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«Store jordskjelv skal det være, og hunger og pest mange steder. Fryktelige ting skal skje, og 

det skal vise seg veldige tegn fra himmelen.»  

Luk 21:11 (NB88) 
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Forord 

 

Helt fra jeg var ganske ung har jeg fulgt med på astronomi og muligheten for funn av 

«intelligent liv» andre steder i universet. Dette har nå utvidet seg til å gjelde mulighet for 

«interdimensjonalt liv». Mitt fokus har vært som følger: Hva har Bibelen å si om dette 

temaet? Svært viktige ting, viser det seg! For mange har UFO-fenomenet, uansett hva de 

måtte tro på, vært preget av stigmatisering og latterliggjøring. Vel, slik er det ikke 

nødvendigvis lenger. Informasjon hentet fra amerikanske forsvarsmyndigheter om hva UFO-

er kan være ble lekket allerede i desember 2017 på Fox News. Louis Elizondo, tidligere ansatt 

i AATIP (Advanced Aerospace Threat Identification Program i USA) kom med en 

oppsiktsvekkende uttalelse 17.12.17. Uttalelsen var som følger, oversatt til norsk «Vi er 

kanskje ikke lenger alene, hva nå det måtte bety». https://www.youtube.com/watch?v=-

2b4qSoMnKE. Forskere finner stadig flere eksoplaneter, det vil si planeter i andre 

solsystemer. Noen av disse kan potensielt kunne ha forhold kompatibelt for liv slik vi kjenner 

det. Mange tar til orde for at «det må finnes liv andre steder i universet». Hvordan skal vi som 

kristne forholde oss til dette? Ved å lese i Guds Ord! I denne boken skal vi ta for oss hva 

Bibelen kan ha å si som kan forklare hva UFO-fenomenet er. Håpet er at leseren kan gjøre seg 

opp sin egen mening opp imot Guds Ord. 
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Kapittel 1     

Det skal vise seg veldige tegn på himmelen, Luk 21:11     

     

Hva menes med veldige tegn på himmelen i endetiden?     

Hva menes med ordet tegn i Bibelen? I Norsk Studiebibel (88) leser en at tegn ofte hadde som 

hensikt å bekrefte en handling fra Gud; en synlig bekreftelse. Tegn brukes også flere ganger 

som beskrivelse for en undergjerning, som for eksempel Guds store undre som ble utført 

fremfor farao og hans hær i Egypt da Israelsfolket var slaver der. I Det Nye Testamentet 

krevde jødene et tegn fra Jesus, som i Matt 12:28. De ønsket en bekreftelse på hans 

guddommelige myndighet. Jesu svar til jødene var derimot at det eneste tegnet de skulle få, 

var Jonas` tegn, som skulle vise frem mot Jesu død og oppstandelse.      

Et sentralt spørsmål om tegnene som skal vise seg på himmelen, er når disse skal inntreffe. 

Skal det forekomme før bortrykkelsen, eller etter bortrykkelsen? (Selve bortrykkelsen 

omtales i kapittel 7). Forfatteren mener at de tegn Jesus nevner i Matteus, Markus og Lukas-

evangeliet kan belyse hendelser både før og etter bortrykkelsen. Begrunnelsen for dette synet 

belyses under.      

Videre mener forfatteren at endetidstegnene på himmelen grovt sett kan deles inn i 3 grupper;      

- Astronomiske tegn (som i sol, måne, asteroider som truer jorden)     

- Klimatiske tegn (som temperaturøkning økt CO2-innhold i atmosfæren, økt 

havnivå)     

- UFO-relaterte tegn (inkluderer flygende tallerkener, utenomjordiske romskip, 

borføringer av mennesker av ulike typer aliens og så videre).     

I det følgende behandles hvert av disse tre emnene separat. Forfatteren ønsker også å påpeke 

at dette er et område som er sterkt preget av spekulasjoner innad i ulike kristne miljøer.    

Noen legger stor vekt på tegn som inkluderer astronomiske tegn som måneformørkelser. 

Andre miljøer er skeptiske til astronomiske tegn, og mener at tegnene Jesus snakker om i de 

tre første evangeliene (nevnt under), vil være ekstraordinære tegn av en slik styrke at det ikke 
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har forekommet før. Her er det viktig å ikke la fantasien løpe løpsk, men holde seg til Guds 

ord om hva som skal skje. Men det er fortsatt mulig å undre seg over hva tegnene kan være.     

Det viktigste med de tegn Jesus viser oss, og som beskrives i det følgende, er at Han har et 

ønske om at alle Hans troende ikke skal gå endetiden i møte uten å vite hva som skjer. Vi blir 

advart mot det som skal skje. Og hva er det endelige målet? I Luk 21:34-36 står det:             

«34 Men ta dere i vare, så ikke deres hjerte tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så 

den dagen skulle komme uventet over dere 35 som en snare. For den skal komme over alle dem 

som bor over hele jorden. 36 Men våk hver tid og stund, og be at dere må bli aktet verdige til å 

unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for Menneskesønnen.» Luk 21:34-36 

(NB88).      

    

Astronomiske tegn     

Astronomiske tegn kan omfatte mange ulike typer tegn. Noen eksempler er nevnt over. I  

Bibelen er følgende skriftsteder tatt med som beskriver disse tegnene;      

- Jes 24:23 (omtaler Herrens dag): «Månen skal blyges, og solen skamme 

seg…». Jes 24:23 (NB88). Dette kan tolkes som månen skal bli rød/miste sitt lys, 

som når en rødmer når en blir flau. Solens skal skamme seg kan bety miste sin 

glød.     

- Matt 24:29: «Men straks etter de dagenes trengsel skal solen bli formørket og 

månen skal ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens 

krefter skal rokkes.» Matt 24:29 (NB88).     

- Mark 13:24-25: «24 Men i de dager, etter denne trengsel, skal solen bli 

formørket og månen ikke gi sitt skinn. 25 Stjernene skal falle ned fra himmelen, og 

himmelkreftene skal rokkes.» Mark 13:24-25 (NB88).     

- Luk 21:11. I siste del av verset står det: «Fryktelige ting skal skje, og det skal 

vise seg veldige tegn fra himmelen» Luk 21:11 (NB88). Det er derfor snakk om 

flere tegn, ikke bare ett. Det er et svært høyt antall forklaringer på hva veldige 

tegn fra himmelen.      

- Luk 21:25: «Og det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner. Og på jorden 

skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenninger bruser.»              

Luk 21:25 (NB88). Dette verset kommer etter avsnittet i Luk 21 som omhandler 
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det som kommer etter fødselsveene Jesus omtaler (se NB88). Det kan derfor 

bokstavelig talt tolkes som at det også vil forekomme veldige tegn på himmelen 

før bortrykkelsen kommer og også mot slutten av Daniels syttiende års-uke, som 

varer i 7 år (se kapittel 2).      

- Luk 21:28: «Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For 

deres forløsning stunder til.» Luk 21:28 (NB88).      

Når Jesus sier dette, kan det bokstavelig talt tolkes slik at det må være troende 

igjen på jorden som vet hvilke tegn de skal se etter, og at Hans komme er nært 

forestående (ikke bortrykkelsen, som må skje først).      

- Jesus sier selv om sitt andre komme i Luk 18:8, i siste del av verset: «…Men 

når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?» Luk 18:8 

(NB88). Altså kan det sies slik at Kristus-troende skal gjenkjenne tegnene som 

kommer over jorden før bortrykkelsen. Og før Hans andre komme (det vil se etter 

bortrykkelsen, se kapittel 7) skal det være få igjen som skal vite hva som skjer ut 

fra tegn som da viser seg. Og at få troende skal være igjen på grunn av forfølgelse. 

