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Om Tidningen:

 

Nästa Dag är en nätbaserad tidning som startades den 10:e Mars år 

2020 som en gratis wordpress.com sida. I början av april samma år så 

flyttades sidan över till nastadag.se. Tidningen / Bloggen är ett privat 

initiativ som vilar på biblisk kristen grund och är helt oberoende från 

etablerade kristna organisationer, och har heller ingenting med något 

specifikt trossamfund att göra. Grundaren Oscar Nilsson driver också 

youtube kanalen Bibelfrågor Tv sedan år 2016. Videoklippen på 

kanalen med benämningen Bibelfrågor News är till viss del 

sammankopplade med tidningen men i övrigt så är det två olika 

projekt. 
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Följ oss också i sociala media:  

TWITTER: https://twitter.com/nasta_dag  

MINDS: 

https://www.minds.com/groups/profile/1089261773389606912/feed  

YOUTUBE: 

https://www.youtube.com/channel/UCC9u67mfLXQDvYXP8e8F0_w 

BITCHUTE: www.bitchute.com/channel/ambtvsweden/ 

Att prenumerera på tidningen är helt gratis via epost, information 

om detta hittas längst ner på hemsidan. 

https://twitter.com/nasta_dag
https://twitter.com/nasta_dag
https://www.minds.com/groups/profile/1089261773389606912/feed
https://www.youtube.com/channel/UCC9u67mfLXQDvYXP8e8F0_w
https://www.youtube.com/channel/UCC9u67mfLXQDvYXP8e8F0_w
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Stötta arbetet ekonomiskt? Framför allt ber vi om ert andliga stöd i 

förböner dvs. att ni ber att Guds vilja ska ske med denna tidning. Men 

om du också känner att du villkorslöst vill stötta detta projekt 

ekonomisk så får du gärna göra det genom att sätta in en frivillig gåva 

via banköverföring. Vårt kontonummer är:                             

Swedbank – 8480-6 (clearing) 9233245662 

Kontakta redaktionen? Just nu jobbar vi utifrån väldigt små medel 

och med få inblandade, så i nuläget har vi inte tid att svara på mail 

men vi hoppas att det ska kunna ändra sig så småningom. 

Hälsningar – Oscar Nilsson,  redaktör / skribent och övrig teamet som 

kommer att presentera sig själva i diverse artiklar framöver. Om inget 

särskilt namn står under artikeln är det redaktören som skrivit den. Vi 

ber er också ha överseende med stavfel och grammatik och fokusera 

på innehållet och budskapet istället. Tyvärr har vi inte alltid tid att 

korrekturläsa så noggrant.  
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Datum 22-10-2020  

Vad tycker Gud om Donald 

Trump ??? 

Många uttalanden har gjorts av människor och medier angående 

President Donald Trump men vad tänker egentligen Gud själv 

om honom kan man undra? 

Sadhu Sundar Selvaraj som är en välkänd predikant från 

Indien som predikat sedan 1970-talet besökte nyligen USA och 

Shekina Worship Center i Carlifoninen och frambar där ett 
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profetiskt budskap ang. Donald Trump och valet den 

17/10/2020 vilket publicerades 20/10/2020. 

Första videon nedan är en sammanfattning av budskapet:

 

https://youtu.be/SoytIaWe8-0 

Hela mötet går att se i nästa video där han också förklarar när 

och hur han fick detta budskap. Förakta inte profetior, men 

pröva allt, behåll det goda och håll er borta från allt slags ont 

– 1:a Thessalonikerbrevet 5:20 

https://youtu.be/SoytIaWe8-0
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https://youtu.be/W7UYGsP0S6I 

Mer info om Sadhu Sundar Selvaraj och det ministry han 

medverkar i går att läsa på: 

https://www.jesusministries.org/index.php  

Nedan en video där Trump själv pratar om sin tro på Gud, Jesus 

Kristus och USA: 

https://www.jesusministries.org/index.php
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https://youtu.be/oNf8bpQJj_U 

Ett personligt profetiskt budskap till Trump frambars också vid 

en gudstjänst i Las Vegas nyligen där han deltog. Budskapet 

förutspådde en ny valseger i valet 3:e November bland mycket 

annat. Lyssna och bedöm själv: 

https://youtu.be/Kbr4BaGd7so 
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Hela mötet spelades också in i International Church of Las 

Vegas den 18:e oktober där President Trump allstå deltog: 

https://youtu.be/nwcDqIbr2sQ 

Ett profetiskt budskap till Trump talades också ut i samma kyrka 

i Las Vegas år 2016 den 2:a November dvs. 6 dagar före valet 

som hölls 8:e November 2016. 
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https://youtu.be/89B1cms0lsk 

Förhoppningsvis vet vi hur det gick den 3:e eller 4:e November 

2020… 
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Datum 06-11-2020  

 

Trump har vunnit valet, nu 

återstår bara att avslöja allt 

valfusk som Demokraterna och 

Joe Biden sysslat med i de 

laglösa mörkret. See you in 

court! 
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Donald Trump har egengligen redan vunnit valet men nu 

återstår bara att avslöja allt valfusket som framför allt 

Demokraterna med Joe Biden i spetsen har stått för. Det hela 

handlar främst om manipulation via poströstning (sk. ballots), 

det tydligaste beviset på detta är det som hänt i delstaten 

Wisconsin där fler röster (över 100000 röster) har räknats än det 

finns röstberättigade i delstaten vilket är ett solklart bevis på 

valfusk (fraud): 

 

Läs mer: 

https://eu.usatoday.com/story/news/factcheck/2020/11/04/fact-

check-wisconsin-has-more-registered-voters-than-ballots-

cast/6161713002/  

https://eu.usatoday.com/story/news/factcheck/2020/11/04/fact-check-wisconsin-has-more-registered-voters-than-ballots-cast/6161713002/
https://eu.usatoday.com/story/news/factcheck/2020/11/04/fact-check-wisconsin-has-more-registered-voters-than-ballots-cast/6161713002/
https://eu.usatoday.com/story/news/factcheck/2020/11/04/fact-check-wisconsin-has-more-registered-voters-than-ballots-cast/6161713002/
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Rebublikanska valobservatörer över hela landet har heller 

inte släppts in när rösträkningen skett för att kunna se om den 

gått rätt till, i videon nedan förklarar en observatör från 

delstaten Nevada hur han blev behandlad: 

https://youtu.be/4X2V5hPPp6w 

Många profetiska budskap har också uttalats om att Donald 

Trump kommer att sitta kvar en andra mandatperiod och att Gud 

har välsignat honom trots hans brister. Men hur det hela skulle 

gå till har inte alla förstått. I videon nedan förklarar Sid Roth 

(från It´s Supernatural) och Mario Murillo vad många missat 

och jämför det hela med när lärjungarna helt hade missade att 

Jesus skulle uppstå från de döda, även fast han hade sagt detta 

till dem. De poängterar också att profetiska budskap inte alltid 

heller uppfylls av sig självt utan att vi människor också ska vara 



17 
 

aktiva ibland. De lyfter bla. fram profeten Daniel som började 

fasta och be när de 70 åren i fångenskap i Babylon gick mot sitt 

slut: 
2 

i hans första regeringsår kom jag, Daniel, att i 

skrifterna lägga märke till det antal år som enligt Herrens 

ord till profeten Jeremia
[b]

 skulle fullbordas angående 

Jerusalems ödeläggelse, nämligen sjuttio år. 
3 
Jag vände då 

mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan och 

fastade i säck och aska. 
4 

Jag bad till Herren, min Gud, och 

bekände– Daniel 9:2-4 

 

Donald Trump höll även en presskonferens i Vita Huset vid kl. 02.00 

(svensk tid) 06/11/2020 där han gav sin bild av läget just nu, och han 

förklarade att det hela kommer att avgöras i domstolarna, bland 

mycket annat: 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Daniel+9&version=SFB#fsv-SFB-22059b
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https://youtu.be/Nvu1P5VFVsQ 

Trump twittrar också mycket om situationen men Twitter försöker 

också aktivt att störa hans flöde och markerar vissa Tweets som 

oseriösa. Detta tyder också på att Twitter inte är neutrala i valet utan 

https://youtu.be/Nvu1P5VFVsQ
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aktivt stöder Demokraterna genom att handlar på detta sätt. 

 

Den före detta youtubern Dnaljion 7 som nu istället återfinns på 

Rumble.com, avslöjar i sin senaste video många intressanta 

detaljer kring valet och en riktigt intressant detalj kring hur hela 

problemet med falska poströster kommer att kunna lösas i rätten 

m.m. Youtube stängde för några veckor sedan ner hans konto 

pga. hans många avslöjanden kring Joe Biden och hans son 

Hunter Bidens skumma affärer i Ukraina och Kina m.m som vi 

tidigare rapporterat om i artikeln: Valet i USA blir mer och 

mer känsloladdat… Så också politiskt motiverad censur på 

sociala medier…länk: 

https://www.nastadag.se/2020/10/19/valet-i-usa-blir-mer-och-
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mer-kansloladdat-sa-ocksa-politiskt-motiverad-censur-pa-

sociala-medier/ Se och bedöm själva:  

 

Ur ett större globalt perspektiv så kan vi förstå att valfusk och 

manipulation är något som förekommer och har förekommit 

överallt i världen, i och med att det är satans plan att ta kontroll 

och instifta det antikristliga världsherraväldet 

(Uppenbarelseboken 13 m.m) via laglöshet och inte via 

hederlighet och schysst spel. Sådant kan man även misstänka i 

Sverige, och det som hände under rösträkningen vid valet 2018 

när valmyndighetens hemsida val.se helt plötsligt stängdes ner 

och siffrorna för Socialdemokraterna, när sidan kom upp igen, 

var betydligt högre än innan var väldigt märkligt. I vilket fall är 

detta något som de antikristliga krafterna, som framförallt 

verkar genom de hemliga ordnarna som finns i nästan varje stad 

https://www.val.se/valresultat/riksdag-region-och-kommun/2018/valresultat.html
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över hela världen, använder sig av för att manipulera valresultat 

till fördel för sin agenda. Detta är en del av satans plan som vi 

kan läsa om i bla. breven som aposteln Paulus skrev till 

församlingen i Thessalonike och som vi är kallade att avslöja – 

Delta inte i mörkrets fruktlösa gärningar, utan avslöjadem i 

stället. – Efesierbrevet 5:11  

Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu 

håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. 
8 
Sedan 

skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer 

Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när 

han visar sig vid sin ankomst. 
9 

Den laglöses ankomst är ett 

verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla 

tecken och under 
10 

och med all slags orättfärdighet som 

bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot 

sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 

11 
Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att 

de tror på lögnen 
12 

och blir dömda, alla dessa som inte har 

trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. -2:a 

Thessalonikerbrevet 7-12 

Vi ber att sanningen om detta val ska segra tillslut. 

För övrigt så rapporterar de svenska mainstream medier ofta till 

Bidens fördel vilket kan vara förvirrande, men försök att skapa 
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dig din egen uppfattning är vårt tips. Detta görs genom att 

jämföra med olika källor och inte bara tro på det som serveras 

även om det är enklare… 
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Datum 22-11-2020  

Livets Tåg – krönika av 

Claire Nilsson 

På ett tåg fann jag mig, tåget innehöll flera kupéer som kallades 

bland annat för områden, städer, byar och länder. I min kupé var 

det många människor, både nära och okända. Några steg av för 

att få komma vidare hem. 

