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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. 

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.  

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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05-04-2020 Mindre utgifter, mindre problem brukar man säga och i 

dessa tider visar det sig verkligen vara ett framgångsrecept eftersom 

fler inställda möten och fler arbetslösa medlemar kommer att innebära 

försämrade ekonomiska förutsättningar för församlingar i Sverige. 

 
Men hur klarade exempelvis den första församlingen som startade på 

Pingstdagen (Apostlagärningarna 2:1-47) i Jerusalem av sina kriser? 

Hur var den organiserad? Har vi något att faktiskt lära oss av den 

församlingen i denna situation och på allvar ta efter dess struktur? Har 
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de moderna församlingarna byggt in sig själva i en mänskligt 

organiserad trygghetsstruktur som det nu blir svårt att ta sig ur om 

man inte är beredd att göra radikal förändring? 

Utgifterna för en modern medelstor församling i Sverige är många 

idag: lokalkostnader, anställdas löner, samfundsavgifter etc. etc. Ett 

flerårigt utbildningssystem har dessutom byggts upp, även inom 

frikyrkan, för att utbilda nya pastorer i hopp om att längre utbildning 

ska förhindra misstag. Pastorerna som lyckas ta sig igenom hela 

utbildningen drar ofta på sig stora studieskulder, vilket belastar 

församlingarnas ekonomi ytterligare på ett nytt sätt än vad det gjorde 

förr i tiden när det var betydligt kortare utbildningstid för medarbetare 

inom frikyrkan. 

 
Men hur var det nu i den första församlingen för dryga 2000 år sedan 

egentligen, hur blev man församlingsledare på den tiden? Krävdes 

verkligen en 4 årig utbildning eller var det andra kvalifikationer som 

värderades högre? ï òHan har frälst oss och kallat oss med en 

helig kallelse, inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut 
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och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet.ò (2:a 

Timoteusbrevet 1:9). Så även om det är bra att studerar Guds ord 

under en tid så är det framförallt kallelsen det handlar om och inte 

mycket kunskap. òOch hur ska några kunna predika om de inte 

blir  utsända? Som det står skrivet: Hur ljuvliga är inte stegen av dem 

som förkunnar det goda budskapet!ò (Romarbrevet 10:15) Hªr har vi 

en till viktig del av vad det faktiskt handlar om dvs. att bli utsänd och 

då framförallt inte på människors rekommendationer utan av Gud 

själv ï òFrån Paulus, apostel, utsänd inte av människor eller genom 

någon människa, utan av Jesus Kristus och Gud Fadern som har 

uppväckt honom från de döda.ò (Galaterbrevet 1:1) 

Har allt för många församlingar i dagens Sverige övergett sitt 

egentliga ursprung och anpassat sig mer efter hur den här världen 

tänker i hopp om att inte bli lika hånade och förföljda som den unika 

första församlingen var? Den församling som hellre satt i fängelse än 

kompromissade med det fulla evangeliets budskap. 

Den första församlingen var även först och främst organiserade i 

mindre grupper även om stora möten, exempelvis i Templet i 

Jerusalem också förekom, så var kärnan främst i det lilla. Detta 

märker man när man läser Paulus olika brev till församlingarna 

exempelvis: Hälsa till bröderna i Laodicea och till Nymfas och 

församlingen som möts i hans hus (Kolosserbrevet 4:15). 

Hur var det då med avlöningen för dem som ledde arbetet i 

församlingen: De äldste som sköter sin ledaruppgift väl ska ni anse 

värda dubbel lön, särskilt dem som arbetar med predikan och 

undervisning. Skriften säger: Du ska inte binda för munnen på oxen 

som tröskar, och: Arbetaren är värd sin lön. (Första Timoteusbrevet 

5:17-18). På denna tid gick lönen / gåvorna mer oavkortat till den som 
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behövde den, även det om det också fanns ett skattesystem vid den 

här, så var det inte lika invecklat som det är idag. 

