liv uten ham 
og komme hjem.

Himmelen på jord
 Guds Kongerike er som om et land koloniserer jorden. 
Jesus lærte oss en gang om å be til Gud vår Far, “La din 
vilje skje på jorden som i himmelen.” Der Guds vilje har 
skjedd, der er Kongedømmet. Kongen ser etter personer 
som følger og adlyder ham. De er de nye innbyggerne i 
Kongeriket. Når slike nye borgere deltar sammen blir de 
som en ambassade i Kongeriket, et brohode til himmelen, 
ett representantskap for sitt nye hjemland, uansett hvor de 
er på jorden.

Kongerikets folk har tre viktige ting til felles:
1) De har samme politiske fundament - Kristus er 
deres konge, viktigere enn noe menneskelig politisk 
figur eller idé. 
2) De har samme juridiske fundamentet: Kristi lover, 
Kongerikets konstitusjon, som du kan lese et utdrag 
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av på slutten av dette heftet.
3) Og de har det samme økonomiske fundamentet 
fordi de tilhører Guds husfolk (ordet økonomi betyr 
“husregler.”) Sammen deler de det de har og er blitt 
Himmel-Samveldet.

Hva må du gjøre for å få statsborgerskap?
For å få innvilget statsborgerskap i Guds Kongerike, er alt 
du trenger å gjøre å be Gud om å tilgi det livet du har levd 
uten ham så langt ved å ignorere ham, og gjøre ting mot 
Gud og andre mennesker som ikke var riktig. Uansett hva 
du har gjort, har Gud hørt alt fra før. Det er ingen synd 
som er for stor eller fæl for ham å tilgi! Fra det øyeblikket 
av vil Gud gi deg full tilgivelse og amnesti, samt juridisk 
rett til innreisetillatelsen! Dermed blir du hans barn og en 
borger av det himmelske Kongedømmet. Alt du trenger 
å gjøre er å spørre. Han lytter. Han har ventet på dette 
øyeblikket i lang tid!

Du kan snakke med ham akkurat nå som dette: 
Kjære Far i himmelen som har skapt meg: Jeg gir opp å flykte 
bort og kommer tilbake til deg. Tilgi meg, rens meg fra mine 
synder og gi meg et helt nytt hjerte og ånd. Helbred min sjel, 
mine sår og mine traumer. Jeg fornekter all falsk religion og 
sympatier. Jeg ber deg, godta meg, i Jesu Kristi navn, han som 
har betalt alt for meg da han døde på korset slik at jeg kunne 
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få komme inn i din husstand, ditt Kongedømme, akkurat nå, 
og vis meg hva du vil jeg skal gjøre for å tjene deg fra nå av. 
Vær min Konge og råd over mitt liv. Takk skal du ha!

Hvis du har sagt dette fra ditt hjerte? Da kan jeg si til deg: 
Velkommen hjem!

Nå som du har fått statsborgerskap i Kongedømmet er 
du forventet å gjøre deg kjent og justere deg selv til å leve 
i ditt nye hjemland, og bli en takknemlig og integrert 
borger som kjenner og holder dets lover og bestemmelser. 
Som i alle andre land vil de som enten ignorerer, bryter 
bestemmelser eller lover i landet, få problemer, bli advart 
eller deportert. Det er fire enkle krav for å bli og forbli en 
borger med et godt omdømme i Kongedømmet (se Kristi 
lover § 1, 2 og 4-9)

1) Bli døpt i vann, som fremdeles er et tegn og en 
symbolsk handling for en avslutning av ditt gamle 
liv utenfor Kongeriket, og at et nytt liv har begynt. 
Dåp ved neddykking i vann kan gjøres hvor som 
helst du finner vann; en vanntønne, et badekar, et 
basseng, en elv, en innsjø,eller havet. Be Gud om å 
vise deg noen som kan døpe deg. Du trenger ikke 
en kirke eller en pastor for det. Enhver etterfølger av 
Kristus kan og bør gjøre dette. Hvis du absolutt ikke 
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finner en, kan du og noen andre døpe hverandre, 
den ene etter den andre.

2) Be Jesus Kristus om å døpe deg i Den Hellige 
Ånd. Spør om å bli fylt med den samme Guds Ånd 
som også var i Jesus. Jesus er den eneste som kan 
døpe deg med Den Hellige Ånds gave, kongedøm-
mets høyspentkraft. Fra nå av vil det umulige bli 
mulig for deg. Du kan gjøre alt det samme som Jesus 
gjorde fordi den samme kraften er blitttilgjengelig 
for deg: Elsk dine fiender, del det du har, helbred de 
syke, driv ut onde ånder og overvinn GEF-viruset. 
For å si det på dataspråket; fra nå av har du fått et 
helt annet operativsystem installert i deg. Et som er - 
laget i himmelen.