Men igjen, det kan være tale om ekstraordinære forhold etter bortrykkelsen/under 

den store trengsel. I det følgende beskrives et lite utvalg av ulike astronomiske 

hendelser som forekommer.     

Asteroider, kometer og meteoritter     

Kort beskrives definisjoner på asteroider, kometer og asteroider:     

- Asteroide1: Småplaneter, oftest i det indre solsystem      

- Kometer2: Mindre himmellegemer som kretser rundt en gitt stjerne      

- Meteoritter3: Meteroide som har landet på jorden. Den kan sees i atmosfæren 

som en meteor.      

 
1 http://no.wikipedia.org/wiki/Asteroide       

2 http://no.wikipedia.org/wiki/Komet 
3 http://no.wikipedia.org/wiki/Meteoritt     

http://no.wikipedia.org/wiki/Asteroide
http://no.wikipedia.org/wiki/Asteroide
http://no.wikipedia.org/wiki/Asteroide
http://no.wikipedia.org/wiki/Asteroide
http://no.wikipedia.org/wiki/Komet
http://no.wikipedia.org/wiki/Komet
http://no.wikipedia.org/wiki/Meteoritt
http://no.wikipedia.org/wiki/Meteoritt
http://no.wikipedia.org/wiki/Meteoritt
http://no.wikipedia.org/wiki/Meteoritt
http://no.wikipedia.org/wiki/Meteoritt
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Mellom 16-22 juli 1994, dundret kometen Shoemaker–Levy 94 inn i Jupiter med en kraft som 

tilsvarer 600 ganger5 verdens atomvåpenarsenal. Etter dette fikk debatten om at jorden er 

under konstant trussel fra det ytre rom en ny fart. Foretak over hele verden for å detektere 

asteroider eller himmellegemer som kan være en trussel for jorden, fikk større bevilgninger 

ganske raskt etter 1994-hendelsen på Jupiter. Menneskeheten fikk en påminnelse om at 

jorden er under konstant trussel fra det ytre rom. Dette kan derfor være en type av de tegn på 

himmelen, som kan være både før og i endetiden.     

15.02.13 slo en meteoritt6 ned gjennom atmosfæren over Ural-regionen. Med en anslått masse 

på 12-13000 tonn og en hastighet på estimert 54000 kilometer i timen, lagde den et 

øredøvende drønn over byen Tsjeljabinsk da den eksploderte i en høyde på 30-50 kilometer 

over bakken. Ingen mennesker ble drept, men 1200 personer skal ha fått skader. Ruter som 

ble knust skal ha hatt mye av skylden. Under isen i Tsjebarkulsjøen hvor meteoritten skal ha 

landet, fant forskere spor av den på bunnen av innsjøen. I følge referanse 58 over, ble 

eksplosjonen målt til å ha en kinetisk styrke (bevegelsesenergi) på tilsvarende 500 000 tonn 

TNT, eller 23-30 ganger mer energi enn atombomben som ble detonert over Hiroshima under 

2. Verdenskrig.      

Tunguska-meteoritten som eksploderte over Sibir i Russland i 1908, er det eneste kjente 

eksempelet på et større dokumentert meteorittnedslag i nyere tid.      

Dersom de to nevnte meteorittnedslag skulle treffe en større by direkte, eller i havet utenfor et 

tett befolket område, ville de menneskelige tap bli enorme. Det ville ha kunnet rasert 

millionbyer til bare grushauger.     

Kan beskrivelsene om at stjernene skal falle ned fra himmelen i Matt 24:29 og 13:25 være et 

varsel om at det skal regne meteoritter, asteroider eller kometer fra himmelen? Eller er det 

tale om at de falne engler, for engler kalles også for stjerner i Bibelen, skal falle ned på jorden 

for å forårsake kaos? Det har ikke forfatteren et klart svar på. Men det er en mulighet for at 

begge alternativer er riktige.     

Hvorvidt meteoritter eller andre himmellegemer og deres potensielle skade skal sees inn 

under tegn fra himmelen, blir opp til den enkelte leser å gjøre seg opp en mening på. Det kan 

 
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Comet_Shoemaker%E2%80%93Levy_9     
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Spaceguard     
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Chelyabinsk_meteor     

http://en.wikipedia.org/wiki/Comet_Shoemaker%E2%80%93Levy_9
http://en.wikipedia.org/wiki/Comet_Shoemaker%E2%80%93Levy_9
http://en.wikipedia.org/wiki/Comet_Shoemaker%E2%80%93Levy_9
http://en.wikipedia.org/wiki/Comet_Shoemaker%E2%80%93Levy_9
http://en.wikipedia.org/wiki/Comet_Shoemaker%E2%80%93Levy_9
http://en.wikipedia.org/wiki/Spaceguard
http://en.wikipedia.org/wiki/Spaceguard
http://en.wikipedia.org/wiki/Spaceguard
http://en.wikipedia.org/wiki/Spaceguard
http://en.wikipedia.org/wiki/Spaceguard
http://en.wikipedia.org/wiki/Chelyabinsk_meteor
http://en.wikipedia.org/wiki/Chelyabinsk_meteor
http://en.wikipedia.org/wiki/Chelyabinsk_meteor
http://en.wikipedia.org/wiki/Chelyabinsk_meteor
http://en.wikipedia.org/wiki/Chelyabinsk_meteor
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etter forfatterens mening være en mulig del av profetiene som nevnes i Bibelen om tegnene 

på himmelen.     

 

Blodmåne-profetien     

Dette temaet tas med blant annet på grunn av mye medieoppmerksomhet i 2014 og i 2015.     

Ideen om Blodmåne-profetien7 kommer opprinnelig fra profeten Joel, som nevnt i Joel 3:4: 

«Solen skal forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og 

forferdelige.» Joel 3:4 (NB88).  Tilhengere av denne profetien er blant annet John Hagee og 

Mark Blitz. Begge har undervisning om denne profetien (se referanse 64). Måne-

formørkelser8 forekommer når jorden beveger seg mellom solen og månen, slik at solens lys 

ikke treffer månens overflate. Såkalte blodmåner forekommer når det er fullstendige 

måneformørkelser. På grunn av at jordens atmosfære sprer lys av kortere bølgelengder, vil lys 

av lengre bølgelengder gjøre at månen ser ut som blodrød. Det er først når fire blodrøde 

måneformørkelser faller på flere jødiske høytider på rad at interessen heves blant mange 

kristne. Ved å se til skriftsteder som Joel 3:4, Apg 2:20 og Åp 6:12, mener kjente forkynnere 

som Hagee og Blitz (se referanse 64) at  blodmåne-formørkelsene er et tegn på at de siste 

tider er i anmarsj. I 2014 og 2015 forekom det 4 fullstendige måneformørkelser, eller 

blodmåner, på jødiske festhøytider9:      

- 15.04.14: Den jødiske påsken     

- 08.10.14: Løvhyttefesten. Begynner feiring denne dato i Diaspora10, det vil si 

jøder som bor utenfor Israel. En jødisk høytid som feires i 7 dager. Den er dels til 

minne om jødenes opphold i ørkenen etter utvandringen av Egypt hvor de bygde 

løvhytter og delvis en fest for innhøsting. Samtidig gleder jødene seg over sin 

Tora (de 5 mosebøkene).     