För att kunna ge exempelvis en pastor i dagens Sverige en lön på 

25000 kr i månaden så behöver man som arbetsgivare därutöver 

betala ca 10000 kr i månaden i arbetsgivaravgift, semestertillägg och 

pension vilket är en hel del pengar varje månad. Skulle man kunna 

lösa detta på ett annorlunda sätt? Den som arbetar med att ta hand om 

andra människor i en församling behöver självklart också kunna ta 

hand om sina egna utgifter föra att kunna utföra sitt uppdrag. Att en 

församlings ledaren jobbar exempelvis 20-50% med något annat vid 

sidan om och istället för att ta ut lön av församlingen istället ger sina 

fakturor, som denne inte klarar av att betala själv, direkt till 

församlingens kassör som betalar dem är en tänkbar väg framåt. 

Matgåvor etc. skulle man också kunna använda sig mer av, och även 

om lagar inte ska brytas så behöver nu kreativiteten användas för att 

inte församlingar ska tvingas att säga upp i onödan. 

Samfundsväsendet som förutom att det på ett osunt sätt, rent 

teologiskt, riskerar att dra församlingar åt samma håll också innebär 

en annan òonºdigò utgift som man skulle kunna spara in p¬ i dessa 

tider. 30% av medlemmarnas sk. kyrkoavgift  som tas upp via 

skatteverket går direkt in i samfundets kassa istället för att gå till den 

lokala församlingens verksamhet. Visst kan man tycka att vara med i 

ett samfund skapar ett trygghet och att vi tillsamman är starkare, men 

frågan är hur behjälpligt samfunden blir när fler och fler församlingar 

kommer behöva pengar ur den gemensamma kassan? Eu:s oförmåga 

att hjälpa Italien under nuvarande coronakris är ett varnande exempel 

på att stora organisationer riskerar att inte ställa upp, utan mer 

fokusera på den egen organisations överlevnad, när det verkligen 

kommer till kritan. Kommer exempelvis samfundet Pingst FFS att 

kunna hjälpa ett flertal församlingar i nöd, det är frågan, eller blir det 

att man prioriterar samfundets egna anställda och behov på 
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huvudkontoret i Bromma framför församlingarnas ute i landet. 

Församlingarna kanske hade tjänat mer på att lägga undan pengar i en 

egen krisfond som man sedan direkt kunnat använda och bestämma 

över än att ge till dem till en stor organisation som riskerar att göra 

andra prioriteringar. 
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27-04-2020 Var min trºst nªr jag ªr trºstlºs och ºvergiven, Herreé 

Människors olycka beror på att de omättliga bergären från kunskapens 

träd regerar i deras liv. Ibland så vet jag inte om jag har kommit till 

den rätta världen med de rätta människorna, jag känner mig så liten 

och svag bland de stora och starka, de som tror sig veta och kunna 

allt, men jag litar på att du kommer att ordna allting med din vishet 

som ingen kan begripa, som det står i Jeremia 17:7 ï Välsignad den 

människan som sätter sin lit till Herren. 

Guds tro ger mig friheté Att kªnna sig otillrªcklig eller att vara rªdd 

kan  leda till missbruk och avgudadyrka. När jag var liten så kände jag 

mig så stolt, stark och trygg när jag var i mina föräldrars skugga. När 

jag inte behövde ta något ansvar, för jag visste att jag kunde lita på 

dem. 

Men när jag blev tonåring och drömmarna började växa, sökandet 

efter något mer och ingen som kunde fylla det tomrummet som fans 

inombords. Jag började då inse sanningen om hur mina föräldrar 

försökte men var otillräckliga, så också kompisarna för även mina 

bästisar svek mig, jag trodde att när jag skulle f¬ òmin prinsò d¬ har 

jag inget tomrum längre, jag trodde på mediciner och läste till och 

med i karolinska institutet i Stockholm som biomedicinsk analytiker 

där jag kunde forska fram om olika sjukdomar. Massor med saker och 
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tankar hade blivit till med, för att kunna känna mig fri och accepterad 

av mig själv och andra, för att kunna fylla tomrummet men inget 

hjälpte, jag kände hela tiden att det var någonting som fattades mig, 

något mer än alla materiella ting. 

 
Hela tiden och trots allt jag gjorde, sa och trodde på, så var Gud med 

mig som en ansvarsfull far. En fader och moder som man alltid kunde 

lita på, en mäktig skapare som man känner sig fri och lugn med, en 

levande Gud som pratar med var och en av oss på  olika sätt bara man 

öppnar sitt hjärta. Han är också som en förlåtande bästis som leder oss 

till den bästa partnern med sin perfekta tidsplan, men BARA OM 

MAN LYSSNAR MED ALLA SINNEN MAN HAR, och följer med 

dit han kallar oss. 