Ibland så hann de inte ens säga adjö till varandra innan de 

skildes åt. Innan de kom fram till sin slutgiltiga station. Där 
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fanns det också en lokförare som körde tåget. Ingen annan 

kunde köra livets tåg annars, ingen annan kunde hantera tåget i 

och med att det var han som uppfann det med alla vagnar, alla 

kupéer, alla sittplatser och alla andra små och stora detaljer. 

Lokföraren var och är alltid med och han hjälpte/hjälper 

verkligen till när det krisade/krisar. Han kände sig dock långt 

bort från sina passagerare,  när han försökte framföra olika 

instruktioner och nyttiga rekommendationer för passagerarnas 

hälsas skull. Kopplingen gick inte längre att laga och alla kupéer 

kunde inte kommunicera med lokföraren. 

 

Människorna levde i sorg länge; de krigade, bråkade och dödade 

varandra och efteråt  när det var försent så grät de och ropade 
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* ”hallå”, lokföraren du som uppfann tåget och lovade att hjälpa 

oss att få leva i frid och fröjd. Ska du inte längre höra oss? 

* Jo svarade han om ni bara skulle lyssna på mig utan att låta 

dem  som bor längst bak på tåget, de som stör och hittar på 

massa förstörelse bara för att sticka ut och  visa att de finns. NI 

Får Aldrig   Glömma Att Det Är Fri Vilja Som Gäller Här på 

Tåget.” Men som vanligt inte många som hörde. 

 

I sista vagnen på tåget fanns det också mängder med änglar i 

olika kupéer. Osynliga blygsamma änglar, några var snälla, 

fridfulla och skapade harmoni, glädje och frid, och några andra 

var exakt tvärtemot de första, de var onda, elaka och skapade 
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hat, stök och bråk. Eftersom änglarna var osynliga, och kunde 

gå genom alla gränsvärden, så kunde dessa gå vart de ville till 

människorna och skapa antingen frid och välmening, eller hat 

som fick stora svårigheter och sorger till följd.           

När någon nära försvann från tåget, då påmindes många om 

deras beroendeställningen, men många ”som sagt” tycktes 

inte  längre höra hur tröstade de blev av lokföraren som ropade i 

högtalaren och sade var inte rädda längre, det finns ett hopp, ge 

inte upp, du är  mitt barn  och jag älskar dig. Även de som dör 

och tror på mig och håller det jag säger, även om de dör här och 

nu, så lever de här hos mig i en annan dimension,  här hos mig 

blir deras slutgiltiga station, deras hem där ingen eller inget ont 

kan nå dem längre.  
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Det återstod bara att lokföraren förvandlades genom sitt ord och 

levde ett mänskligt liv från början till slut, och trots att han var 

kapabel att göra vad som helst, tex. att födas hos en rik kung 

eller sultan som kunde skämma bort honom hela hans liv, så 

som han förtjänar som en kung, så valde han att leva i ett fattigt 

familjehem där de bodde i all enkelhet i en kupé. Han gjorde allt 

för att få alla passagerare att  trivas, lyssna på och lära sig av 

sina missar och komma tillbaka och be om förlåtelse som man 

kommer till sina föräldrar. 

 Jag vill passa på och tacka alla som åkte i min kupé med mig…  

                                                                                   

Claire Nilsson – Krönikör 
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Datum 02-09-2020  

 

150 år gammal man i Nigeria 

fick besök av pastor 

I ett av sina många välgörenhetsprojekt som församlingen 

”Synagoge Church of All Nations” (SCOAN) och dess ledare 

T.B Joshua genomför i Nigeria dagligen, fick man träffa en man 

som säger sig vara äldre än 150 år gamal… Han fick förutom 

förbön, 100000 Naira vilket motsvarar ca. 2500 kr och det är 

mycket pengar i Afrika. Se reportage genom länken nedan: 

https://youtu.be/fncrGQck2ys 

 

https://youtu.be/fncrGQck2ys
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Datum 30-10-2020  

Vem säger egentligen att vi 

smittas mindre av virus när vi 

är hemma än när vi går ut? 

Nya restriktioner har drabbat stora delar av Sverige från och 

med 30/10/2020 och en av saker som rekomenderas är att sitta 

hemma istället för att gå ut. Men man kan verkligen undra om 

det faktiskt gör saken bättre egentligen, vem säger att virus inte 
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kan komma in i ens hem i fall det är så smittsamt som man 

påstår? 

Endast 23 personer vårdades i torsdags (29/10/2020) på olika 

sjukhus pga. covid 19 i Östergötlands län (läs mer 

https://corren.se/nyheter/artikel/pandemin-regionen-gar-upp-i-

stabslage/wjvm8eej) som är ett av länen som drabbades av de 

nya restriktionerna förutom Stockholms och Västergötlands 

län… Ändå vill sjukhusen gå upp i stabsläge etc. trots att 

betydligt färre människor vårdas nu än i Mars / April månad då 

det hela började på allvar i Sverige… 110 personer vårdades 

exempelvis den 5:e April på Östergötlands läns olika sjukhus 

och då hade flera fått åka hem redan och inte ens då stängdes 

lika mycket ner som nu. (läs mer 

https://corren.se/artikel/wjod7kqr) 

Sadhu Sundar Selvaraj som nyligen åkte till USA från Indien 

för att predika, trots corona, ställde både denna fråga och många 

andra i videon nedan. Han fick inga bra svar på dem varpå han 

kom till slutsatsen att detta egentligen inte handlar om stoppa 

viruset, utan i första hand om att kontrollera och styra 

människor i en viss rikting med hjälp av rädsla. Och den 

riktningen kommer ofta i konflikt med den plan Gud har för 

våra liv. Därför behöver vi välja sida menar han, ska vi följa de 

https://corren.se/nyheter/artikel/pandemin-regionen-gar-upp-i-stabslage/wjvm8eej
https://corren.se/nyheter/artikel/pandemin-regionen-gar-upp-i-stabslage/wjvm8eej
https://corren.se/nyheter/artikel/pandemin-regionen-gar-upp-i-stabslage/wjvm8eej
https://corren.se/artikel/wjod7kqr
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myndigheter säger till oss eller ska vi följa det Gud säger till oss 

att vi ska göra…

 

https://youtu.be/kwQd3ym9hUU   

Här behövs mycket bön, omvändelse och vishet Rädsla finns 

inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut 

rädslan. – 1:a Johannesbrevet 4:18 

I tidigare artiklar har vi också nämnt den egentliga anledningen 

till varför Gud tillät Coronavirus från att komma in i världen 

från första början (läs mer) 

Hela budskapet i sin helhet som talades ut 18/10/2020 på 

”Shekinah Worship Center” i Carlifonien i USA. Länk: 

https://youtu.be/J4o184YQBzg 

https://youtu.be/kwQd3ym9hUU
https://www.nastadag.se/2020/03/17/profetiskt-budskap-ang-coronavirus-darfor-tillater-gud-detta-virus-att-sprida-sig-sa-lavinartat-over-jorden-men-ocksa-vad-vi-kan-gora-for-att-stoppa-det/
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Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda och håll 

er borta från allt slags ont – 1:a Thessalonikerbrevet 5:20 
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Datum 08/12/2020 

 

Vaccinen mot corona innehåller 

”komponenter” till Vilddjurets 

Märke, Vi rekomenderar ingen att 

ta emot dem… 
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Att det som Bibeln kallar för ”Vilddjurets Märke” eller 

”Odjurets Märke” inte är något som händer över en natt utan 

istället är en längre process som sker över flera hundra års tid 

har vi tidigare talat om i artikeln ”Vaccin mot corona och 

vilddjurets märke” Läs mer: 

https://www.nastadag.se/2020/06/22/vaccin-mot-corona-och-

vilddjurets-marke/. Processen innehåller både teknisk, 

medicinsk, religös och ekonomisk utveckling eller kanske 

rättare sagt ”avveckling” eftersom man kommer att gå emot 

Bibelns ord och försöka att begränsa människors friheter och 

skapa konstgjorda kriser för att kunna genomföra detta. 

”Komponenterna” som bla. vaccinen innehåller är till för att 

begränsa oss och förändra vårt DNA (DNA=livskoden Gud 

skapade Adam med), på olika sätt, så att vi får det väldigt svårt 

att ha en sund relation med Gud och vi istället hamnar under 

domen – Om någon tillber vilddjuret och dess bild och tar 

emot märket på sin panna eller hand, då ska han själv få 

dricka av Guds vredes vin som oblandat hälls i Guds vredes 

bägare. Han ska plågas i eld och svavel inför de heliga 

änglarna och inför Lammet. Röken från deras plåga stiger i 

evigheters evighet. De har ingen ro vare sig dag eller natt, de 

som tillber vilddjuret och dess bild och som tar emot märket 

med dess namn. Här visar sig de heligas uthållighet: de 

https://www.nastadag.se/2020/06/22/vaccin-mot-corona-och-vilddjurets-marke/
https://www.nastadag.se/2020/06/22/vaccin-mot-corona-och-vilddjurets-marke/
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håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.” 

(Uppenbarelseboken 14:9-10) 

Vad det hela i grunden alltså går ut på är att skapa om 

människan från att vara Guds avbild till att bli djävulens avbild 

istället, ”Gud skapade människan till sin avbild” (Första 

Mosebok 1:27), därför behöver alltså våra kroppar bli något de 

inte är skapade till att vara ifrån början och det är här som bla. 

vaccinen kommer in som en del i ett större process av 

manipulation på fler olika plan som alltså både handlar om 

teknik, medicin, religion och ekonomi m.m.  

Så även om innehållet i vaccinen idag, som vi strax kommer att 

analysera, inte är det definitiva märket så betyder det inte att vi 

ska acceptera allt som händer innan det slutgiltiga märket 

kommer och sedan bara gå emot det slutgiltiga, för då är risken 

stor att vi redan blivit för svaga och beroende av det denna värld 

erbjuder. Vi behöver och ska hela tiden avslöja det som går åt 

fel håll och går emot sanningen. Ha inget att göra med 

mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället. 

Vad sådana människor gör i hemlighet är skamligt till och 

med att nämna. Men allt kommer i dagen, när det 

uppenbaras av ljuset -Efesierbrevet 5:11-13 
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Lars Enarson tar i en av sina senaste videos ”Striden om 

sanningen” upp både detta med vaccinens ineffektivitet och 

lömska innehåll, där både spårämnen och annat som kan skada 

mer än det gör nytta finns nedlagt. Han tar också upp själva 

ordet ”Pandemi” som förutom att vara kopplat till avguden 

”Pan” också är helt fel benämning på coronaviruset av flera 

anledningar. En av dem är att man inte dör av själva viruset i 

sig, som är ett av kriterierna för benänmningen pandemi, utan de 

som dör gör det för att de har andra sjukdomar. Sanningen är 

med andra ord under attack på många olika områden: 

 

https://youtu.be/zAT7a8gVgLM 

Men låt oss nu övergå till vad vi kan får fram om själva 

innehållet i vaccinen. Astra Zenecas Covid-19 vaccin som 

också betecknas ChAdOx1 nCoV-19 analyseras i videon 

https://youtu.be/zAT7a8gVgLM
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nedan. Personen har fått tag i en innehållsförteckening där det 

bla. beteckningen ”ChAdOx1-S (recombinant)” står och den 

informationen kan man få fram genom att gå in på sidan 

https://www.researchsquare.com/article/rs-94837/v1 vilket visar 

en abstract till en vetenskaplig studie på 17 sidor som handlar 

om tester av Astra Zenecas vaccin men också om dess innehåll. 