- 04.04.15: Den jødiske påsken     

- 28.09.15: Løvhyttefesten     

 
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Blood_Moon_Prophecy     
8 http://no.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5neform%C3%B8rkelse     
9 https://www.hebcal.com/holidays/2014)     
10 http://no.wikipedia.org/wiki/Den_j%C3%B8diske_diaspora     

http://en.wikipedia.org/wiki/Blood_Moon_Prophecy
http://en.wikipedia.org/wiki/Blood_Moon_Prophecy
http://en.wikipedia.org/wiki/Blood_Moon_Prophecy
http://en.wikipedia.org/wiki/Blood_Moon_Prophecy
http://en.wikipedia.org/wiki/Blood_Moon_Prophecy
http://no.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5neform%C3%B8rkelse
http://no.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5neform%C3%B8rkelse
http://no.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5neform%C3%B8rkelse
http://no.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5neform%C3%B8rkelse
http://no.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5neform%C3%B8rkelse
http://no.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5neform%C3%B8rkelse
https://www.hebcal.com/holidays/2014
https://www.hebcal.com/holidays/2014
https://www.hebcal.com/holidays/2014
https://www.hebcal.com/holidays/2014
https://www.hebcal.com/holidays/2014
http://no.wikipedia.org/wiki/Den_j%C3%B8diske_diaspora
http://no.wikipedia.org/wiki/Den_j%C3%B8diske_diaspora
http://no.wikipedia.org/wiki/Den_j%C3%B8diske_diaspora
http://no.wikipedia.org/wiki/Den_j%C3%B8diske_diaspora
http://no.wikipedia.org/wiki/Den_j%C3%B8diske_diaspora
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Forfatterens mening om disse 4 blodrøde måneformørkelsene er at det ifølge Bibelen skal 

forekomme syn av månen som blodrød i endetiden. Det som ikke nevnes i særlig grad i 

undervisningen om de blodrøde måneformørkelsene, er at solen samtidig også skal bli 

forvandlet til mørke; Apg 2:20, Joel 3:4 og Åp 6:12. Dersom Åp 6:12 skal tas med i denne 

sammenheng, vil man etter forfatterens oppfatning befinne seg i Daniels 70 års-uke, det vil si 

i perioden som kalles trengestiden på 7 år. Det er derfor mulig at det kan være snakk om 

følgende hendelser;      

1) Tegn som også vil forekomme før trengselstiden begynner; enten før eller etter 

bortrykkelsen.     

2) Kun èn enkelt hendelse rett etter Jesu andre komme, og derved før 

tusenårsriket begynner (kapittel 9).     

I lys av settingen rundt skriftstedet Joel 3:4-7, hvor Guds dom nevnes, er forfatteren av den 

oppfatning at det riktige svaret heller mot at punkt 2) over, men har åpenhet for at punkt 1) 

også kan være rett. Dette er et punkt som kan være noe uklart, og den enkelte leser får selv 

gjøre seg opp en mening.     

 

Solstormer     

En av de kraftigste solstormene som er beskrevet, var Carrington hendelsen11, etter 

amatørastronomen Richard Carrington, 28.08.1859-02.09.1859. Et stort CME-utbrudd12 

(coronal mass ejection) fra solen sendte ut en mengde ladede partikler som medførte kraftig 

sørlys (helt fra Antarktis til Australia) og kollaps i telegraflinjer både i USA og i Europa.      

Solstormer er ikke noe nytt i seg selv. Det er først i den noe senere tid at effekten av 

solstormer har blitt kritiske for samfunnet på grunn av avhengighet av elektronikk. Og det 

faktum at en vet hva solstormer faktisk er. Strømnett og transformatorer kan bli overbelastet 

og ødelagt, noe som gjør at samfunnet blir uten strøm og- eller at elektroniske apparater går i 

stykker. Dette vil lamme den globale økonomi, helsetilbud, matforsyning og så videre.     

Solstormer kan derfor være en mulig forklaring på veldige tegn fra himmelen som står 

beskrevet I Bibelen.     

 
11 http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_storm_of_1859     
12 https://en.wikipedia.org/wiki/Coronal_mass_ejection      

http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_storm_of_1859
http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_storm_of_1859
http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_storm_of_1859
http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_storm_of_1859
http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_storm_of_1859
https://en.wikipedia.org/wiki/Coronal_mass_ejection
https://en.wikipedia.org/wiki/Coronal_mass_ejection
https://en.wikipedia.org/wiki/Coronal_mass_ejection
https://en.wikipedia.org/wiki/Coronal_mass_ejection
https://en.wikipedia.org/wiki/Coronal_mass_ejection
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Romalderen    

De fleste forskermiljøer anerkjenner det tidligere Sovjetunionens oppskytning av satelitten 

Sputnik 04.10.1957 som begynnelsen på romalderen13. Den 20.07.1969 landet mennesket på 

månen. Fremskrittene i de ulike romprogrammene har gått fort fremover. Kraftige teleskoper 

og romsonder, som for eksempel romteleskopet Hubble, har gitt forskere og hele verden 

fantastiske bilder/informasjon av de ulike planeter i solsystemet, nye galakser. Nå har 

forskere også oppdaget mange andre planeter i andre solsystemer enn vårt eget. Mennesket 

skal også stå på planeten Mars i 2027 (per 2015), ifølge handlingsplanen til 

romorganisasjonen Mars One14. Hensikten er å kolonisere solsystemet, og etter hvert, om 

mulig, andre solsystemer.     

Mars ansees som spesielt interessant av flere årsaker. Noen helt få nevnes under:     

- Det antas å ha vært flytende vann i form av hav på Mars.     

- Mars har sterkere tyngdekraft enn vår lille måne, og vil ikke i så stor grad 

svekke den menneskelige fysiologi som lengre opphold på månen vil ha.     

- Flere forskere mintenker at liv kan ha vært mulig i en tidligere periode på 

Mars.     

Særlig den teoretiske muligheten for at liv kan ha oppstått på Mars gjør planeten spennende 

for forskere verden over. Meteoritten, med antatt opprinnelse Mars, kalt Allan Hills 8400115 

lagde stort oppstyr i 1996 over hele verden da forskere publiserte en artikkel som påstod at 

det kunne være bevis for mikroskopiske fossiler av bakterier fra Mars i meteoritten. Siden har 

disse funnene blitt avvist, og så påvist igjen flere ganger. Hvorvidt det er bevis for funn eller 

ikke for tidligere liv på Mars, får en kanskje aldri vite ut fra funn fra Allan Hills 84001-

meteoritten.     

Problemstillingen er vi virkelig aleine i det store kosmos er for svært mange mennesker et 

sentralt spørsmål. Mange trosretninger og ulike livssynssamfunn frykter at forskere skal 

påvise liv i det ytre rom. Hva skal da skje med den rådende teologi? Spørsmålene rundt dette 

tas videre opp senere i kapittelet under UFO-relaterte tegn.     

 
13 http://en.wikipedia.org/wiki/Space_Age     
14 http://www.mars-one.com/mission/roadmap     
15 http://en.wikipedia.org/wiki/Allan_Hills_84001     

http://en.wikipedia.org/wiki/Space_Age
http://en.wikipedia.org/wiki/Space_Age
http://en.wikipedia.org/wiki/Space_Age
http://en.wikipedia.org/wiki/Space_Age
http://en.wikipedia.org/wiki/Space_Age
http://www.mars-one.com/mission/roadmap
http://www.mars-one.com/mission/roadmap
http://www.mars-one.com/mission/roadmap
http://www.mars-one.com/mission/roadmap
http://www.mars-one.com/mission/roadmap
http://www.mars-one.com/mission/roadmap
http://www.mars-one.com/mission/roadmap
http://www.mars-one.com/mission/roadmap
http://www.mars-one.com/mission/roadmap
http://www.mars-one.com/mission/roadmap
http://www.mars-one.com/mission/roadmap
http://en.wikipedia.org/wiki/Allan_Hills_84001
http://en.wikipedia.org/wiki/Allan_Hills_84001
http://en.wikipedia.org/wiki/Allan_Hills_84001
http://en.wikipedia.org/wiki/Allan_Hills_84001
http://en.wikipedia.org/wiki/Allan_Hills_84001
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Det er derfor en mulighet for at debatten rundt temaet finnes det liv der ute er et av tegnene 

som Jesus nevner i Luk 21:11 og Luk21:25.     