Jag har tänkt på frågan som handlar om varför Gud tillåter allt elände 

att ske,  och just nu är det Corona viruset som drabbar och tar livet av 

många människor. I Bibeln så står det gång på gång om hur mycket 

Gud älskar oss och att han vill att vi alla ska tro på honom, men i 

samma stund som vi lªser det s¬ kommer ibland òbedragarenò en 
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tanke som säger ï ònej han syns inte, d¬  finns han inteò, tyvªrr s¬ tror 

många på det och kallar det för utbildning, vishet och kunskap men 

Jesus sade i Lukasevangeliet 10:21 ï Jag prisar dig fader, himlens 

och jordens herre, för att du har dolt detta för de kloka men 

uppenbarat det för dem som är som barn. 

 
För att det ska bli enklare för mig med tänkandet, så försöker jag likna 

himmelriket med en familj som har olika regler och former, när man 

överskrider pappas och mammas regler och inte ångar sig, ber om 

förlåtelse och börjar handla på det rätta sättet, då får man ofta ett 

straff. Men det betyder inte att  man hatar sina barn, man gör precis 

allt som står i sin makt för att få se sina barn lyckliga och glada som 

det också står i bibeln Matteus 7:9 vem av er ger sin son en sten när 

han frågar om ett bröd. Om vi kan göra det, vi som är ofullkomliga, 

hur mycket mer kan inte skaparen göra för oss sina barn. Med det jag 

vill komma till är att allt som sker nu visar på hur upprörd vår 

himmelska fader är på oss,  men genom att omvända oss och be om 

förlåtelse  så kan vi bli förlåtna och få leva i frid, allting som vi ber 



15 
 

om blir då verklighet som Johannes skriver Be och ni ska få, så att er 

glädje blir fullkomlig ï Johannes 16:24 

Tillslut så måste jag berätta om att psalm 91 är en av de finaste 

psalmerna i Bibeln, tycker jag personligen, och den ger mig hopp och 

lycka så att jag känner Guds närvaro och hans skydd när jag läser den, 

just nu är den väl behövd för min del när media och många av 

människorna runt omkring inte har så mycket annat än Corona att 

prata om och om hur många som har dödats hittills. Amen 

 
Claire  

Nilsson - Krönikör 

 

Psalm 91 

òDen som sitter under den Hºgstes beskydd och vilar under den 

Allsmªktiges skugga, han sªger till Herren: òMin tillflykt och min 

borg, min Gud som jag litar p¬.ò Han ska rªdda dig fr¬n jªgarens 

snara och den härjande pesten. Med sina fjädrar täcker han dig, under 

hans vingar finner du tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du 

ska inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte 

pesten som smyger i mörkret eller sjukdomen som härjar mitt på 

dagen. Tusen kan falla vid din sida, tiotusen vid din högra sida, men 

dig drabbar det inte. Du ska bara se det med egna ögon, bevittna hur 
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de gudlösa får sitt straff. Du har sagt att Herren är ditt skydd, du har 

gjort den Högste till din tillflykt. Inget ont ska drabba dig, ingen plåga 

närma sig din hydda, för han ska befalla sina änglar att bevara dig på 

alla dina vägar. De ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din 

fot mot någon sten. Du ska gå fram över lejon och huggormar, trampa 

p¬ unga lejon och drakar. òHan ªlskar mig, dªrfºr ska jag befria 

honom, och jag ska beskydda honom eftersom han känner mitt namn. 

Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden, 

jag ska rädda honom och ge honom ära. Jag ska mätta honom med 

l¬ngt liv och l¬ta honom se min frªlsning.ò ï Folkbibeln 
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17-03-2020 Tre youtube kanaler: Christ Divine Yard Assembly, 

Vittnesbörd Tv och Bibelfrågor Tv har publicerat samma budskap 

angående Coronavirus och varför Gud tillåter det att spridas på jorden 

så snabbt. För ingenting händer på jorden utan att Gud först tillåter 

det. ï òVem talar så att det sker, om inte Herren befallt det? 