Det ska dock poängteras att detta inte är det slutgiltiga 

innehållet men det visar ändå vad man sysslar med. Studien går 

att ladda ner i sin helhet som PDF från researchsquare.com, men 

en screeshot går att se här nedan:  

 

Om man söker på ”Recombinant DNA” på wikipedia, som de 

också gör i videon nedan, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Recombinant_DNA får man fram 

https://www.researchsquare.com/article/rs-94837/v1
https://en.wikipedia.org/wiki/Recombinant_DNA
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att det i korta ordalag betyder att förändra DNA på syntetisk väg 

(läs hela artikeln för djupare förståelse). De söker sedan upp 

beteckningen MRC-5 som betecknar celler från en lugna från 

ett aborterat foster https://en.wikipedia.org/wiki/MRC-5. 

Nyhetssajten Reuters har också gjort en sk. ”Fact check” på 

denna video och även varit i kontakt med Astra Zeneca som 

säger att man bara har testat vaccinet på celler från aborterade 

foster men att celler från aborterade foster inte kommer att vara 

med i den slutgiltiga versionen av vaccinet 

https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-vaccine-

idUSKBN27W2I7 Kanske ljuger Astra Zeneca kanske inte men 

man avfärdar ingenting vad gäller förändring av DNA:t dvs. 

”Recombinant DNA” som det också står att vaccinet innehåller 

https://www.brighteon.com/286f3501-7d0e-4f44-b78e-383a11bde5ff 

https://en.wikipedia.org/wiki/MRC-5
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-vaccine-idUSKBN27W2I7
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-vaccine-idUSKBN27W2I7
https://www.brighteon.com/286f3501-7d0e-4f44-b78e-383a11bde5ff
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Länk till mer info om Astra Zeneca vaccinet 

https://en.wikipedia.org/wiki/AZD1222  

Phizer vaccinet som går under betckningen BNT162b2 (eller 

BNT162b1) ,just nu, är ett så kallat Rna-Vaccin, mer om vad 

Rna är för något här: 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Budb%C3%A4rar-RNA. För att 

sammanfatta det på lite enklare svenska så handlar det om att 

förändra våra celler genom sk. genmanipulation, även fast man 

säger att detta kommer att skydda oss mot corona. Rna-tekniken 

i sig är också inte prövad i någon större utsträckning sedan 

tidigare, så ingen vet exakt hur en stor massa av människor 

kommer reagera på det här. Doktor Andrew Kaufman förklara 

mer om detta i videon nedan och varnar för detta:  

https://www.brighteon.com/7d646009-6bee-4d2b-adc9-98a99bfd1662 

https://en.wikipedia.org/wiki/AZD1222
https://sv.wikipedia.org/wiki/Budb%C3%A4rar-RNA
https://sv.wikipedia.org/wiki/Budb%C3%A4rar-RNA
https://www.brighteon.com/7d646009-6bee-4d2b-adc9-98a99bfd1662
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Andrew har en egen hemsida man kan besöka för mer information om 

honom: https://www.andrewkaufmanmd.com/  

Länk till mer om Phizer vaccinet 

https://en.wikipedia.org/wiki/BNT162b2, här ett kort utdrag från 

wikipedia: ”BNT162b2 is a COVID-19 vaccine developed by 

BioNTech and Pfizer and given by intramuscularinjection. 

It is anRNA vaccine composed of nucleoside-modifiedmRNA 

encoding a mutated form of the spike proteinof SARS-CoV-

2, and is encapsulated in lipid nanoparticles” 

Moderna vaccinet är ett annat företag som tillverkar ett vaccin 

som det pratas mycket om i media och deras vaccin innehåller 

också Rna-tekniken. Länk till mer om Moderna vaccinet 

https://en.wikipedia.org/wiki/Moderna#COVID-

19_vaccine_candidate)  

Det finns sammanlagt 5 olika typer av vacciner som det nu 

forskas på och de är ”Virusvektorvaccin, Dna-vaccin, Rna-

vaccin, Attenuerade vacciner och Proteinbaserade 

vacciner”… Mer om ALLA vaccin mot corona hittar du här : 

https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_vaccine Men för att 

förstå mer om vad det hela går ut på, ur ett större perspektiv, så 

kan vi inte bara titta på innehållet utan vi behöver se den 

https://www.andrewkaufmanmd.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/BNT162b2
https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_vaccine
https://en.wikipedia.org/wiki/BioNTech
https://en.wikipedia.org/wiki/Pfizer
https://en.wikipedia.org/wiki/Intramuscular_injection
https://en.wikipedia.org/wiki/RNA_vaccine
https://en.wikipedia.org/wiki/Nucleoside
https://en.wikipedia.org/wiki/Messenger_RNA
https://en.wikipedia.org/wiki/Peplomer
https://en.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://en.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Solid_lipid_nanoparticle
https://en.wikipedia.org/wiki/Moderna#COVID-19_vaccine_candidate
https://en.wikipedia.org/wiki/Moderna#COVID-19_vaccine_candidate
https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_vaccine
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övergripande antikristliga planen som beskrivs i 

Uppenbarelseboken kapitel 13. 

Läkare går nu också ut med sin medicinska expertis om vad 

covid-19 faktiskt är för någonting, bla Dr. Rodger Hodkins 

från Kanada som på ett möte med politiker sa rakt ut till dem att 

corona inte är någon pandemi utan bara en lite ”förstärkt 

influensa” och inte det som media, politiker mfl. vill få det till. 

Han föreslår därför att vi ska behandla den som just en förstärkt 

influensa och bara skydda de gamla och svaga men att 

befolkningen i övrigt inte behöver göra några större 

förändringar i sina livsmönster. Testerna, ansiktsmasker, etc. är 

det därför ingen större mening med enligt honom, lyssna in hela 

talet:  

https://www.brighteon.com/b545b913-4f29-415e-95a9-eca787c5e266 

https://www.brighteon.com/b545b913-4f29-415e-95a9-eca787c5e266
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Lars Bern från Swebbtv tar också upp en hel del med 

anknytning till detta i videon ”De vill begränsa vår makt och 

vår frihet. Lars Bern beskriver agendan med Corona och 

The Great Reset”. Han gör det också ur ett historiskt 

perspektiv vilket gör att man kan förstår det större 

sammanhanget av det som det vi nu upplever. 

https://youtu.be/6CMhZgRbEm0 

https://youtu.be/6CMhZgRbEm0
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https://www.brighteon.com/0f0f7856-d56a-4896-8ecd-1099ff937653 

Italiensk läkare varnar också kraftfullt mot vaccinationen men även 

för testningen. Och säger bla. att ”Covid-19” i själva verket betyder 

”Certifikat för identifiering av vaccination med artificiell 

intelligens (Certificat Of identification of Vaccination with 

artificial intelligence)” själva beteckningen för viruset är istället 

Sars/Cov2 virus. Covid-19 är istället beteckningen på en världsvid 

plan som går ut på att ta kontroll över och minska befolkningen. Pröva 

det!  

På tal om chip i vaccinen så kan man inte tydligt säga att det är 

själva innehållet i dem men däremot så är det klart och tydligt 

att man vill chippa själva sprutan för att kunna spåra vart den 

hamnar någonstans, mer om detta går att läsa i tidningen ”Nya 

Dagbladets” artikel om USA:s plan på distribution av sprutorna: 

https://www.brighteon.com/0f0f7856-d56a-4896-8ecd-1099ff937653
https://www.brighteon.com/0f0f7856-d56a-4896-8ecd-1099ff937653
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https://nyadagbladet.se/utrikes/usa-coronavaccinet-ska-

distribueras-i-stor-militar-operation/ 

Den antikristliga plan som finns presenterad i Bibeln bla. i 

Uppenbarelseboken kapitel 13, blir allt mer tydlig och även om 

vi inte helt kan stoppa den så ska vi kämpa emot den och undfly 

den och segern är på vår sida, så länge vi är rädda inte ens för 

döden utan gå hela vägen med Jesus om det skulle behövas: 

”Och jag hörde en stark röst i himlen säga: »Nu finns 

frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten 

hos hans smorde. Ty våra bröders anklagare har störtats 

ner, han som anklagade dem inför vår Gud både dag och 

natt. De har besegrat honom genom Lammets blod och 

genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv mer än 

att de kunde gå i döden.” Och de är inte de ”orättfärdiga” som 

just nu har viss kontroll över jorden som kommer att vinna utan 

de ödmjuka och rättfärdiga i kristus som kommer att regera över 

jorden till slut: ”Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva 

jorden” – Matteusevangeliet 5:5 

Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad 

ni vill, och ni skall få det. Min Fader förhärligas, när ni bär 

rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom Fadern har älskat 

mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller 

https://nyadagbladet.se/utrikes/usa-coronavaccinet-ska-distribueras-i-stor-militar-operation/
https://nyadagbladet.se/utrikes/usa-coronavaccinet-ska-distribueras-i-stor-militar-operation/
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mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min 

Faders bud och förblir i hans kärlek. – Johannesevageliet 

15:7-10 

Så vad vi nu kan be om är att de antikristliga planerna fördröjs 

ytterligare så att fler människor kan bli frälsta innan det blir för 

sent: 

Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del 

menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill 

att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att 

omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då 

skall himlarna försvinna under våldsamt dån och 

himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som 

är på den inte mer finnas till. 11 Då nu allt detta går mot sin 

upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva – 

2:a Petrusbrevet 3:9-11 
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Datum 27-09-2020 

 

Profetiskt budskap ang. Stor 

Väckelse år 2021-2024 med 

start i USA… PRÖVA 

DETTA!  

Under världsbönedagen ”The Return” som arrangerades i 

Washington D.C 26/09/2020 så frambar pastor ”Kent 

Christmas” ett profetiskt budskap som handlar om en stor 
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väckelse som kommer att börja i januari 2021 i USA och pågå 

fram till 2024, enligt budskapet. Hurvida det kommer att 

påverka Sverige, Europa och resten av världen återstår att se, 

men den som lever i nära relation med Gud har ju alltid 

väckelsen inom sig. Trots det finns det också speciella tider när 

det händer lite mer än andra och detta budskap handlar om en 

sådan. Bibeln uppmanar oss att pröva alla budskap och så ska vi 

även göra med detta: Förakta inte profetior, men pröva allt, 

behåll det goda och håll er borta från allt slags ont – 1:a 

Thessalonikerbrevet 5:20 

https://youtu.be/XmaJIbcHpys 

Mer undervisning från Pastor Kent Christmas kanal 

”Regeneration Nashville” 
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https://youtu.be/IICLgn7ppms 

Nedan hela nästan 12 timmar långa livesändningen från 

Washington D.C 26/09/2020: 

https://youtu.be/Dw3QbqvXqVc 
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Datum 30-07-2020 

 

Jonathan Cahn – Gamla 

testamentet förklarar 

COVID-19 och många andra 

händelser i nutiden. 