 

Klimatiske tegn     

Mange mennesker i Norge eller i verden generelt har hørt om at klimaet endrer seg og at det 

mest sannsynlig er menneskeskapt. Det er ikke nødvendig med veldig utfyllende informasjon 

rundt dette temaet. Poenget er å få leseren til å gjøre seg selv opp en mening ut i fra Guds ord 

om dette passer inn i endetidstegn eller ikke.     

Finnes det skriftsteder i Bibelen som hinter om at klimaet skal forandre seg i endetiden? Nei, 

det finnes ingen direkte beskrivelser av dette i Bibelen etter forfatterens kjennskap. Som med 

alle veldige tegn på himmelen, har en lite direkte å gå på annet enn at månen skal bli til blod 

og at solen skal miste sitt lys og at stjernene skal falle ned.      

 I Luk 21:28, siste del av verset, står det: «…Og på jorden skal folkene bli grepet av angst og 

fortvilelse når hav og brenning bruser» Luk 21:28 (NB88). Kan dette tolkes til økt havnivå 

og hyppigere og kraftigere stormer enn tidligere? Svaret er at det vet vi ikke. Forskning på 

variasjoner av havnivå16 sier at siden 1870 har havnivået målt i globalt gjennomsnitt økt med 

19,5 cm. Vann utvides ørlite ved stigende temperatur, og snøsmelting gjør at mer ferskvann 

renner ut i havet, som igjen øker havnivået.     

Innhold av CO2 i atmosfæren17 har også steget. Siden den industrielle revolusjon, en periode 

som regnes fra ca 1760-1820 og 1840, har CO2 nivået globalt sett i atmosfæren økt fra ca 280 

parts per million (ppm) til 400 ppm i 2015. Vi mennesker påvirker vår egen atmosfære med 

utstrakt bruk av fossilt brensel (kull, olje og gass).      

Mesteparten av disse fakta er kanskje vel kjent for enhver leser. Forfatteren har ikke noen 

sterke meninger for det ene eller det andre synspunktet til i hvor stor grad klimaforandringene 

passer inn i veldige tegn fra himmelen eller ikke. Likevel er vi satt som forvaltere av Guds 

skaperverk, som beskrevet i 1 Mos 1:26-29. Uten å rette en moralsk pekefinger mot noen 

eller noe, skjønner nok enhver leser, troende eller ikke, at det er lite hensiktsmessig å skade 

den verden vi lever i.     

 
16 http://en.wikipedia.org/wiki/Sea_level_rise     
17 http://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_Revolution     
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UFO-relaterte tegn     

Innledning     

Under dette punktet har det i den senere tid vært en økning i både interesse blant den globale 

allmennheten, tilbud innenfor media og informasjon av ulik karakter også innenfor den 

teologiske sfære. Som nevnt i begynnelsen av kapittelet, kan UFO-relaterte tegn innebære alt 

fra flygende tallerkener, utenomjordiske romskip, borføringer av mennesker av ulike typer 

aliens og så videre. UFO betegner bare et uidentifisert flygende objekt. I denne settingen 

brukes UFO om utenomjordiske objekter, noe som det senere skal argumenteres for at det 

ikke er.     

I enhver setting hvor temaet UFO-tema belyses, og hvor innholdet omhandler utenomjordiske 

livsformer, blir innholdet fort spekulativt. Forfatteren skal forsøke å unngå dette etter beste 

evne i denne boken ved å se hva Guds ord har å si om temaet.      

     

Høvdingen over luftens makter og Antikristens ånd     

Tre valgte skriftsteder i Bibelen kan bidra til å forstå mer om hvordan herskeren i luftrommet 

og Antikristens ånd er koblet opp mot temaet aliens:      

1) I Ef 2:2 står det: «I disse vandret dere før på denne verdens vis, etter 

høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn.» Ef 2:2 

(NB88).     

2) I Ef 6:12 beskrives Guds fulle rustning fra vers 10-18, da forfatteren mener 

også bønn er en del av denne rustningen. I Ef 6:12 står det som følger: «For vi har 

ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens 

herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.» Ef 6:12 (NB88).      

3) 1 Joh 4:2-3: «2 På dette skal dere kjenne Guds Ånd: hver ånd som bekjenner at 

Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud, 3 og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er 

ikke av Gud. Dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er 

allerede nå i verden.» 1 Joh 4:2-3 (NB88).      

Hvem bor i himmelrommet? Svaret er enkelt: Ondskapens åndehær. Det er derfor ikke det 

minste mistenkelig at det forekommer utallige observasjoner/manifestasjoner/fortellinger av 

både utenomjordiske romskip, bortføring av mennesker til disse romskipene med grufulle 
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forsøk på mennesker, og så videre. Og var Antikristens ånd til stede for nesten 2000 år siden, 

er den det i høyeste grad i dag.      

 

Alien abductions eller bortføringer av romvesener     

På engelsk kalles det å bortføres av romvesener for alien abductions18, som kan defineres som 

å bli bortført mot sin vilje av ikke-menneskelige vesener. Av ukjent årsak er det flere tilfeller 

av borføringer av romvesener i engelsktalende land, og da særlig i USA. I Følge referansen er 

det trolig rundt 4 000 000 mennesker i USA som mener de kan ha blitt bortført av aliens. I 

2015 er det når denne boken skrives estimert at USA har omtrent 321 605 000 innbyggere19. 

Det vil si at over 1,2 % av landets innbyggere tror på at de har opplevd fenomenet.      

Antall alien abductions i USA varierer en god del mellom de ulike undersøkelser som gjøres. 

Tallet på ca 4 000 000 over er ikke et eksakt tall, men heller en pekepinn på 

størrelsesordenen. At det er tale om størrelsesorden målt i prosent av befolkningen, er uansett 

oppsiktsvekkende.      

Forfatteren er på ingen måte noen fagperson på dette området. Det finnes ikke gode nok bevis 

til å konkludere om det finnes aliens eller ikke. I alle fall ikke med to streker under svaret. Da 

ville hele verden ha sett det for lengst. Hensikten med å presentere dette temaet er å forsøke å 

finne paralleller sett ut fra et Bibelsk perspektiv.     

Hvordan kan det sies at det er Antikristens ånd/ondskapens åndehær som står bak det store 

bedraget som har med aliens å gjøre? De fleste som opplever møter med aliens, enten i form 

av bortføringer eller manifestasjoner blir traumatiserte i etterkant (se referanse 76).     

Det er ikke tale om annet enn skrekk, skam og fortvilelse for de som har opplevet bortføringer 

av aliens. De fleste som påberoper seg en slik opplevelse, beskriver vesnene som onde, kalde 

og kun opptatt av det menneskelige reproduksjonssystemet. Hvorfor er det slik? Finnes det 

såkalte fagpersoner som har uttalt seg om problemstillingen?     

Graham Hancock er en person som kan passe inn i denne settingen. Hans arbeid er svært 

kontroversielt, og tas kun med her for å illustrere hva mange rundt om i verden mener om 

menneskets historie og kontakt med aliens. Dessuten har Hancock en konklusjon i sitt arbeid 

 
18 http://en.wikipedia.org/wiki/Alien_abduction_claimants#Prevalence     
19 http://en.wikipedia.org/wiki/United_States     
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som skal presenteres under, som sammenfaller delvis med et Bibelen forteller om såkalte 

aliens.     