3) Adlyd lovene i det nye landet. Jesus sa: “Hvis du 
elsker meg, hold mine bud.» Han har gitt oss totalt 75 
lover. Tilsammen danner disse konstitueringen av 
kongedømmet. Du finner de fleste av disse lovene i 
vedlegget. Alle som ønsker å være lojale mot regjeri-
ngen til Jesus vil med glede erklære en troskapsed 
til grunnloven. Hvis du gjør dette vil Kongen raskt 
merke om du er pålitelig.Da vil Han vil snart snakke 
med deg om oppgavene og rollene han har plan-
lagt for deg. Og så bør du få deg din egen Bibel og 
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begynne å lese i den hver dag. Og be Gud om å vise 
deg noe som du kan sette ut i praksis, og begynn å 
deldette med andre som Gud viser deg.

4) Hold husordensreglene til Gud. I Guds husstand, 
Kongeriket, er han husets Herre. Folk verken stjel-
er, bestikker eller hamstrer i huset hans. De deler 
uselvisk det de har med hverandre, de rike med de 
fattige, slik at ingen mangler noe. De forstår at Gud 
har betalt prisen for å kjøpe dem, så både de og alt 
det de har,tilhører nå Gud og hans formål. (Se Kristi 
lover § 50-53 og 55).

Hva gjør du nå?
Gjør en grundig husrengjøring. Når Jesus flytter inn i 
huset ditt (livet) er det en del som må flyttes ut; misun-
nelse, egoisme, stjålne ting, onde gjerninger. Tilgi dem 
som har såret deg. Be om tilgivelse fra de som du har såret 
og forurettet. Slutt å ha omgang med venner som påvirker 
deg dårlig og se etter de gode. Er du i tvil, spør Jesus, din 
nye konge om dette. 
Slutt å leve et liv i synd som sirkler kun omkring deg selv 
og start et liv etter Guds direktiver.

Spør Gud om hva som er hans plan for deg. Hva du bør 
gjøre, hvor skal du gå, hva som er oppdraget som Han har 
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for deg, hvem du skal du gifte deg med. Så gjør etter det 
han forteller deg, ett skritt om gangen.

Del dette heftet med så mange du kan og les det sam-
men med dem. Led dem også til å akseptere statsborger-
skap i Kongedømmet, døp dem og start ambassader for 
Kongeriket uansett hvor du går (båter i alle størrelser).

Husk: Fra nå av er du ikke lenger en flyktning eller en 
emigrant. Du er hjemme uansett hvor du er fordi Jesus har 
gitt deg statsborgerskap i himmelen. Og som en borger av 
hans Kongerike kan du nå bli til det du er skapt for. Du 
har en guddommelig hensikt; omfavn det! Bare himmelen 
er grensen nå.
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Appendix: Et utvalgav de 75 befalingene til Jesus Kristus.

§1 Omvend dere, for Himlenes rike er kommet nær.OMVEND 
DERE OG TRO PÅ EVANGELIET! Mt 4:17; Mk 1:15 
§2 DU MÅ bli født på ny! Joh 3:3-7 
§4 BE, og det skal bli gitt dere. LET, og dere skal finne. BANK 
PÅ, og det skal bli åpnet for dere. Mt 7:7-11; Lk 11:9-13 
§5 ARBEID IKKE for den mat som forgår, men for den mat 
som varer til evig liv! Joh 6:27; 1-59 
§6 GÅ INN gjennom den trange port!! Mt 7:13 
§7 KOM TIL MEG, alle dere som strever og bærer tunge 
byrder, og Jeg vil gi dere hvile! TA mitt åk på dere og LÆR av 
meg. Mt 11:28-29 
§8 Hver den som vil følge meg MÅ FORNEKTE SEG SELV 
og TA OPP SITT KORS og FØLGE MEG! Mt :24-26; Mt 
10:37-39; Mk 8:34; Lk 14:33 
§9 TA IMOT den Den Hellige Ånd! Joh 20:22.23 
§10 Alt det dere vil at menneskene skal gjøre for dere, det SKAL 
DERE OGSÅ GJØRE MOT DEM. Mt 7:12; Lk 6:31 
§11 LA LYSET DERES SKINNE for menneskene slik at de 
kan se de gode gjerningene deres og ære deres Far i himmelen. 
Mt 5:16
§12 STÅ IKKE IMOT et ondt menneske! Mt 5:39-41 
§13 SVERG IKKE! Mt 5:33-37 
§14 ELSK DINE FIENDER! Mt 5:43-48 
§15 ELSK DIN NESTE som deg selv! Mt 22:39; Lk 10:25-28
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§16 VÆR BARMHJERTIGE, slik som deres Far også er barm-
hjertig. Lk 6:36 
§17 VÆR FORSIKTIG med Å GJØRE BARMEHJER-
TIGHETSGJERNINGER FOR Å BLI SETT AV MENNE-
SKER! Mt 6:1-18 
§18 DØM IKKE, så skal dere slett ikke bli dømt. Lk 6:37 
§19 TILGI, så skal dere bli tilgitt. Lk 6:37 
§20 GI, så skal det bli gitt dere; et godt mål som er presset, ristet 
sammen og renner over! Lk 6:38; Mk 4:24 
§27 AVSTÅ fra mat som er blitt ofret til avguder! Acts 15:20.29; 
21:25; Rev 2:14.20 
§28 DU SKAL IKKE DREPE! Mt 19:18 
§29 BLI IKKE VRED på din bror! Mt 5:21.22 
§30 VÆR IKKE UTRO! Mt 19:18 
§31 UTROSKAP starter med begjær– BESKYTT DEG SELV 
radikalt fra deg! Mt 5:27-30 
§33 STJEL IKKE! Mt 19:18 
§34 GI IKKE FALSK VITNESBYRD! Mt 19:18 
§35 HEDRE din far og mor! Mt 19:19 
§36 Jeg gir dere en ny befaling: ELSK HVERANDRE! Joh 
13:34; 15:12 
§37 FORLIK deg med din neste før du ber! Mt 5:23-25; Lk 
12:58 
§39 IKKE HINDRE NOEN om å bli med i din gruppe! Mk 
9:38-40; Lk 9:49.50 
§40 TILGI 7 X 70 GANGER! Mt 18:15-35 
§42 ELSK Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, 