Jonathan Cahn, som leder en messiansk församling i New Jersey 

i närheten av New York har skrivit många böcker nu men den 

första hette Budbäraren (”The Harbringer” på engelska) och nu i 

höst kommer Budbäraren 2 (The Harbringer II). Budskapet är 

det samma dvs. att det vi kan läsa om hur Gud hanterade det 
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forntida Israel när de vände sig bort från honom, alltså mönstret 

som vi kan läsa om i exempelvis Kungaböckerna, 

Krönikeböckerna, Hesekiel m.m det mönstret upprepar sig 

idag… När exempelvis nationen USA, som likt det forna Israel 

är grundat på Bibeln (så även Sverige efter reformationen), 

vänder sig bort från sin grund och blir sekulariserat då finns det 

ett mönster som Gud använder för att gå till rätta med landets 

synd. 9/11 attackerna, kriget mot terrorismen, COVID-19 m.m 

följer alla samma mönster som vi hittar i Bibeln, dvs. Gud lät 

liknande händelser ske i Israel för ca. 2500-3000 år sedan för att 

försöka få sitt folk att vända om innan det var för sent, så det 

finns hopp men inte utan omvändelse. Se videon nedan för att 

förstå mer. 

 

https://youtu.be/xLgZeDvDpfU 

https://youtu.be/xLgZeDvDpfU
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Datum 17-11-2020 

  

Hur kan ett Vaccin som 

framställs med hjälp av 

”Synd” vara bra på lång sikt? 

 



52 
 

Läkemedelsföretaget Pfizer presenterade i förra veckan ett 

vaccin mot corona som man säger det är 90 % säkert. Hur säkert 

och bra det faktiskt är återstår att se, men många som investerat 

pengar i vaccinationsindustrin har redan tjänat mycket pengar, 

via börsen, bara för att nyheten har släppts.  

Problemet ur ett andligt perspektiv är dock att 

vaccinationsindustrin är startk kopplat till abortindustrin och hur 

kan ett vaccin som framställs med hjälp av aborterade foster på 

olika sätt bli till den välsignelse som förutspås ?  

Man kan också dra kopplingar mellan abort och det offrande av 

barn till avgudarna Molok och Baal som beskrivs i Bibeln: Och 

baalshöjderna i Hinnoms sons dal byggde de upp för att 

offra sina söner och döttrar åt Molok, fastän jag aldrig hade 

befallt dem att göra något så avskyvärt eller ens tänkt mig 

något sådant. Så lockade de även Juda till synd.” – Jeremia 

32:35 Och även om många som gör och utför aborter idag 

kanske inte tänker på några avgudar längre så för handlingen i 

sig ofta med sig många negativa konsekvenser. Kvinnor vittnar 

om stora problem efter ingreppet, inte bara fysiskt utan främst 

psykiskt, i videon nedan berättar Nasrin Sjögren om sin 

upplevelse:  
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https://youtu.be/vaKANwlOnNQ 

Att dessa dödade barn sedan används inom vetenskaplig 

forskning gör nog heller inte saken bättre för de som gått 

igenom detta. 

Så kallade ”cellinjer” (blod) från aborterad foster används 

nämligen bland mycket annat för att framställa olika typer av 

vaccin, så även det mot corona. Nu säger Phizer att man inte 

använt celler i själva vaccinet men däremot i testningen av det 

till skillnad från exempelvis AstraZeneca som helt och hållet 

använder aborterade foster i hela produktion av sitt vaccin. 

Oavsettså så har vaccinet med abortindustin att göra mer eller 

mindre. Den kristna tidningen Världen Idag, som ofta annars 

publicerar negativa artiklar om abort, skriver vad gäller vacciner 

som framställts med hjälp av abort att: ”Så länge det inte finns 

https://youtu.be/vaKANwlOnNQ
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alternativ, rekommenderas kristna dock att använda sig av 

dess vacciner” - Läs mer:  

Artikel 1: Svenskt aborterat foster utnyttjas i forskning: 

https://www.varldenidag.se/nyheter/svenskt-aborterat-foster-

utnyttjas-i-forskning/reptjv!cqWrPjKCt2YlrUhZOAcw/ 

Artikel 2: Nytt coronavaccin får delvis grönt ljus av kristna etiker: 

https://www.varldenidag.se/nyheter/nytt-coronavaccin-far-delvis-

gront-ljus-av-kristna-etiker/reptjv!817cVCGkr5CIWy16VgbqGQ/ 

Vad hände då med förbön i Jesus namn och den helige andes 

kraft som botemedel och vaccin mot sjukdomar. Är det inte där 

man ska uppmana kristna att söka efter en lösning istället ? 

Visserigen kan man säga att det där med förbön bara fungerar 

på vissa och inte alla men det är egentligen samma sak med 

vaccinen, dvs. alla kommer reagera olika på dem. 

Bibelfrågor Tv publicerade nyligen en video som går igenom 

detta och uppmanar istället kristna att inte ta vaccin som är 

kopplat till abortindustrin. Det är istället bättre att helt och fullt 

lita på Bibelns Gud och omvända sig från sina synder, för att 

hitta räddningen i dessa tider. Klippet innehåller även ett 

https://www.varldenidag.se/nyheter/svenskt-aborterat-foster-utnyttjas-i-forskning/reptjv!cqWrPjKCt2YlrUhZOAcw/
https://www.varldenidag.se/nyheter/svenskt-aborterat-foster-utnyttjas-i-forskning/reptjv!cqWrPjKCt2YlrUhZOAcw/
https://www.varldenidag.se/nyheter/nytt-coronavaccin-far-delvis-gront-ljus-av-kristna-etiker/reptjv!817cVCGkr5CIWy16VgbqGQ/
https://www.varldenidag.se/nyheter/nytt-coronavaccin-far-delvis-gront-ljus-av-kristna-etiker/reptjv!817cVCGkr5CIWy16VgbqGQ/
https://www.varldenidag.se/nyheter/nytt-coronavaccin-far-delvis-gront-ljus-av-kristna-etiker/reptjv!817cVCGkr5CIWy16VgbqGQ/
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vittnesbörd om en person som blev botad från sin corona med 

hjälp av förbön i Jesu namn:  

 

https://www.bitchute.com/video/dWm8cJ0E4OSV/ 

Det finns också en koppling mellan modern vetenskaps tro på 

att blod från andra människor och djur kan hjälpa till vid 

framställning av medicin etc. och den hedniska tron på blodets 

kraft i ritualar till avgudarna. Men Bibeln varnar oss för detta 

både i gamla och nya testamentet: Men kött som har sin själ i 

sig, nämligen sitt blod, skall ni inte äta – Första Mosebok 9:4 

Blodet innehåller alltså våran själ därför ska vi vara försiktiga 

med hur vi använder det och även Nya Testamentet tar upp 

detta: skriva till dem att de skall avhålla sig från sådant som 

orenats genom avgudadyrkan, från otukt, från köttet av 

kvävda djur och från blod. – Apostlagärningarna 15:20. På 

https://www.bitchute.com/video/dWm8cJ0E4OSV/
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grund av detta kan vi också förstå att ett vaccin framställt med 

hjälp av blod (cellinjer) inte kan vara bra för oss i längden. 

Istället är det Jesu osynliga blod som hjälper och botar oss: Men 

om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi 

gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar 

oss från all synd. – 1:a Johannesbrevet 1:7. Så det är alltså 

genom Jesu blod som en gång för alla har offrats för våra synder 

som vi kan bli räddade. Det vetenskapen försöker göra är skapa 

en egen falsk lösning, med hjälp av annat blod etc, som inte 

kommer att fungera i det långa loppet utan lösningen finns redan 

i Jesu blod, död och uppståndelse. Det vi istället behöver göra är 

att omvända oss och be Gud om nåd, istället för att hoppas på 

vetenskapen. Läs mer om ett profetiskt budskap om varför Gud 

tillät coronaviruset att komma in i världen ifrån första början:  

https://www.nastadag.se/2020/03/17/profetiskt-budskap-ang-

coronavirus-darfor-tillater-gud-detta-virus-att-sprida-sig-sa-

lavinartat-over-jorden-men-ocksa-vad-vi-kan-gora-for-att-

stoppa-det/ 

Vaccin som innehåller celler (stamceller = blod) från aborterade 

foster kallas för virusvektorvaccin men det finns även andra 

vaccin som inte tillverkas på samma sätt och de är: dna-vaccin, 

rna-vaccin, attenuerade vacciner och proteinbaserade 

https://www.nastadag.se/2020/03/17/profetiskt-budskap-ang-coronavirus-darfor-tillater-gud-detta-virus-att-sprida-sig-sa-lavinartat-over-jorden-men-ocksa-vad-vi-kan-gora-for-att-stoppa-det/
https://www.nastadag.se/2020/03/17/profetiskt-budskap-ang-coronavirus-darfor-tillater-gud-detta-virus-att-sprida-sig-sa-lavinartat-over-jorden-men-ocksa-vad-vi-kan-gora-for-att-stoppa-det/
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vacciner. Men dessa vacciner kan däremot förändra vårt DNA 

(DNA=livskoden). Detta betyder, för att göra en lång historia 

kort, att vi kan omskapas från att vara ”guds avbild” till bli 

något annat som inte är bara männskligt längre. Och Gud 

skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade 

han henne, till man och kvinna skapade han dem. – Första 

Mosebok 1:27 Doktor Carrie Madej som studerat detta under 

en längre tid varnar för dessa vacciner (framförallt rna och dna-

vaccin m.m) i videon nedan och förklarar på ett vetenskapligt, 

medicinskt sätt varför de inte är bra: 

 
Shocking Information From Dr. Carrie Madej On 

Transhumanism, COVID RNA Vaccines & 

Hydrogel  https://www.bitchute.com/video/8s3q7sJWAxjl/ 

https://www.bitchute.com/video/8s3q7sJWAxjl/
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I nästföljande video berättar samma doktor om detta ur ett större 

perspektiv. Hon kommer också in på saker och tekniker som 

liknar det Bibeln kallar för vilddjuret / odjurets märke 

(Uppenbarelseboken kapitel 13). Hon förklarar attdet finns 

krafter som vill kontrollera allt vi gör med hjälp av datorteknik 

som planteras in i våra kroppar, via bla. vaccin m.m  

 

https://www.brighteon.com/8d50493f-70fd-4b34-9a03-

1c4e0e6bb0f2 
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Dr, 

Andrew Kaufman är en annan läkare som varnar för samma 

sak 

Om vi ändå tar emot dessa vacciner etc. kan det i långa loppet 

komma att innebär att vi inte längre kan bli frälsta, eftersom 

Gud bara kan rädda människor och vi då inte längre är 

människor i guds ögon, eftersom vårt DNA dvs. livskoden i våra 

celler blivit ändrad till något annat. I hebreerbrevet står det bla. 

att Jesus inte kom för att rädda några änglar utan bara Abrahams 

avkomma, dvs. människor: När nu barnen hade fått del av 

kött och blod tog han själv på liknande sätt
 
del av detta, för 

att genom sin död göra den maktlös som hade makt över 

döden, alltså djävulen, och befria alla dem som av rädsla för 

döden levt i slaveri hela sitt liv. Det är ju inte änglar han tar 

sig an, utan Abrahams barn. Därför måste han bli lik sina 

bröder i allt, för att bli en barmhärtig och trogen 

https://www.brighteon.com/7d646009-6bee-4d2b-adc9-98a99bfd1662
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överstepräst inför Gud och sona folkets synder. Genom att 

han själv har fått lida och blivit frestad
 
kan han hjälpa dem 

som frestas. Hebreerbrevet 2:14-18 

I klippet nedan förklarar Del Bigtree från nyhetskanalen ”The 

Highwire” mer om phizer vaccinet utifrån vad de själva säger 

men också vad de inte säger. Han pratar också om det stora 

ekonomiska intressena som ligger i detta och som inte tänker på 

människors hälsa i första hand utan pengarna det kan tjäna: 

https://www.brighteon.com/852cad05-d8c0-4442-a9ce-bab2b494a6c4 

I klippet nedan förklarar Mike Hammonds som har varit med 

och testat vaccinet som Phizer framställt om sin upplevelse och 

han målar upp en ljus blid av det samtidigt som han också säger 

att han mådde väldigt dåligt när han tog det och fick mycket hög 

https://www.brighteon.com/852cad05-d8c0-4442-a9ce-bab2b494a6c4
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feber. Mike är en ung och stark person så frågan är hur detta 

kommer att påverka äldre människor. 