Hancock en engelsk forfatter og journalist, født i 1950. Hancock har ukonvensjonelle teorier 

som sin spesialitet. Dette involverer gamle myter og sivilisasjoner, astronomiske data fra 

fortiden, eldgamle steinmonumenter. Et av hans viktigste tema i alt sitt arbeid, går ut på å 

beskrive en moder-kultur som han mener alle sivilisasjoner har sitt utspring fra. Han har 

skrevet en rekke bøker om disse temaene.     

I boken «Supernatural: Meeting with the Ancient Teachers of Mankind»20 skriver Hancock 

om den største gåten i menneskets historie. Hancock mener at for mindre enn 50 000 år siden 

hadde mennesket ingen religion, ingen sofistikerte symboler eller avansert tenkning. Så 

plutselig økte menneskets evner og egenskaper dramatisk innenfor mange ulike grener. Som 

kunst, religion, håndtverk etc. Hancock kaller dette vendepunktet for «fødselen av det 

menneskelige sinn». Forfatteren Hancock drar på reise til indre områder i Amazonas, hvor 

har drikker et kraftig hallusinogen som kalles Ayahuasca21 sammen med lokale sjamaner 

(åndemanere, hekse-doktorer, åndelige ledere). Hensikten var å komme i kontakt med 

overnaturlige vesener identiske med utseende fra hulemalerier rundt om i verden i form av 

hybrider mellom mennesker og dyr. Han spør seg om bruk av hallusinogener kan åpne veien 

inn i andre dimensjoner. Videre spør han og om disse overnaturlige vesenene kan være de 

eldgamle lærere for menneskeheten. Atter videre spør Hancock seg om læren som Darwin 

presenterte egentlig er meningsløs fordi menneskeheten kan ha fått sine kunnskaper og 

(biologisk?) arv fra disse intelligente lærerne?      

I siste avsnitt i boken «Supernational» av Graham Hancock (se referanse 77), på side 167 av 

utgaven 2007, kapittel 7, avsnitt Catalyst, kommer en av hans hovedkonklusjoner på 

hensikten de såkalte aliens har med menneskeheten. På grunn av kopirettigheter, kan det ikke 

gjengis ordrett sitat fra boken. Men innholdet sier som følger (omformulert av forfatteren av 

denne boken):      

«Det alien-hybridene vil, mer enn noe annet, er å lage hybrider mellom mennesker og dem 

selv.»  Høres dette ut som noe demonene kunne være interessert i? Ja.  

 
20 Supernatural: Meeting with the Ancient Teachers of Mankind, Disinformation Books, 2007, First US Edition,      

ISBN: 978-1932857-84-9     

21 http://en.wikipedia.org/wiki/Ayahuasca     
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Først er det viktig å påpeke at det er ikke snakk om at det finnes aliens etter forfatterens 

mening. Videre er forfatteren overbevist ut i fra Guds ord om at temaet rundt aliens kan 

forklares ut fra de følgende punktene;     

1) Antikristens ånd.     

2) Høvdingen over luftens makter, og hans hær av demoner.     

3) Punkt 1 og- eller 2 over forsøker nok en gang å lage hybrider mellom falne 

engler og mennesker.     

Som nevnt tidligere i kapittel 4 skal forholdene under den siste tid, før (men også etter 

bortrykkelsen) være som i Noahs dager. Hva skjedde da? Falne engler blandet seg med 

menneskeheten også den gangen.      

Synet Hancock presenterer, deles av titalls millioner av mennesker rundt om i verden. Synet 

forfatteren av denne boken presenterer, basert etter beste evne på Bibelen, er i mindretall (for 

å underdrive). Å vite hva som foregår i den ikke-troende sfære innen media, litteratur og så 

videre, er viktig for oss kristne å vite noe om. Kristne og menigheter blir stadig utfordret på 

følgende:     

- Hvordan forklarer kristne aliens og borføringer av romvesener?     

- Hvordan begrunner vi det vi tror om endetiden?     

- Hvordan taler Bibelen om disse temaene?      

- «Hvorfor bryr ikke kristne seg noe særlig om alle disse problemstillingene?»     

I Ordspråkene 29:18 står det: «Uten åpenbaring blir folket tøylesløst» Ord 29:18 (NB88). 

Definisjon på ordet tøylesløs22 kan være; barbarisk, fri, hemningsløs, i vilden sky, 

lavtstående, naturlig, primitiv, rabiat, rå, ubehersket, ubendig, uhemmet, ukultivert, 

umiddelbar, uordnet, usivilisert, usjenert, ustyrlig, utemmet, vill, vilter. Fritt oversatt kan Ord 

29:18 skrives på denne måten: «Uten kunnskap går folket fortapt», se også Hos 4:6. I denne 

settingen kan dette virke noe søkt. Likevel er kunnskap om hva som skjer i verden viktig for å 

unne ha et svar først for vår egen del, og så til dem som krever oss til svar for det vi tror på.      

 
22 http://www.ordetbetyr.com/synonym/toyleslos     
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Foregår dette med «aliens» i virkeligheten eller bare i den åndelige sfære?»     

Som nevnt i 1 Joh 4:2-3 er allerede Antikristens ånd i verden. I 2 Tess 2:9 står følgende: «Den 

lovløse (Antikrist, forfatterens innskudd) kommer etter Satans virksomhet med all løgnens 

makt og tegn og under.» 2 Tess 2:9 (NB88). Settingen til dette verset i 2 Tessaloniker brev, er 

etter forfatterens klare oppfatning etter at bortrykkelsen har skjedd. Det vil si i 7-årsperioden 

som kalles Daniels syttiende års uke, og da særlig under den store trengsel som utgjør de siste 

3,5 årene av perioden. Likevel vil denne ånd være virksom også i vår tid. Kanskje er det store 

bedraget om aliens en del av dette? Forfatteren er av den oppfatning.     

Når det gjelder ektheten i det som foregår rundt aliens, bortføringer og så videre, mener 

forfatteren at dette kan foregå både i den verden vi kan se, og i den åndelige verden. Denne 

påstanden kan ikke bevises direkte. Men i Guds ord står det at det fantes nefilim/hybrider i 

gammeltestamentlig tid. Og at det skal bli slik igjen (som i Noahs dager) i den siste tid. Dette 

argumentet er mer enn godt nok til at forfatteren av denne boken står inne for sitt standpunkt.     

Som nevnt over i 1 Joh 4:2-3 er Antikristens ånd alt i verden. Konsekvensen av dette er at 

denne åndsmakten forsøker etter beste evne å forføre verden til å tro blant annet:     

1) Det finnes ingen Gud.     

2) Det er aliens som har skapt verden og menneskene.     

3) Der er aliens som er våre frelsere.     

Verden fores i alle typer media at «et er bare snakk om tid før vi får beviset på intelligent liv 

fra andre verdener. NASA mener også det. I en artikkel fra 24.09.14 viser kilden The Event 

Chronicle23 til at NASA samlet vitenskapsmenn og teologer for å samtale om hvordan 

menneskeheten kan forberedes på mulig funn av utenomjordisk liv. I følge denne artikkelen 

går NASA i Vatikanets fotspor, og påpeker at katolisismen er en av de aller første religioner 

som omfavner muligheten for liv utenfor vår klode.     

Videre finnes alien-stoff i de fleste typer media. Kanskje er det bare uskyldig moro? Eller 

hvorfor er det så mye om aliens i det hele tatt? En viktig årsak må være fordi forbrukerne som 

 
23 http://www.theeventchronicle.com/metaphysics/galactic/nasa-follows-

vaticansfootstepsholdsconferenceprepare-world-extraterrestrial-life/     
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helhet ønsker å få vite mer om temaet. Under presenteres noe eksempler på hvor informasjon 

om romvesener presenteres:     

- I barneprogrammer, som Ben 10 på Cartoon Nettwork.      

