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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 ï 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 ï 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 

ï 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 

2020é 
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Datum 06-11-2020  

 

Trump har vunnit valet, nu 

¬terst¬r bara att avslºja allt 

valfusk som Demokraterna och 

Joe Biden sysslat med i de 

laglºsa mºrkret. 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 M urillo  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 
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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 Herre n Gud med ivrig bön och åkallan och 

fastade i säck och aska. 
4 
Jag bad till Herren, min Gud, och 

bekändeï 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 kªnsloladdaté S¬ ocks¬ politiskt motiverad censur p¬ 

sociala medierélªnk: 

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 ï 

Delta inte i mörkrets fruktlösa gärningar, utan avslöjadem i 

stället. ï 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 

ªven om det ªr enklareé 
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Datum 22-11-2020  

Livets T¬g ï krºnika 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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* òhall¬ò, lokfºraren du som uppfann t¬get och lovade att hjªlpa 

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 

T¬get.ò Men som vanligt inte m¬nga som hºrde. 

 

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 beroendestªllningen, men m¬nga òsom sagtò 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 p¬ och tacka alla som ¬kte i min kup® med migé  

                                                                                   

Claire Nilsson ï Krönikör 
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Datum 02-09-2020  

 

150 ¬r gammal man i Nigeria 

fick besºk av pastor 

I ett av sina många välgörenhetsprojekt som församlingen 

òSynagoge Church of All Nationsò (SCOAN) och dess ledare 

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

som sªger sig vara ªldre ªn 150 ¬r gamalé Han fick fºrutom 

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 sªger egentligen att vi 

smittas mindre av virus nªr vi 

ªr hemma ªn nªr vi g¬r 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 

lªné  nd¬ vill sjukhusen g¬ upp i stabslªge etc. trots att 

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

det hela bºrjade p¬ allvar i Sverigeé 110 personer v¬rdades 

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 gºraé

 

https://youtu.be/kwQd3ym9hUU   

Här behövs mycket bön, omvändelse och vishet Rädsla finns 

inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut 

rädslan. ï 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 

òShekinah Worship Centerò i Carlifonien i USA. Lªnk: 

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 ï 1:a Thessalonikerbrevet 5:20 
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Datum 08/12/2020 

 

Vaccinen mot corona inneh¬ller 

òkomponenterò till Vilddjurets 

Mªrke, Vi rekomenderar ingen att 

ta emot demé 
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Att det som Bibeln kallar fºr òVilddjurets Mªrkeò eller 

òOdjurets Mªrkeò inte ªr n¬got som hªnder ºver en natt utan 

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

har vi tidigare talat om i artikeln òVaccin mot corona och 

vilddjurets mªrkeò Lªs 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 

rªttare sagt òavvecklingò eftersom man kommer att g¬ emot 

Bibelns ord och försöka att begränsa människors friheter och 

skapa konstgjorda kriser för att kunna genomföra detta. 

òKomponenternaò som bla. vaccinen inneh¬ller ªr till fºr 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 ï 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.ò 

(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 

istªllet, òGud skapade människan till sin avbildò (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 òStriden om 

sanningenò upp b¬de 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 òPandemiò som fºrutom att vara kopplat till avguden 

òPanò ocks¬ ªr helt fel benªmning p¬ 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 òChAdOx1-S (recombinant)ò st¬r 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 sºker p¬ òRecombinant DNAò p¬ 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 ocks¬ gjort en sk. òFact checkò p¬ 

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. 

òRecombinant DNAò som det ocks¬ st¬r att vaccinet inneh¬ller 

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: òBNT162b2 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 nanoparticlesò 

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 p¬ och de ªr òVirusvektorvaccin, Dna-vaccin, Rna-

vaccin, Attenuerade vacciner och Proteinbaserade 

vaccineròé Mer om ALLA vaccin mot corona hittar du hªr : 

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 òfºrstªrkt 

influensaò och inte det som media, politiker mfl. vill f¬ 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 òDe vill begrªnsa v¬r makt och 

vår frihet. Lars Bern beskriver agendan med Corona och 

The Great Resetò. 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 

fºr testningen. Och sªger bla. att òCovid-19ò i sjªlva verket betyder 

òCertifikat för identifiering av vaccination med artificiell 

intelligens (Certificat Of identification of Vaccination with 

artificial intelligence)ò sjªlva 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 n¬gonstans, mer om detta g¬r att lªsa i tidningen òNya 

Dagbladetsò artikel om USA:s plan p¬ 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: 

òOch 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.ò Och de ªr inte de òorªttfªrdigaò 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: òSaliga är de ödmjuka, för de ska ärva 

jordenò ï 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. ï 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 ï 

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

 

Profetiskt budskap ang. Stor 

Vªckelse ¬r 2021-2024 med 

start i USAé PR¥VA 

DETTA!  

Under vªrldsbºnedagen òThe Returnò som arrangerades i 

Washington D.C 26/09/2020 så frambar pastor òKent 

Christmasò 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 ï 1:a 

Thessalonikerbrevet 5:20 

https://youtu.be/XmaJIbcHpys 

Mer undervisning från Pastor Kent Christmas kanal 

òRegeneration Nashvilleò 
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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 ï Gamla 

testamentet fºrklarar 

COVID-19 och m¬nga andra 

hªndelser i nutiden. 

Jonathan Cahn, som leder en messiansk församling i New Jersey 

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

fºrsta hette Budbªraren (òThe Harbringerò p¬ 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 

idagé Nªr 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