 

https://www.brighteon.com/32bb3694-ed7a-4319-8221-

bb962dbd8d09 

Avslutningsvis så berättar den troende läkaren och forskaren 

Judy Mikovits (som blivit avstängd från sina uppdrag pga. hon 

avslöjat hyckleriet inom vaccinationsindustrin), bla. om många 

nya sjukdomar som istället uppstått allt sedan befolkningar 

började att massvaccineras i mitten på 1900-talet. Så man kan 

sammanfatta det med att vi tror att vi fixar ett problem med 

hjälp av ett vaccin men samtidigt skapar vi ett nytt. Detta är inte 

ett önskvärt resultat och hon behandlar också upp detta med 

aborterade foster (tissue) etc. Hon har hittat många bevis på att 

detta inte är något bra i sin egen vetenskapliga forskning, som 

hon nu alltså har tvingats lämna sina uppdrag för. De som tjänar 

https://www.brighteon.com/32bb3694-ed7a-4319-8221-bb962dbd8d09
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pengar på vaccinationsindustring vill så klart inte höra vad hon 

har att säga – Ty kärlek tillpengar är en rot till allt ont. I sitt 

begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och 

vållat sig själva mycket lidande. 1:a Timotheosbrevet 6:10 

Se filmen ”Plandemic” via denna länk: 

https://www.brighteon.com/c01760bd-0140-49ec-8a36-

0cb5be4b5373 

Judy förklarar vidare i videon nedan att många som går på andra 

mediciner osv. kan komma att dö av biverkningar som vaccinet 

ger eftersom vaccinet inte testats i kombination med andra 

mediciner.

https://www.brighteon.com/c01760bd-0140-49ec-8a36-0cb5be4b5373
https://www.brighteon.com/c01760bd-0140-49ec-8a36-0cb5be4b5373
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https://www.bitchute.com/video/gtYQ75UVSWRA/ 

Nästa dag har även tidigare publicerat en artikel om Vaccin 

kopplat till Vilddjurets Märke – Läs Mer som ytterligare 

fördjupar detta. 

 

 

 

 

 

https://www.nastadag.se/2020/06/22/vaccin-mot-corona-och-vilddjurets-marke/
https://www.nastadag.se/2020/06/22/vaccin-mot-corona-och-vilddjurets-marke/
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Datum 23-09-2020 

 

Bibel.nu är en ny intressant 

sida på internet med fokus på 

gamla bibelöversättningar. 

N.D ger exempel på 

felöversättning i nyare 

översättningar m.m 
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På bibel.nu hittar man en äldre översättning av Bibeln som 

framförallt består av 1917 års version. Nyare översättningar har 

visserligen ett lättsammare språk men dessa kan också ha 

påverkats av olika liberalteologiska strömningar, vilka både 

medvetet och omedvetet har påverkat översättningen i en viss 

riktning. Detta kan i vissa fall påverka betydelsen på ett negativt 

sätt, till och med så mycket att vissa betydelser helt försvinner 

när man jämför med den hebreiska och grekiska grundtexten. 

Ett aktuellt exempel på detta är det som står i Tredje Mosebok 

angående de två bockarna som ska offras på Försoningsdagen 

(Yom Kippur) och som i år firas nu på måndag 28:e September 

2020 i Israel och av judar runt om i världen:  

 

https://bibel.nu/
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Överstättningen från bibel.nu: 

7. Sedan skall han taga de två bockarna och ställa dem inför 

HERRENS ansikte, vid ingången till uppenbarelsetältet.  

8. Och Aron skall draga lott om de två bockarna: en lott för 

HERREN och en lott för Asasel. 

9. Och den bock som lotten bestämmer åt HERREN skall 

Aron föra fram och offra till syndoffer. 

10. Men den bock som lotten bestämmer åt Asasel skall 

ställas 

levande inför HERRENS ansikte, för att försoning må 

bringas för 

honom, på det att han må släppas fri ut till Asasel i öknen. 

11. Aron skall alltså föra fram sin syndofferstjur och bringa 

försoning för sig och sitt hus, han skall slakta sin 

syndofferstjur. – 3:e Mosebok 16:7-11 (bibel.nu) 

Ett exempel på en modernare översättning är Folkbibeln och 

dess översättning av samma stycke är följande: 

”Sedan ska han ta de två bockarna och ställa dem 

inför Herrens ansikte, vid ingången till 
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uppenbarelsetältet. 8 Aron ska dra lott om de båda 

bockarna: en lott för Herren och en lott för att ta bort 

synden.✱ 9 Den bock som lotten bestämmer åt Herren ska 

Aron föra fram och offra till syndoffer. 10 Men den bock 

som lotten bestämmer för att ta bort synden ska ställas 

levande inför Herrens ansikte, för att försoning ska bringas 

genom honom. Och sedan ska han sändas i väg ut i öknen 

för att ta bort synden.11 Aron ska föra fram sin 

syndoffertjur och bringa försoning för sig själv och sitt hus. 

Han ska slakta sin syndoffertjur.” – 3:e Mosebok 16:7-11 

(Folkbibeln) 

Ordet Asasel eller rättare sagt namnet Asasel har alltså bytts ut 

mot ”synden” i Folkbibelns översättning. Visserligen finns det 

med i de något luddiga kommentarerna till texten men helheten 

blir svårare att förstå när man ändrar på orden.  

Så vem eller vad är då Asasel och varför är det viktigt att en av 

bockarna sänds ut till Asasel i öknen under försoningsdagen 

??… För att gå till botten med detta behöver vi använda en bok 

som inte finns med i vår nuvarande Bibel, men som har 

återfunnits bla. i Döda havsrullarna och citeras även i Nya 

Testamentet av Judas (Jesu bror): ”Henok, i det sjunde 

släktledet efter Adam, profeterade om dem: ”Se, Herren 
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kommer med sina tusentals heliga”– Judas brev 1:14 .. 

Henok eller Enoks bok (Läs hela boken på enoksbok.se) som 

den också kallas skriver så här angående Asasel som var en 

fallen ängel som verkade innan syndafloden kom, på Noas tid:  

”Och Asasel lärde människorna att tillverka svärd och 

knivar och sköldar och pansar och att se vad som var 

bakom dem* och att göra konstverk: armringar och andra 

smycken, och lärde dem att bruka smink och försköna 

ögonbrynen och begagna de dyrbaraste och utsöktaste 

stenar och alla färgämnen och metallerna i jorden.  2. Och 

det blev stor ogudaktighet och mycket horeri, och de 

syndade, och alla deras vägar blev fördärvade.” -Enoks bok 

8:1-2 

Asasel lärde alltså människorna krigskonst, att missbruka 

färgämnen, metaller och en hel del annat som förde 

människorna vilse under denna tid vilket gjorde honom till en 

stor syndare inför Gud. Och hela jorden blev fördärvad 

genom kunskapen om Asasels verk. Tillskriv honom alla 

synderna. – Enoks bok 10:8. Slutligen får Asasel en dom över 

sig för det han gjort, vilket innebar att han blev bunden under en 

öken fram till domens dag: 

http://www.enoksbok.se/
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4. Och åter sade Herren till Rafael: Bind Asasel till händer 

och fötter och kasta honom i mörkret. Gör en öppning i den 

öken, som är i Dudael, och förflytta honom dit. 5. Och lägg 

på honom ohuggna och kantiga stenar och betäck honom 

med mörker, att han må stanna där för alltid, och övertäck 

hans ansikte, så att han icke skådar ljuset. 6. Och på domens 

stora dag skall han kastas i eldsjön. – Enoks bok 10:4-6 

Så även om vi skulle kunna kalla Asasel för ”synden” så förstår 

man inte hela sammanhanget utan denna text och varför bocken 

skulle skickas ut i öknen till honom.  

I och med Jesu Kristi död och uppståndelse har offret som ger 

försoning för människornas synder en gång för alla redan gjorts 

– så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder. 

Och han ska träda fram en andra gång, inte för att bära 

synd utan för att frälsa dem som väntar på honom. – 

Hebreerbrevet 9:28. Men det är också viktigt att förstå vad 

synden var för något och var den kom ifrån, förutom 

kunskapens träd i Eden såklart (Första Mosebok 3:1-24), och 

där är historien om Asasel en viktig pusselbit. Och kunskapen 

om Asasels verk är ju också i allra högsta grad verksamt än 

idag och skadar oss dagligen, både vad gäller krig men även 

mycket inom vetenskap och teknik där både färgämnen och 
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metaller missbrukas då som nu. Männskligheten är på grund av 

denna kunskap påväg i en ogudaktig riktning, och som Jesus 

själv sade: Så som det var under Noas dagar, så ska det vara 

när Människosonen kommer. -Matteus 24:7 

En annan bra sida där man kan jämföraöver 150 olika 

bibelöversättningar på olika språk (varav 5 svenska sådana) är 

https://www.biblegateway.com  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biblegateway.com/
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Datum 09-09-2020 

 

AI utvecklas för Antikrists 

syften. Lammets Märke och 

Vilddjurets Märke m.m 

Utveckling av AI (Artificiell Intelligens), robotar och nya 

levande organismer som framställda i laboratorier presenteras 

ofta som något som ska göra livet lättare för oss människor här 

på jorden, varpå vi förväntas omfamna denna utveckling som 

något positivt. I klippet nedan medverkar Array och ”Broder 

Raymond” som studerat på universitetsnivå till maskintekniker 

med inriktning på just AI och som här medverkar på 

Youtubekanalen Christ Divine Yard Assembly. De presenterar 
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dock en annorlunda syn på saken i klippet nedan och de har 

båda haft olika profetiska drömmar etc. om detta som de prövar 

mot olika bibelord och utbyter sina tankar kring dessa i videon.  