- Vitenskapelige programmer på kanalen Discovery Science, Eksempel på et 

program på denne kanalen er Uncovering Aliens. Dette er ikke et forsøk på å 

sverte denne kanalen, men for å gi eksempel på en kanal og et sendeskjema som 

omtaler temaet aliens, UFO osv. I en tilfeldig valgt periode fra 27.08.14-    

27.09.14, hadde kanalen ca 7% av sendetiden viet til disse temaene.      

- Både eldre og nyere filmatiseringer omhandler trusler fra utenomjordiske 

romvesener; The day the earth stood still fra 1951, og relanseringen i 2008 med 

samme tittel.      

- Kinofilmen Oblivion fra 2013.     

- Kinofilmen Edge of tomorrow fra 2014, og så videre, og så videre, og så 

videre.     

Det er ikke mulighet til å gå inn på alle de ulike programmene på ulike TV-kanaler som 

omhandler dette temaet. Forfatteren ringte sent i 2014 TV-kanalen Discovery Science, 

avdeling Norge, grunnet en markant økning i antall programmer- og sendetid rundt temaet 

aliens. Igjen, dette er ikke for å sverte kanalen. Forfatteren spurte om det stemte at det bare 

siden begynnelsen av 2013 hadde vært en økning i sendetid for nevnte tema. Discovery 

Science svarte at dette stemte. Årsaken var at kanalen hadde merket seg over tid at 

seerfrekvensen hadde økt på denne typen programmer, og at kanalen derfor hadde valgt å øke 

sendetiden rundt temaet aliens. Videre påpekte forfatteren for Discovery Science at  kanalen 

inneholdt mye spekulativt innhold om aliens, bortføringer og skremmende innhold for barn i 

god sendetid, det vil si fra ettermiddag og tidlig kveld. Det er ofte ikke annonsering om at 

barn bør se programmet sammen med voksne, eller «parental guide advised» som det heter 

på engelsk. Til dette hadde kanalen ikke noe svar, men henviste til muligheten om å sende inn 

klage på deres nettsider under menyvalget «tilbakemeldinger».      

Publikum som helhet viser altså en økende interesse for temaet som har med utenomjordisk 

liv å gjøre. Det er de som ønsker mer aliens. Da blir det desto viktigere at menighetene har 

klare svar på spørsmål rundt problemstillingene om utenomjordisk liv.     
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Vatikanets rolle i spørsmålet om «aliens»     

I de senere år har det forekommet flere forbløffende uttalelser fra Vatikanet, deres 

forskningssentre og fra teologer derfra angående mulighet for snarlig kontakt fra intelligente 

vesener fra verdensrommet. Vatikanet har investert store beløp i teknologisk utstyr til studier 

av verdensrommet. VORG, eller Vatican Obervatory Research Group, bruker     

1,8 m Alice P. Lennon Telescope ved Thomas J. Bannan Astrophysics Facility. Til sammen 

kalles disse enhetene for VATT24, Vatican Advanced Technology Telescope. Beliggenheten 

er på Mount Graham International Observatory, MGIO, i det sørvestlige Arizona I USA. 

Himmel-forholdene her er blant de beste i verden for bruk av teleskoper, og de beste i USA 

som helhet.      

Området er strengt bevoktet, og bøter eller fengsel venter dem som overtrer anviste områder 

for bevegelser eller opphold. Den oppgitte årsaken er at et sjeldent ekorn, som er totalfredet, 

lever her. Da er det jo rart, da, at VATT er bygget nettopp på dette stedet? VATT-teleskopet 

er blant de beste i verden hva kvalitet på instrumentene og teleskop angår.     

LBT, for Large Bocular Telescope, er et samarbeid mellom Tyskland, Italia og USA. To 

teleskoper på til hver 8,4 meter i diameter utgjør LBT25. Dette teleskopet ligger også på 

Mount Graham. Både VATT og LBT samarbeider med University of Arizona Mirror 

Laboratory. VATT, University of Arizonateleskopene de involverte landene deler bruken av 

instrumentene.     

Hvert av de to teleskopene I LBT er utrustet med 3 enkeltstråle-instrumenter for innsamling 

av data (se referanse 81):     

- Et primært fokus kamera.     

- En optisk spektrograf.     

- Et nær-infrarødt kamera kalt LUCIFER (LBT Near Infrared Spectroscopic 

Utility with Camera and Integral Field Unit for Extragalactic Research).     

 

 
24 http://vaticanobservatory.org/VATT/     
25 http://www.mpe.mpg.de/ir/lucifer     
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På grunn av mye kritikk for valg av navn på detektoren kalt LUCIFER (et annet navn på  

Satan), ble navnet byttet om til LUCI i 2012. Forfatteren synes det er et merkelig valg på et 

instrument når Vatikanet er involvert i et forsknings samarbeid på dette nivået (samme 

referanse som over igjen).      

Hvor kommer Vatikanet inn i bildet med hensyn til spørsmålet om aliens? På nettsiden til 

Ecumenical News26 utlegges informasjon om Vatikanets rolle innenfor forskningen som 

utføres på VATT i Arizona. Videre utlegges det i artikkelen om at jesuittiske astronomer på 

observatoriet på Mount Graham har direkte adgang til topp-astronomer i Vatikanet.  

Jesuittordenen27 er en katolsk orden som ble grunnlagt i 1534 av Ignatius av Loyola.  I 1540 

ble ordenen godkjent og stadfestet av paven. Den nåværende pave, Pave Frans, er den første 

jesuittiske pave, og ble innsatt 13.03 2013. Han er pave nummer 266 i rekken, og er den 

eneste med navnet Frans (etter Frans fra Assisi).      

En høytstående jesuitt i VATT, Broder Guy Consolmagno, har ifølge artikkelen i Ecumenical 

News28 blitt kalt «den pavelige asttronom». Forfatter Chris Putnam og Tom Horn forteller 

videre i artikkelen (referanse 85 til denne artikkelen i det følgende) at Consolmagno gjennom 

5 intervjuer kom med oppsiktsvekkende informasjon. I et av intervjuene påstod Consolmagno 

ifølge Horn og Putnam at verden snart kommer til å se mot aliens for å finne deres frelse. 

Videre kunne de to forfatterne Horn og Putnam fortelle at Consolmagno gav dem dokumenter 

som avslørte mye av høyt nivå teologi og astronomi innen den katolske kirke. Ifølge Horn 

beskrev disse dokumentene at Vatikanet forventer at verden snart vil bli besøkt av en alien 

frelser fra en annen verden. Denne interessen for utenomjordisk liv går tilbake flere århundrer 

ifølge Horn og Putnam (som også er teolog). Videre sier Horn i artikkelen at den katolske 

kirke har et prinsipp som går ut på at alt det Gud kan gjøre, vil han gjøre, siden Han er 

allmektig. Derfor blir konsekvensen av dette prinsipp at utenomjordisk liv er uunngåelig.      

Kan denne informasjonen virkelig være sann? Dessverre er svaret ja. Men det kommer mer 

foruroligende informasjon fra Vatikanet. I en artikkel fra kilden Independent29 13.05.14 sier 

den nåværende pave Frans at han vil døpe aliens hvis de skulle komme til jorden. «Hvem er vi 

til å stenge dører?» sier pave Frans (referanse 86). Men læren fra Vatikanet stopper ikke her. 

Følgende sitat vil ha potensiale til å sjokkere enhver leser av denne boken:     

 
26 http://www.ecumenicalnews.com/article/vatican-astronomers-are-searching-for-alien-life-say-auhors-22068 84       
27 http://no.wikipedia.org/wiki/Jesuittordenen 
28http://www.ecumenicalnews.com/article/vatican-astronomers-are-searching-for-alien-life-say-auhors-22068       

29 http://www.independent.co.uk/news/world/europe/pope-francis-says-he-would-baptise-aliens-9360632.html    
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«…a believer who is respectful of the requirements of scientific reasoning would not be 

obliged to renounce his own faith in God simply on the basis of the reception of new, 

unexpected information of a religious character from extraterrestrial civilizations…».    