27

av all din kraft og av hele ditt sinn, og av all din forstand! Lk 
10:27; Mt 22:37-40 
§43 BLI I MEG! BLI I MIN KJÆRLIGHET så du kan holde 
mine befalinger! Joh 15:4-10; 14:15 
§44 GÅ BORT OG SYND IKKE MER! (når noen har syndet i 
mot Gud) Joh 8:11 25 
§45 SLIK SKAL DERE BE: ‘La Riket Ditt komme. La viljen 
Din skje på jorden, slik som i Himmelen.Gi oss i dag vårt 
daglige brød.Og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyld-
nere.Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.’ 
Lk 11,2-4; Mt 6,13-19
§46 Alt det dere ber om når dere ber, TRO at dere får det, og 
det skal bli gitt dere! Mk 11:24 
§47 BE I MITT NAVN! Joh 16:23.24; Joh 14:13.14; 15:7 
§48 LYTT TIL MEG! Mk 4:3.9.24; 7:14; Mt 13:9; 15:10 
§49 TA, ET, DRIKK! Gjør dette til minne om meg! Mt 26:26-
28; Joh 6:53-58 
§50 GI til hver den som spør deg, og SNU IKKE RYGGEN 
TIL fra den som ønsker å låne fra deg, selv om du ikke kan 
forvente å få det tilbake. IKKE KREV TILBAKE om noen tar 
i fra deg det som er ditt! Mt 5:42; Lk 6:30,35 
§51 IKKE SAMLE deg skatter på jorden, MEN I HIMMEL-
EN! Selg det du eier og gi til dem i nød! Mt 6:19-21.24;
Lk 12:33-34
§52 IKKE BEKYMRE DEG over ditt liv, hva du skal ete eller 
drikke, eller for kroppen din og hva du skal kle deg med! 
Mt 6:25-34 
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§53 SØK FØRST Guds Kongerike og Hans rettferdighet! 
Mt 6:33 
§55 VOKT DERE for grådighet! Lk 12:15 
§61 SE TIL at ingen falske kristne forfører dere! Mt 24:4-13 
§62 LA IKKE DERES HJERTE FORFERDES! TRO på Gud 
og TRO på Meg! Joh 14:1
§63 VÆR REDE OG VÅK for min tilbakekomst! Lk 12:35-40 
§66 Mens du går, FORKYNN DETTE BUDSKAPET: Guds 
Kongerike er nær! Mt 10:7 
§67 HELBRED de syke! Mt 10:8 
§68 RENS de spedalske! Mt 10:8 
§69 VEKK OPP de døde! Mt 10:8 
§70 DRIV UT DEMONER! Mt 10:8; Mk 6:7.13 
§71 For ingenting har dere fått det, GI UT FOR INGENT-
ING! Mt 10:8 
§74 RIST STØVET AV dine føtter der dere ikke er velkomne 
eller blir hørt! Mt 10:14-15; Mk 6:11; Lk 9:5 
§75 GÅ og GJØR DISIPLER av alle nasjoner, DØP dem og 
LÆR dem å adlyde alt som jeg har befalt dere! Mt 28:18-20 

Mt = Matteus evangelium
Mk = Markus evangelium
Lk = Lukas evangelium
Joh = Johannes evangelium
Acts = Apostelgjerningene
Rev = Åpenbaringsboken





    

Dine Immigrasjons Dokumenter
Mange vet ikke at det finnes et land som ikke avviser 
søknaden din når du søker om statsborgerskap. Mende 
som søker etter det vil finne det. Dette Kongriket og dets 
Konge er verdens best bevarte hemmelighet. Likevel er 
dette Kongedømmet det mest åpne, vakre, reneste og fre-
delige land som finnes. Kongen selv vet om deg! Og et 
fellesskap av venner vil ønske deg velkommen. Formål 
for livet ditt og håp venter på deg der. 

Dette heftet vil vise deg veien til dette hemmelige 
Kongeriket. Og fortelle deg hva du trenger å vite for å bli 
statsborger der.