Denna teknik, som i sig självt inte behöver vara ond, kommer 

dock att kunna användas i mycket onda syften i framtiden i och 

med det bibeln profeterar om i bla. Uppenbarelseboken kapitel 

13, vilket man brukar sammanfatta som: ”Det Antikristliga 

systemet”. Därför vill de varna för denna utveckling och att AI 

kommer att kunna användas emot bla. kristna på olika sätt och 

inte alls hjälpa även om det kommer, och redan nu, introduceras 

som en hjälp. De pratar också om hur vi bäst förbereder oss för 

att hantera detta och det absolut viktigaste som lyfts fram är 

bönen och en nära relation med Fadern, Sonen och Den Helige 

Anden, för att veta exakt vad man ska göra när vi ställs inför 

olika svåra omständigheter i livet pga. detta. För vi kan 

nämligen inte överlista det antikrists systemet i egen kraft, på ett 

männskligt sätt, utan vi behöver övernaturlig vägledning:  
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https://youtu.be/ZTFxQ9txp8I 

De pratar också om att det som skedde innan Noas flod då – Jättarna 

föddes på jorden och att det sedan blev mycket våld är något som 

kummer att upprepa sig i våra dagar fast i form av AI blandat med 

männskligt och djurs DNA (Transhumanism), ungefär som när det 

står skrivet i Första Moseboken om att fallna änglar skapade jättarna 

tillsammans med jordens kvinnor, så skapar vi nu också nya 

livsformer som inte Gud har välsignat ifrån början och som är 

onaturliga: ”Vid denna tid, då Guds söner gick in till 

människornas döttrar och dessa födde barn åt dem, och även 

senare, levde jättar på jorden. Detta var forntidens väldiga män 

som var så ryktbara.” – Först Mosebok kapitel 6:4 Men jorden 

blev mer och mer fördärvad inför Gud och full av våld. – Först 

Mosebok kapitel 6:11… Detta skeende varnar de alltså för att det kan 

hända igen om AI utvecklingen får fritt spelrum och i januari i år 2020 

publicerades nyheten att man lyckats göra AI ”levande” med hjälp 

https://youtu.be/ZTFxQ9txp8I
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celler från en groda Läs mer: 

https://www.theguardian.com/science/2020/jan/13/scientists-use-

stem-cells-from-frogs-to-build-first-living-robots 

 

En liknande utveckling sker också i jakten på ett vaccin mot 

Covid19 dvs. att vissa forskare som jobbar med ett vaccinet 

blandar olika varelsers DNA för att få fram skyddsvaccinet, 

vilket i själva verket kan komma att skada mer än det gör nytta. 

I klippet nedan med Dr. Andrew Kaufman berättar han hur det 

går till, vad man håller på med och vad vi bör akta oss för:  

Dr. 

Andrew Kaufman They Want To Genetically Modify Us With The 

COVID-19 Vaccine  

Avslutningsvis så predikade Annika Wahlström i Vetlanda 

Friförsamling i början av Augusti om både Vilddjurets Märke, 

https://www.theguardian.com/science/2020/jan/13/scientists-use-stem-cells-from-frogs-to-build-first-living-robots
https://www.theguardian.com/science/2020/jan/13/scientists-use-stem-cells-from-frogs-to-build-first-living-robots
https://www.brighteon.com/7d646009-6bee-4d2b-adc9-98a99bfd1662
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som kommer att vara en del av Det Antikristliga Systemet för 

att kunna köpa och sälja, men hon pratade inte bara om det utan 

även om LAMMETS MÄRKE / GUD SIGILL dvs. det som 

Gud kommer att märka sina tjänare med också men som inte 

kommer att vara synligt för ögat- De blev tillsagda att inte 

skada markens gräs eller någon grönska eller något träd, 

utan bara de människor som inte hade Guds sigill på 

pannan. (Uppenbarelseboken 9:4) Lammets märke är något 

som ofta glöms bort och fokus hamnar oftast på Vilddjuret när 

man pratar om detta men Lammets märke är kanske ännu 

viktigare att förstå egentligen eftersom det kommer att vara ett 

skydd i den yttersta tiden vi är på väg in i:
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Datum 09-09-2020 

 

”Sveriges Kristna Råd” är en 

skenhelig, antikristlig 

organisation som man bör 

hålla sig borta ifrån. 

Visst verkar det på ytan fint med enhet i kristus och ekumeniska 

samarbeten för att sprida evangeliet tillsammans. Men är det 

verkligen det fulla evangeliet som predikas på en ekumenisk 

gudstjänst eller blir det istället en urvattnad kompromiss som 
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egentligen ingen blir hjälpt / frälst utav ? Uppenbarelseboken 

och andra böcker i Nya Testamentet talar om en falsk religion i 

den sista tiden som på ytan kommer verkar tjäna Gud men i 

själva verket vara egoistisk och antikristlig: De kommer att 

älska njutning mer än Gud och ha ett sken av gudsfruktan 

men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem! – 2:a 

Timoteousbrevet 3:4-5 

Lars Enarson förklara i detalj i sin senaste video vad som hänt 

i Sverige under en längre tid i och med framväxandet av 

Sveriges Kristna Råd och de ekumeniska samarbetets 

utbyggnad. Detta stämmer också överräns med de profetior som 

David Wilkerson skrev ner i boken Synen på 1970-talet 

gällande framväxandet av en falsk ”Super Kyrka” för snart 50 år 

sedan. 

https://youtu.be/kfaYR_GOf9I 
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Datum 09-08-2020 

 

Väckelse i Belgien… 

Väckelse i Belgien… eller rättare sagt steg har tagits för att göra 

en större sådan möjlig. Intressant vittnesbörd om vad som hänt 

med Nickolai Bakken från Red Letter Ministries som upplevde 

en kallelse att åkta till Europa för att be, vittna och predika mitt 

under pågående pandemi och han landade i Frankrike precis 

innan gränsen stängde i Mars pga. corona … Men detta kommer 

också att innebära en konfrontation i andevärlden framförallt 

med religiös andemakter, poängterar han, som håller människor 

bundna dvs. andemakter som även håller människor som går i 

kyrkor bundna. Intressat vittnesbörd: 
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https://youtu.be/FvzOISFYd6c 
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Datum 19-10-2020 

 

Valet i USA blir mer och mer 

känsloladdat… Så också 

politiskt motiverad censur på 

sociala medier… 

Vem som kommer att leda USA efter 3:e November blir mer 

och mer intressant, blir det fyra år till med Donald Trump eller 

blir det fyra med Joe Biden. Sociala media platformar såsom 

Twitter, Youtube och Facebook har också under en längre tid 
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aktivt censurerat innehåll från dem som aktivt supportar Trump 

administrationen. Detta märktes tydligt under torsdagen den 

15:e oktober då många konton på dessa plattformar stängdes 

ner. En av huvudanledningarna var den information som spreds 

angående Joe Bidens son Hunter Biden och som gäller hans 

skumma affärer med både Kina och Ukraina. Läs mer På en 

hårddisk som Hunter Biden själv lämnat in på lagning, men 

sedan inte hämta ut, har man också hittat bilder och filmer med 

pedofilt innehåll där han också själv ska ha deltagit aktivt. Det 

är främst denna känsliga information som nedstängningarna 

handlar om. När Demokraterna i sin tur anklagade Trump för att 

samarbeta med Ryssand i förra valet och drog honom inför 

riksrätt stängdes inte några konton ner på social media som 

promotade att Trump borde avsätts exempelvis. Detta trots att 

hela rättegången tillslut visade sig vara byggd på felaktig 

information. Trumps advokat Rudy Giuliani, som också säger 

att han har fått en kopia av hårddisken, förklarar i en intervju 

nedan vad hela Hunter Biden historien handlar om och hur 

hårddisken kom fram m.m. 

https://nypost.com/2020/10/15/emails-reveal-how-hunter-biden-tried-to-cash-in-big-with-chinese-firm/
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https://youtu.be/X7ziEwfWghA 

Även via denna länk: https://www.brighteon.com/a99689f9-

757e-4b99-80eb-112ab0cadef5  

”Dnajlion7” (i videon nedan) är en av många Youtubers som 

fått sitt konot raderat delvis på grund av denna information. Han 

kör dock vidare på Bitchute och i videon nedan förklara han 

https://youtu.be/X7ziEwfWghA
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vad som hänt:

 

Nedan en till video från Dnajlion7 där han ger sin version av 

Biden historien:

 

I svensk media avfärdas denna historia ofta som sk. ”fake 

news”, men avslutningsvis vill Nästa Dag uppmuntra sina läsare 
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att undersöka saken närmare själva och bilda sig sin egen 

uppfattning och inte bara svälja det som serveras i de 

traditionella nyhetsmedierna…  

Sk. ”Fake News” är inget nytt fenomen utan vi hittar det på 

olika ställen i Bibeln bla. angående Jesu uppståndelse från det 

döda: Medan de var på väg, kom några ur vaktstyrkan in till 

staden och berättade för översteprästerna om allt som hade 

hänt. Dessa överlade med de äldste, och sedan gav de 

soldaterna en stor summa pengar och sade till dem: ”Säg att 

hans lärjungar kom under natten och rövade bort honom 

medan ni sov. Om ståthållaren får höra detta, skall vi tala 

med honom så att ni inte behöver oroa er.”  Soldaterna tog 

pengarna och gjorde som de hade blivit tillsagda. Så vann 

detta rykte spridning bland judarna ända till denna dag – 

Matteusevangeliet 28:11-15 

Så om makthavare på Jesu tid spred falska nyheter via olika 

”media-kanaler” varför skulle inte dagens makthavare kunna 

göra precis detsamma… Nu senast här i Sverige har exempelvis 

de nya uppgifterna angånende Estonias förlisning och ett stort 

hål i skrovet väckt sådan misstankar. Läs mer 

https://www.expressen.se/nyheter/dykningar-visar-stort-hal-i-

estonias-skrov1/ 

https://www.expressen.se/nyheter/dykningar-visar-stort-hal-i-estonias-skrov1/
https://www.expressen.se/nyheter/dykningar-visar-stort-hal-i-estonias-skrov1/
https://www.expressen.se/nyheter/dykningar-visar-stort-hal-i-estonias-skrov1/
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Datum 13-11-2020 

 

De många bevisen på valfusk i 

USA är väldigt omfattande – 

miljontals röster är 

misstänkta… 
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Bevisen på valfusk till Joe Bidens fördel visar sig vara väldigt 

omfattande och det handlar om miljontals röster över hela 

landet, vilket i praktiken kan betyda att Trump egentligen har 

vunnit valet. Men nu behöver allt detta komma upp till ytan i 

olika rättsliga processer som tillslut kan hamna ända uppe på 

Högsta domstolens bord i Washington D.C. Sanningen behöver 

komma fram och segra och vi behöver aktivt gå in i bön för det. 

Nedan några videor med det senaste. I videon här under 

presenteras hundratals vittnen som är beredda att vittna i 

rättegång och säga vad de sett och hört vad gäller omfattande 

fusk. 

 

https://youtu.be/LqBXsm9W6qs 

Advokaten Rudy Gulliani berättar det senaste om hur olika åtal 

om valfusk i olika stater har väckts, även om manipulation av 
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datorprogram som styr valmaskinerna som används vi 

rösträkningen m.m: 

 

https://youtu.be/tjmiyZVEECU 

Brevbärare berättar också om fusk i videon nedan med 

poströstsystemet och att man systematiskt har omdaterat 

poströster för att de ska räknas i valet, vilket är olagligt: 



88 
 

 

https://youtu.be/J-D-2GOswwA 

Donald Trumps tweet från 12/11/2020 där om omfattande 

valfusk med hjälp av valets datasystem beskrivs: 

 

Lars Enarson har också lagt ut en intressant video om detta och 

uppmanar kristna att gå in i bön och inte tro på bilden som 

målas upp i mainstream medierna (även de ”kristna”, dvs. 