«…once the trustworthiness of the information has been verified, the believer should try to 

reconcile such new information with the truth that he or she already knows and believes on 

the basis of the revelation of the One and Triune God, conducting a re-reading (av 

evangeliet, forfatterens innskudd) inclusive of the new data…».30      

Utdrag fra en artikkel (referanse 87) av Fader Giuseppe Tanzella-Nitti, Professor av 

Fundamental Theology at the Pontificia Universit à della Santa Croce in Rome. Artikkelen tar 

blant annet for seg hvordan den katolske kirke vil forholde seg teologisk til eventuelle 

teologiske budska fra aliens. Det er her tale om eventuell aliens teologi versus det kristne 

evangelium.   

Sitatet fra Fader Giuseppe Tanzella-Nitti inneholder flere teologiske bomber. Sitatet brytes 

ned i deler under (alle sitat under fra referanse 87):      

- «…a believer who is respectful of the requirements of scientific reasoning 

would not be obliged to renounce his own faith in God simply on the basis of the 

reception of new, unexpected information of a religious character from 

extraterrestrial civilizations…». Hva menes med utsagnet «…skal ikke være 

forpliktet til å si fra seg troen…»? Betyr dette at det er noe en likevel skal 

vurdere?     

Skal «vitenskapelige argumenter» ha noe å si for om vi skal velge å frasi troen på 

Gud bare fordi det kommer fra en utenomjordisk kilde?     

- «…once the trustworthiness of the information has been verified… ». Hvordan 

skal et religiøst innhold fra utsiden av Jorden kunne vurderes i det hele tatt utenå 

sette Guds ord til side? Og hvordan skal det kunne verifiseres?      

- «…the believer should try to reconcile such new information with the truth that 

he or she already knows and believes on the basis of the revelation of the One and 

Triune God, conducting a re-reading (av evangeliet, forfatterens innskudd)  

inclusive of the new data…». Menes her en «omskriving av evangeliet»? Til hva, 

for hvem, og hva med det skriftlige Evangeliet i Bibelen?     

 
30 http://inters.org/extraterrestrial-life 
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Forfatteren har ikke tall på hvor mange spørsmål som kunne stilles til dette sitatet fra Fader 

Giuseppe Tanzella-Nitti. Dette kan i beste fall være ubevisst vranglære sett ut i fra Guds ord. 

I 2 Tim 3:16 står det: «Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til 

overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet,» 2 Tim 3:16 (NB88).  Hele 

Bibelen er Guds ord.     

Det er ikke mulig å overgå Guds ord dersom en i det hele tatt tror på hele universets Gud. 

Uttalelsen fra Giuseppe Tanzella-Nitti (referanse 87) er etter forfatterens krystallklare 

oppfatning så Bibel-stridig som det er mulig å få det. I verste fall er denne uttalelsen direkte 

innåndet av Antikristens ånd, som skal komme, og allerede er i verden (1 Joh 4:2-3).     

En kan lure på hva det er som egentlig skjer innad i Vatikanet og den katolske kirke som 

helhet når slike påstander får stå uimotsagt. «Siste uttalelse er juridisk gjeldende», eller? 

Selvsagt er dette ikke et angrep på katolikker som enkeltmennesker. Her er det ledelsen i 

Vatikanet, og da særlig nåværende pave Frans (2015 når dette skrives), som har det 

dogmatiske ansvaret. Dogmatikk31 er systematisk-teologisk disiplin innen teologi i katolsk 

eller protestantisk lære. Den har som hensikt å forklare den kristne troslæren på en 

systematisk måte.        

Når paven snakker om at han ønsker å døpe aliens hvis de kommer til jorden, er dette ikke 

annet enn en gigantisk brannfakkel som kastes inn i denne debatten.      

Forfatteren har etter beste evne forsøkt å se denne situasjonen fra den katolske kirkes side, 

helt uten å lykkes. I Joh 10:16 står det: «Jeg har også andre får, som ikke hører til i denne 

innhegningen. Også dem må jeg lede, og de skal høre min røst. Og det skal bli én hjord og én 

hyrde.» Joh 10:16 (NB88). I Norsk Studiebibel 88 (Hermon/Bibelforlaget), står det under 

dette verset henvisninger til følgende steder i Bibelen: Joh 11:52, Joh 17:20, Ezek 34:23,    

Ezek 37:24, Ef 2:13, 1 Pet 2:25. Ut i fra disse skriftstedene er det ikke mulig å tolke noe annet 

ut enn at Jesus skal samle alle sine barn i èn hjord, eller flokk, og at dette umulig kan bety noe 

annet enn at også vi hedninger skal få plass i Jesu flokk. Det står ikke noe i Bibelen om at 

Gud skapte biologisk liv andre steder i universet. Da ville Gud ha fortalt oss om det: « For 

Herren Herren gjør ikke noe uten at han har åpenbart sine skjulte råd for sine tjenere 

profetene.» Amos 3:7 (NB88). Det finnes engler, både ekte og falne, og hvor de holder til, er 

 
31 http://no.wikipedia.org/wiki/Dogmatikk     
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alt beskrevet over. Så all argumentasjon fra den katolske kirke om utenomjordisk liv er ikke 

bygget på Bibelen, men på menneskelig logikk og dogmatikk.     

Kanskje det farligste ved å vente på frelse fra en utenomjordisk er holdningen at det verket 

Jeesus gjorde på Golgata ikke er nok. I 1 Kor 1:12-13 står det: «12 Jeg sikter til dette at hver 

av dere sier: Jeg holder meg til Paulus, jeg til Apollos, jeg til Kefas, jeg til Kristus. 13 Er 

Kristus blitt delt? Var det kanskje Paulus som ble korsfestet for dere? Eller var det til Paulus' 

navn dere ble døpt?» 1 Kor 1:12-13 (NB88).      

Dette verset treffer spikeren på hodet. Det er bare èn Kristus, som ble korsfestet for oss, som 

vi døper oss til og blir frelst ved. Videre i Apg 4:12 «settes siste spiker i kisten»: «Og det er 

ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant 

mennesker, som vi kan bli frelst ved.» Apg 4:12 (NB88).      

 Vet Vatikanet noe som vi andre ikke vet om aliens? Eller forbereder Vatikanet seg på det 

som de anser som uunngåelig, nemlig at det må finnes intelligent liv på andre planeter? 

Hvorfor skal disse kunne frelse menneskeheten? Videre svar på dette må den enkelte leser 

selv ta stilling til, basert på deres oppfatning av Bibelen.     

Forfatteren har ikke klart å finne ut per juni 2015 om Vatikanet har klart å dementere noen, 

eller flere, av disse påstandene. Det ville i så fall vært uventet, da det tross alt kommer fra 

forsknings- eller utdanningsinstitusjoner direkte eller indirekte kan knyttes til Vatikanet. Til 

det kjedsommelige: Leseren bør selv undersøke hva som er riktig ut i fra Bibelen,  og gjøre 

seg opp sin egen mening. Den katolske kirke er i sin fulle rett til å forsvare sin teologi. 

Forfatteren er også det, men velger å gjøre det på grunnlag av en helt annen tolkning av 

Bibelen.      
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UFO-avsløring desember 2017-2023 

Dette avsnittet ble lagt til i 2018-2019. Årsaken er at amerikansk etteretning, blant annet 

Pentagon og den amerikanske marinen, har innrømmet at UFO er ekte og ikke fra denne 

verden. For de av oss som har fulgt med på denne saken i over 30 år, er dette intet annet enn 

revolusjonerende med hensyn til hvor raskt vi nå må nærme oss endetiden. Mitt motto er som 

følger: Aliens dukker først opp når vi som menighet er tatt opp til himmelen i bortrykkelsen. 