”Tidningen Dagen” mfl.) utan själv söka ett svar ifrån Herren 

m.m:  
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https://youtu.be/mbRmwmnlpSw 

I nästföljande video beskriver Tucker Carlson som är anställd av 

Fox News sin sammanfattning av läget just nu… Fox News som 

Tv station har tyvärr också hakat på trenden med att annonsera 

Joe Biden som vinnare vilket alltså inte är sant i nuläget utan 

den 14:e December när reslultatet av elektorsrösterna faktiskt 

presenteras i sin helhet vet vi mer. Sedan kan det dröja 

ytterligare om fallet går upp i Högsta Domstolen. Men Tucker 

ger i vilket fall en intressant sammanfattning av läget just nu: 
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https://youtu.be/R5ki6S-WsKU 

Utifrån Bibeln så vet vi att det finns en ”laglöshetens hemlighet” 

vars mål är ett Antikristligt världsimperium och som varit 

verksam ända sedan Aposteln Paulus skrev om det (och även 

ännu tidigare, allt sedan Eva åt den förbjudna frukten i 

Lustgården). Detta onda imperium som kommer att få makt för 

en liten stund här på jorden (läs mer i Uppenbarelseboken 13 

m.m), uppmanas alla som vill följa Bibelns Gud och hans son 

Jesus Kristus att inte ta avstånd ifrån. ”Gå ut från henne, mitt 

folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av 

hennes plågor. 
5 

Ty hennes synder har nått upp till himlen, 

och Gud har kommit ihåg hennes brott.” (Uppenbarelsboken 

18:4-6) I dagens värld är det via de hemliga ordnarna detta 

främst verkar men inte bara i hemlighet utan även via öppen 

dager via organisationer som FN, EU mfl. Dessa globala 
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organisationer har en världsregering som sitt mål. Donald 

Trump är emot denna utveckling medans Joe Biden är för den 

och det är därför världens mainstream medier (som också är en 

del av detta antikristliga system, under uppbyggnad) vill få oss 

att tro att Biden har segrat just nu och Trump är en dålig 

förlorare. men så är inte fallet utan det hela avgöras när 

rättsväsendet som ska stå för hela sanningen har sagt sitt. 

Valfusk av det slag som nu håller på att uppdagas är en del av 

denna laglöshetens andemakt och eftersom det är Joe Biden och 

Demokraterna som står för det så kan vi förstå att det är Biden 

och inte Trump som går de ondas ärenden.  

Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu 

håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. 
8 
Sedan 

skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer 

Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när 

han visar sig vid sin ankomst. 
9 

Den laglöses ankomst är ett 

verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla 

tecken och under 
10 

och med all slags orättfärdighet som 

bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot 

sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 

11 
Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att 

de tror på lögnen 
12 

och blir dömda, alla dessa som inte har 
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trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. -2:a 

Thessalonikerbrevet 7-12 

Avslutningsvis en intressant analys och ett profetiskt budskap 

ang. situationen just nu med LA. Marzulli och en kvinna som 

han nyligen träffade när han besökte Sid Roth på It´s 

Supernatural redaktionen. Kvinnan hade fått ett väldigt 

intressant profetiskt budskap utifrån 2:a Krönikenboken 20:20. 

Om det vi befinner oss i just nu: 

 

https://youtu.be/Pto1aCzodNk 

Tidigt följande morgon gick de ut till Tekoas öken. Och när 

de drog ut, trädde Josafat fram och sade: ”Hör mig, ni av 

Juda och ni Jerusalems invånare. Förtrösta på Herren, er 

Gud, så har ni ett säkert fäste. Lita på hans profeter, så skall 

det gå er väl.” – 2:a Krönikeboken 20:20 
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Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda och håll 

er borta från allt slags ont – 1:a Thessalonikerbrevet 5:20  
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Datum 06-11-2020 

 

Norden 7:14 håller 

bönekonferens i Finland 6-8:e 

November 2020 och Extraval 

kan bli av i Sverige i och med 

dagens besked. 
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Norden 7:14 kallar till bönekonferens till i Helsingfors 6-8:e 

November 2020 där man kommer att be för väckelse i Nordens 

alla länder både i församlingen men även inom polititiken. 

Bibeln har i och med Reformationen på 1500-talet varit 

grundfundamentet för alla Nordens länder, men allteftersom har 

vi kommit på avvägar både i församlingen och inom politiken, 

så bönen handlar om att komma tillbaka till sanningen för att 

inte länderna ska bli mer förstörda  

”Om mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig 

och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda 

vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och 

skaffa läkedom åt deras land.” 2:a Krönikeboken 7:14) 

Mer info i videon.

 

https://youtu.be/xEhp6y0NaPg 
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Extraval i Sverige kan bli av i och med att arbetsmarknadens 

olika parter inte har kommit överens idag: klicka på länken för 

att läsa mer. Men även här behövs bön för det är inte säkert att 

ett extraval / nyval i sig gör situationen i Sverige bättre. Det 

viktigaste är omvändelsen på det andliga planet först och främst, 

sedan kan en positiv förändring ske även på den fysiska 

politiken arenan så att rätt personer och ideologier kan styra 

landet i en bättre riktning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7577005
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7577005
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Datum 26-08-2020 

 

Se upp för ”Trolldom” i 

vardagen… 

Det Bibeln menar med ”Trolldom”, dvs att förvandla det Gud 

har skapat naturligt till något onaturligt, är vanligare än vi tror 

och har infiltrerat samhället under en lång tid fast utan att vi 

tänker på det för vad det är… Bibelfrågot Tv tar upp detta 

känsliga men viktiga ämne i de två senaste avsnitten: 
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https://youtu.be/Rqqc9aEEmC8 

 

https://youtu.be/K1Y2kjFVho8 

Redan under 1970-talet varnade den före detta ockultisten John 

Todd för utvecklingen. Han hade innan han blev frälst sysslat 

en hel del med trolldom på högsta nivå och varit rådgivare åt 

mångder av kända politiker och människor med inflytande över 
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hela världen. Men ingen trolldom i världen gick upp mot kraften 

i Jesu kärlek, ett mycket intressant vittnesbörd, samtidigt som 

det kan vara svårt att förstå allt han säger ibland, men värt att 

lyssna på.

 

https://youtu.be/WA23geH5OpU 

Bilden som valts som omslagsbild till denna artikel är en väldigt 

vanlig symbol – dvs. ett ”+” som ofta används inom trolldom 

och som finns överallt runtomkring oss, och även om ett ”+” i 

sig inte är något fel eller ont så är det något som onda krafter 

vill pervertera och använda för sina syften… Det är sjukvårdens 

symbol, Frimurarorden, Schweiz flagga, Katolska kyrkan, 

Equmeniakyrkan, Nazisterna använde det mfl. mfl… På nästa 

sida en demonstrations video som visar vad det egentligen 

betyder, i detta sammanhang, och det är att det har med egyptisk 

trolldom, avgudadyrkan (dvs. att dyrka skapelsen istället för 
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skaparen – Romarbrevet 1:25) och pyramider att göra som vi i 

sin tur härleder oss till ”Babylon” och upproret mot Gud som 

skedde både innan och efter floden (Första Mosebok kapitel 6-

11) …. Beskrivningen av ”Den Stora Skökan” och ”Babylons 

Fall” i Uppenbarelseboken kapitel 17 och 18 har också med 

detta göra… Och även om vi inte ska ägna för mycket tid åt att 

funderar över vad fienden håller på med utan det viktigaste är 

att vi håller oss nära Jesus, så behöver vi ändå veta en del för att 

inte bli lurade och indragna i saker vi egentligen inte skulle göra 

om vi visst ifrån början vad det handlade om. 

 

https://youtu.be/EShyjHHoDEo 

”Och jag hörde en annan röst från himlen: ”Gå ut från henne, 

mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av 

hennes plågor.” Uppenbarelseboken 18:4 

https://youtu.be/EShyjHHoDEo
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Datum 30-08-2020 

 

Det ända som kan försvara 

Sverige mot fiender är 

omvändelse till Gud, inte mer 

EU samarbete… 

Under senaste veckorna har det skrammlats en del med vapen 

runt östersjöområdet… Och sveriges armé har förstärkt sin 

närvaro bland annat på Gotland (Läs mer). Samtidigt så är det 

uppenbart att om Sverige blir attackerat av exempelvis Ryssland 

eller Kina så litar den svenska regerigen i nuläget på att om 

https://www.barrons.com/articles/powell-speech-shows-fed-is-shifting-view-of-employment-inflation-policy-51598540790
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fienden kommer så ska andra EU länder komma och hjälpa 

oss… Och den svenske försvarsministern Peter Hultqvist deltar 

flitigt på möten med övriga EU försvarsministrar. Annat var det 

för några hundra år sedan, för då litade de svenska kungarna och 

folket mer på Gud och den egna förmågan än på hjälp utifrån.  

Likheterna med de forna Israels situation i Bibeln som vi kan 

läsa om i Kungaböckerna, Jesaja och Jeremia bok bla. och 

Sveriges nuvarande situation är intressant. Det forna Israel, dvs 

innan de blev deporterade till Babylon, hade slutat att lita på 

Gud (Yahweh) och istället började de lita på förbund med andra 

nationer såsom Egypten och Assyrien och att dessa skulle 

komma och hjälpa dem i nödens stund men detta gjorde dem 

bara besvikna och tillslut blev de som sagt deporterade till 

Babylon när de inte omvände sig. 

”Varför far du än hit än dit för att ta en annan väg? Du blir 

besviken på Egypten liksom du blev besviken på Assyrien. 

Också därifrån måste du gå din väg med händerna på 

huvudet, för Herren förkastar dem som du litar till, du får 

ingen framgång genom dem.” – Jeremia 2:36-27  

Ungefär på samma sätt agerar nu Sverige när man litar på att 

andra EU länder ska komma till vår hjälp… Under både 

corornakrisen och ekonomiska kriser har vi sett vad EU 
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egentligen går för, dvs. besvikelse och att andra länder när det 

väl kommer till kritan inte ställer upp som man lovat utan 

istället tänker mer på sig själva, precis som Egypten och 

Assyrierna gjorde på Bibelns tid.  

Guds löften till Israel var att när de istället litade på honom så 

skulle de både få ett bra klimat och bli övernaturligt skyddade 

mot fiender: 

Om ni vandrar efter mina stadgar och håller mina bud och 

följer dem, ska jag ge er regn i rätt tid så att jorden ger sin 

gröda och träden på marken bär sin frukt. Trösktiden ska 

hos er räcka till vinbärgningen, och vinbärgningen ska 

räcka till såningstiden, och ni ska ha bröd nog för att äta er 

mätta och ni ska bo trygga i ert land. Och jag ska ge frid i 

landet, ni ska få ro och ingen ska skrämma er. Jag ska göra 

slut på vilddjuren i landet, och inget svärd ska gå fram 

genom ert land. Ni ska jaga era fiender framför er, och de 

ska falla för era svärd. Fem av er ska jaga hundra framför 

sig, och hundra av er ska jaga tiotusen, och era fiender ska 

falla för era svärd. – 3:e Mosebok 26:3-8 

Och även om vi nu lever i det nya förbundet så är att lita på Gud 

både som individer och som nation, istället för människor, 

receptet för framgång såsom Sverige också som nation gjort i 



104 
 

forna tider vilket också korset i den svenska flaggan vittnar om. 

Det är således detta Sverige behöver gå tillbaka till för att få en 

bättre framtid… Inte mer samarbete inom EU eller något 

liknande.

 

https://youtu.be/tcb9-3NuZGM 

Pastor Kenneth Wi undervisar om Omvändelse…  

Så säger Herren : Förbannad är den som litar till människor 

och söker sin styrka i det som är kött och vars hjärta vänder 

sig bort från Herren. – Jeremia 17:5 

Den gudlöse har många plågor, men den som litar på 

Herren omger han med nåd. – Psalm 32:10  
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Datum 14-09-2020 

 

Idag för ca. 5781 år sedan 

började Gud skapa / omskapa 

världen, beviset finns i ditt 

DNA… 

Idag för nästan 5781 år sedan började Gud skapa / omskapa den 

värld vi lever i idag, enligt den bibliska kalendern (judiska 

kalendern). ”Och Guds ande svävade över vattnet” – (Första 

Mosebok 1:2)… På lördag är det nämligen Nyår (Rosh 

Hashanna på hebreiska) enligt den bibliska kalendern då man 
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firar att Adam skapades och i och med det även vår 

tideräkning… Detta borde också gå att bevisa rent vetenskapligt 

om vi skulle kunna lära oss att analysera vår sk. DNA på rätt 

sätt. Bibelfrågor Tv har idag släppt en video om detta med mer 

info: 

 

https://youtu.be/lAajVFij_ZQ 

I videon lyfts det också fram att den värld vi lever i idag kan 

vara en omskapelse i stället för att vara den allra första 

skapelsen som Gud gjort. Dvs. människan och männskligt DNA 

blir 5781 år gammalt nu på lördag, men jorden i sig kan vara 

äldre. 2:a Pertusbrevet gör också en antydan om just detta, dvs 

att det fanns en annan skapelse innan den vi lever i nu: 

De bortser medvetet från att det för länge sedan fanns 

himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten 

https://youtu.be/lAajVFij_ZQ
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i kraft av Guds ord. Genom vatten och Guds ord dränktes 

den dåtida världen och gick under – 2:a Petrusbrevet 3:5-6 

Så när Guds ande svävade över vattnet i bibelns andra vers var 

det redan skapat, utifrån detta synsätt… Att jorden kommer att 

omskaps igen vet vi i vilket fall utifrån Uppenbarelseboken 

21:1: ”Och jag såg en ny himmel och en ny jord.” Pröva 

detta…. 
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Datum 27-09-2020 

 

”The Return” omvändelsedag 

idag, för nationer och 

världen… Bönemöte med 

”Jonathan Cahn” i 

Washington DC 26/09/2020… 

Som vi tidigare skrivit om i artikeln Profetior 2020-2029 så gick 

denna bön och omvändelse dag av stapeln i Washington DC 

idag 26/09/2020 och fortsatte in på söndagsnatten, svensk tid. 

https://www.nastadag.se/2020/04/19/profetior-2020-2029/
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Se livesändningen nedan: 

 

https://youtu.be/Dw3QbqvXqVc 

Livestream fanns också på böneinitiativets egen hemsida: 

www.thereturn.org 

Lars Enarson och Sverige714 / Norden714 uppmantrade också till att 

följa detta event och man ber också utifrån samma ord i 2:a 

Krönikeboken 7:!4 – men mitt folk, det som är uppkallat efter mitt 

namn, då ödmjukar sig och beder och söker mitt ansikte och 

omvänder sig från sina onda vägar, så vill jag höra det från 

himmelen och förlåta deras synd och skaffa bot åt deras land. 

 

https://youtu.be/2xG8IOuHiHg 

http://www.thereturn.org/
https://youtu.be/2xG8IOuHiHg
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Datum 30-07-2020 

 

Krig i mellanöstern blir mer 

och mer oundvikligt… 

Hizbollah i Libanon, Hamas i Gaza, Iran mfl. organisationer och 

länder som vill utplåna staten Israel är många och under den 

senaste veckan har flera hårda ord som också kan komma att 

omsättas i handlingen uttalats.  

Länk till Irans uttalande i onsdags om Usa och Israel 

https://www.jerusalemonline.com/iran-us-israel-epitome-of-

evil/, 

https://www.jerusalemonline.com/iran-us-israel-epitome-of-evil/
https://www.jerusalemonline.com/iran-us-israel-epitome-of-evil/
https://www.jerusalemonline.com/iran-us-israel-epitome-of-evil/
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Länk till uttalande från Libanons premiärminister i tisdags: 

https://www.jerusalemonline.com/lebanon-blames-israel-for-

border-skirmishes/ 

Avi Lipkin är juden som predikar om kristen väckelse i kristna 

församlingar etc. han har också startat ett judekristet parti som 

är med i Israeliska valet, i videon nedan berättar han om läget i 

mellanöstern just nu och mycket annat intessant som har med 

saken att göra:

 

https://youtu.be/g_SR768Ayik 

 

 

 

https://www.jerusalemonline.com/lebanon-blames-israel-for-border-skirmishes/


112 
 

Datum 02/11/2020 

 

Mörkrets armé reser sig… Hur 

kommer ljusets armé (Guds 

församling) att gensvara på 

angreppet… 

Youtube kanalerna Chirst Divine Yard Assembly & 

Bibelfrågor Tv publicerade den 27/10/2020 ett budskap som 

bygger på Joels bok kapitel 2 vers 2-3 i gamla testamentet och 

som handlar om en armé av mörker som reser sig i Sverige och i 

världen. Men det positiva är att vi inte är hjälplösa emot denna 
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armé utan det står också i samma kapiel i Joels bok att Gud 

kommer att utgjuta sin ande över allt kött och att vi när vi tar 

emot den Helige Ande kan besegra mörkret: Och det skall ske 

därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött, och 

edra söner och edra döttrar skola profetera, edra gamla 

män skola hava drömmar edra ynglingar skola se syner – 

Joel 2:28, men det kommer bli en konfrontration mellan ljus 

och mörker… Se hela budskapet nedan som togs emot av Arrey 

från Christ Divine Yard Assembly. Han förmedlar det på 

engelska men Oscar från Bibelfrågor Tv översätter det till 

svenska: 

 

https://www.bitchute.com/video/UMMbDBnLdQbK/ 

Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda och håll 

er borta från allt slags ont – 1:a Thessalonikerbrevet 5:20  
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Datum 25-11-2020 

 

Demonstration mot nya 

Corona-restriktionerna 

genomfördes på Mynttorget i 

Stockholm utanför Riksdagen 

i 22/11/2020. 
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Nedan en video med en av talarna Marcus Andersson, som är en 

fristående konstnär, under demonstrationen som hölls 

22/11/2020 på Mynttorget utanför rikdagshuset i Stockholm: 

https://www.bitchute.com/video/XmhaGB5rp1co/ 

Marcus talar bla. om att vår frihet är hotad i och med restriktionerna 

som inte alls står i proprotion till risken för smitta. Han varnar också 

för att vaccinationerna de negativa konsekvenserna avv ökad  

globlism i Sverige m.m.  

Konstigt att inte fler kyrkor tar strid i Sverige för detta också i och 

med att deras verksamhet är hotat.  

 

 

https://www.bitchute.com/video/XmhaGB5rp1co/
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Datum 07-12-2020 

 

7 dagars bön kl.7 i 7 minuter 

för Donald Trump och läget i 

USA utlyst. Håll koll på 12:e 

december och 

Tempelinvigningsfesten. 

Youtubekanalen God Unlimited med Albert Milton som host har 

utlyst en 7 daga lång bön kl. 7 varje morgon i 7 minuter för läget i 

USA och Donald Trump. Bönen startade Lördagen den 5 :e December 
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och avslutas Lördagen den 12:e December. Han profeterar att något 

särskilt kommer att hända den 12:e och att alla som ber att Guds vilja 

ska ske ”i himlen så ock på jorden” bör var med för att förstå vad Gud 

håller på med just nu. Se videon nedan om pröva budskapet själv: 

 

Det intressanta med detta är också att den 12:e December 

sammanfaller med den bibliska högtiden ”Chanukka” eller 

”Tempelinvigningsfest” som i år startar på kvällen Torsdagen den 

10:e December och avslutas fredagen den 18:e. Jesus själv firade 

denna högtid och vi kan läsa om det i Johannesevangeliet: 

Nu kom tempelinvigningens högtid i Jerusalem. Det var vinter, 

23 
 och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. 

24 
 Då 

omringade judarna honom och frågade: ”Hur länge ska du hålla 

oss i ovisshet? Om du är Messias, så säg det öppet till oss!” 

25 
 Jesus svarade: ”Jag har sagt det till er, men ni tror det inte. 

https://youtu.be/ihrfFFK-SIo
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Gärningarna som jag gör i min Fars namn vittnar om mig. 

26 
 Men ni tror inte, för ni hör inte till mina får. 

27 
Mina får lyssnar 

till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. 
28 

 Jag ger 

dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade, och ingen ska 

rycka dem ur min hand. –Johannesevangeliet 10:22-29  

Orsaken till denna högtid var det som hade hänt lite drygt 100 år 

innan Jesu födelse när grekerna hade ockuperat Israel och vanhelgat 

templet i Jerusalem med orgier m.m och satt upp den ”Vanhelgade 

skändlighet” (även kallad ”Förödelsens styggelse” och som omnämns 

i Matteus 24:15 och 1:a Mackabeerboken 1:54) som då var en bild på 

avguden Zeus vid brännofferaltaret. På altaret offrades nu grisar 

istället för lamm och allt blev helt upp och ner. Judarna 

tvångskonverterades till hedendom och fick inte fira sabbat längre, 

tvingades äta griskött eller dö osv. Det hela ledde såsmåning om till 

att en befrielsearmé skapades som bestod av de som vägrade att bli 

hedningar och de lyckades tillslut befria templet och man återinvigde 

det samma dag som det vanhelgades den 25:e Kislev. enligt den 

bibliska kalendern, vilket i år är 11:e December. Dagen efter kommer 

alltså något mycket viktigt hända enligt profetian. 

Hela historien om Tempelinvigningsfesten går att läsa i 

Mackabeerböckerna som bla finns med i Bibel 2000 bland 

apokryferna till Gamla testamentet. En engelsk version kan du läsa 

genom att klicka på länken här: 

https://www.kingjamesbibleonline.org/1-Maccabees-Chapter-1/  

https://www.kingjamesbibleonline.org/1-Maccabees-Chapter-1/
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Händelserna kring Tempelinvigningsfesten har också en hel del 

likheter med det som har med den sista tiden och Uppenbarelseboken 

att göra. Jesus varnar också för att den ”Vanhelgade skändligheten” 

ska återkomma i Matteus 24:15, vilket troligtvis kommer att ske när 

den Tredje Templet står på sin plats i Jersualem. Tvångskonvertering 

till Antikrists religion är också något som det profeteras om i 

Uppenbarelseboken kapitel 13, men också om befrielse från förtrycket 

i och med Jesu Återkomst- Uppenbarelseboken kapitel 19. 

Christ Divine Yard Assembly & Bibelfrågor Tv har också gjort 

en video som dels handlar om profetiorna om Trump men också 

om profetior i största allmänhet videon heter “About the 

Trump prophecies and prophecy in general”. Bla. tar de upp 

Andra Mosebok där vi kan läsa om en hel del profetior som 

Moses och folket fick men som också tog längre tid än vad det 

hade behövt göra att för dessa profetior att bli verklighet. Det 

betydde inte att profetiorna i sig var falska utan detta berodde på 

att vissa i folket stretade emot, men tillslut gick de i uppfyllelse. 

Detta är något vi kan studera i Bibeln för att förstå mer hur det 

profetiska fungerar.  



120 
 

https://www.bitchute.com/video/Yu4L238WQnOr/ 

Pröva detta: Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda 

och håll er borta från allt slags ont – 1:a Thessalonikerbrevet 5:20 