Dette begrunnes blant annet med Bibel-sitatet fra 2 Tess 2:7, se neste kapittel. Utrolig nok har 

ikke dette fått noen særlig oppmerksomhet, til tider til frustrasjon fra nyhetsankere som 

Tucker Carlson på Fox News (amerikansk nyhetsstasjon).  

• https://www.youtube.com/watch?v=AOkOOGHvBLw 

• https://www.youtube.com/watch?v=p8alohGzvJg  

• https://www.youtube.com/watch?v=EDj9ZZQY2kA  

• https://www.washingtonpost.com/news/retropolis/wp/2017/12/18/the-government-admits-it-

studies-ufos-so-about-those-area-51-conspiracy-

theories/?noredirect=on&utm_term=.c704b9c05666  

• https://www.youtube.com/watch?v=DqNNXpgB2bw  

• https://edition-m.cnn.com/2019/09/18/politics/navy-confirms-ufo-videos-

trnd/index.html?r=https%3A%2F%2Fedition.cnn.com%2F  

• https://www.vgtv.no/video/184861/usa-bekrefter-umulig-aa-forklare  

• https://www.youtube.com/watch?v=HZeAYsz7rvw  

• https://www.youtube.com/watch?v=8tRSRghWteg (NB) 

• https://nypost.com/2023/03/15/pentagon-officials-suggest-alien-mothership-in-our-solar-

system-could-send-mini-probes-to-earth/ (fra 2023) 

 

På linken https://www.youtube.com/watch?v=HZeAYsz7rvw fra 18.09.19 vist over 

presenterer et klipp fra Fox News med ankermann Tucker Carslon og gjest Nick Pope, 

tidligere britisk etteretningsoffiser i det britiske forsvaret. Pope jobbet med UFO-relatert 

aktivitet ledet av det britiske forsvaret. Videoklippet tar opp at den amerikanske marinen i 

september 2019 innrømmet at videoene av UFO-ene (nå kalt UAP, Unidentified Aerial 

Phenomena) er ekte, og at de trosser alle kjente fysiske lover. Men vi vet ikke hva de er. 

Ankermann Carlson sier det alle tenker på: «Vi har alle disse objektene som trosser alle 

fysikkens lover, rett ved siden av amerikanst militæret, hvorfor får ikke dette 

førstesideoppslag overalt?». Godt sagt, Carlson. Katten er ute av sekken, men få bryr seg. 

https://www.youtube.com/watch?v=AOkOOGHvBLw
https://www.youtube.com/watch?v=p8alohGzvJg
https://www.youtube.com/watch?v=EDj9ZZQY2kA
https://www.washingtonpost.com/news/retropolis/wp/2017/12/18/the-government-admits-it-studies-ufos-so-about-those-area-51-conspiracy-theories/?noredirect=on&utm_term=.c704b9c05666
https://www.washingtonpost.com/news/retropolis/wp/2017/12/18/the-government-admits-it-studies-ufos-so-about-those-area-51-conspiracy-theories/?noredirect=on&utm_term=.c704b9c05666
https://www.washingtonpost.com/news/retropolis/wp/2017/12/18/the-government-admits-it-studies-ufos-so-about-those-area-51-conspiracy-theories/?noredirect=on&utm_term=.c704b9c05666
https://www.youtube.com/watch?v=DqNNXpgB2bw
https://edition-m.cnn.com/2019/09/18/politics/navy-confirms-ufo-videos-trnd/index.html?r=https%3A%2F%2Fedition.cnn.com%2F
https://edition-m.cnn.com/2019/09/18/politics/navy-confirms-ufo-videos-trnd/index.html?r=https%3A%2F%2Fedition.cnn.com%2F
https://www.vgtv.no/video/184861/usa-bekrefter-umulig-aa-forklare
https://www.youtube.com/watch?v=HZeAYsz7rvw
https://www.youtube.com/watch?v=8tRSRghWteg
https://nypost.com/2023/03/15/pentagon-officials-suggest-alien-mothership-in-our-solar-system-could-send-mini-probes-to-earth/
https://nypost.com/2023/03/15/pentagon-officials-suggest-alien-mothership-in-our-solar-system-could-send-mini-probes-to-earth/
https://www.youtube.com/watch?v=HZeAYsz7rvw
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Kapittel 2 

Hvorfor vi som kristne bør bry oss om OFO-fenomenet 

 

Svaret på dette spørsmålet er enkelt. Fordi Jesus advarte oss om følgende: «Store jordskjelv 

skal det være, og hunger og pest mange steder. Fryktelige ting skal skje, og det skal vise seg 

veldige tegn fra himmelen.» Luk 21:11 (NB88). Hvor ser vi UFO èr? Eller UAP (Unidentified 

Aerial Phenomena) som de nå kalles? På himmelen! Hvem er det som har sitt «rike» i 

himmelrommet? Ondskapens åndehær! «For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot 

maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i 

himmelrommet.» Ef 6:12 (NB88). «I disse vandret dere før på denne verdens vis, etter 

høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn.» Ef 2:2 (NB88). 

Det levnes ingen tvil hvem som holder til i himmelrommet. Derfor er det ikke det minste rart 

at vi vil få se store tegn fra himmelen. Kanskje det snart vil vise seg UFOèr/aliens fra 

himmelen? Vil de komme for å si at det er «de som har skapt oss»? «9 Den lovløse kommer 

etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. 10 Det skjer med all 

urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til 

sannheten, så de kunne bli frelst.» 2Tess 2:9-10. Hva vil være en mer «perfekt løgn» enn at 

Gud ikke finnes, og at det er «aliens» som har skapt oss? Når/hvis de kommer så alle kan se 

dem, og høre dem prate, vil ikke da selv noen av de utvalgte kunne falle for løgnen? Midt 

oppe i dette tror jeg vi også bør følge med på hva Word Economic Forum32 (WEF) holder på 

med. I en video WEF har lagt ut på Youtube, mener de at vi innen 2030 kanskje vil ha finne 

utenomjordisk liv, https://www.youtube.com/watch?v=IBSLnaXbuUU (1:10 ut i filmen). En 

høytstående figur i NASA sa i 2015: «Signs of Alien Life Will Be Found by 2025». På norsk: 

«Tegn på utenomjordisk liv vil bli funnet innen 2025. Se https://www.space.com/29041-alien-

life-evidence-by-2025-nasa.html  

 

 

 

 
32 https://www.weforum.org/ 

https://www.youtube.com/watch?v=IBSLnaXbuUU
https://www.space.com/29041-alien-life-evidence-by-2025-nasa.html
https://www.space.com/29041-alien-life-evidence-by-2025-nasa.html
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Men det er også en annen mulighet som har åpnet seg i medier i de siste år. Tegn på dete 

finner vi i «superheltfilmer» fra tegneseriebransjens største aktører: Marvel og DC Comics. 

Og denne andre muligheten er at aliens inne nødvendigvis er fra andre steder i universet. De 

kan også være interdimensjonale. Eller at de finnes i parallelle universer. Også kjent som 

multivers33. 

Tenk om det vil komme «bevis» for utenomjordisk/interdimensjonalt liv snart? Da bør vi som 

kristne være forberedt, og vise til hva Bibelen har å si om dette temaet! La oss ikke vakle i 

troen dersom noen kommer og påstår at det er aliens som har skapt oss. For Bibelen har svaret 

også her.  

For flere gratis bøker, se nettsiden https://www.Gratisbok.no.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 https://en.wikipedia.org/wiki/Multiverse 

https://www.gratisbok.no/
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