Kommer inte både ont och gott från den Högstes mun? Varför 

klagar en människa här i livet när hon straffas för sin synd?  Låt 

oss pröva våra vägar och granska dem, låt oss vända om till 

Herren!ò (Klagovisorna 3:37-40, se även Psalm 24 & Job kapitel 1). 

Budskapet utgår främst från 1:a krönikeboken Kapitel 21 där kung 

David eggas av Satan att räkna folket för att han ska kunna se vilken 

makt han har ur ett mänskligt perspektiv, dvs utan Gud. Detta var en 

handling i otro från Davids sida och efter att ha ångrat sig får Kung 

David tre val av Gud ï för denna synd fick konsekvenser. 

Nr.1 ï Hungersnöd i tre år 

Nr.2 ï Tre månader av krig 

Nr.3 ï Tre dagar av pest. 

David väljer den sista och 70000 människor dog under tre dagar i 

Israel, vilket var en övernaturlig händelse. 
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Ett liknande tankemönster som David hade vid tiden för 

folkräkningen gör sig världens ledare, även pastorer i kyrkor mfl, 

skyldig till i dag. Detta leder till att man litar mer på vad man själv 

kan åstadkomma än på vad Gud kan göra dvs. man räknar och 

registrerar det ögat kan se som sin styrka och säkerhet tex. när gäller 

kyrkor så framhåller ofta man medlemsantalet, ekonomin, 

samfundstillhörighet, hur stor kyrkobyggnaden är etc. som sin styrka, 

även om man också pratar om att man tror på Gud så litar man mer på 

det mätbara när det väl kommer till kritan. Vad gäller det politiska så 

sa exempelvis Sveriges statsminister Stefan Löven förra veckan i 

samband med coronakrisen att òtack vare ordning och reda i de 

offentliga finanserana har Sverige de ekonomiska musklerna som 

krªvs fºr att mºta smittans konsekvenserò under en presstrªff 

11/03/2020 följ länk för hela uttalandet 

https://youtu.be/QxmsRfQxXCc?t=176 . Det är alltså den goda 

ekonomin som statsministern förlitar sig på i första hand, dvs. 

ekonomin är vår säkerhet och trygghet i denna situation. Precis 

samma tankemönster hade David när han räknade folket vilket fick 

pest som konsekvensé Men rªddningen ªr precis som i Davids fall 

väldigt enkel och stavas OMVÄNDELSE dvs. att vi erkänner att det 

är Gud som har kontrollen och inte vi människor. Så nu är hög tid att 

börja be och omvända sig till Gud, desto snabbare människor, kyrkor, 

regeringar etc. inser detta och vänder om, desto snabbare kan smittan 

stoppas. Vaccin är alltså inte den rätta lösningen eftersom detta också 

är något människogjort och utgår ifrån att människan själv kan lösa 

sina problem. Men vi är skapade för att leva i gemenskap med vår 

skapare och endast när vi upprättar denna relation igen får vi frid i 

våra hjärtan. Jesus Kristus säger att han är vägen sanningen och livet 

och den enda vägen till Gud (Johannesevangeliet 14:6) så där finns 

det rätta botemedlet i denna situation. Se hela budskapet nedan, som 

kom till predikanten òArrayò fr¬n Kamerun för några dagar sedan. 

Han är bosatt i Eskilstuna sedan några år tillbaka: 

https://youtu.be/QxmsRfQxXCc?t=176
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Bibelfrågor Tv :s publicering med introduktion. 

https://youtu.be/I4VlTOGcCZk 

Christ Divine Yard Assembly:s originalpublicering: 

https://youtu.be/qMQkfcHhlH 

Vittnesbörd Tv :s publicering: https://youtu.be/B4HxIgPlU2Y 
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30-04-2020 I dessa kristider då det är ett stort fokus på vad som 

händer just nu kan det vara en bra idé att också försöka att se lite 

längre bortom horisonten ibland. Bibeln ger oss alltid det större 

perspektivet och något att se fram emot även om temat för denna 

artikel inte är helt oproblematiskt eftersom Jerusalem, Det Tredje 

Templet, Staten Israel, Det Två Vittnena och Uppenbarelseboken är 

laddade ämnen. 

Bibelfrågor Tv  besökte i vilket fall Jerusalem i december 2019 och 

filmade en hel del vilket finns med i videon nedan som handlar om De 

Två Vittnena, Tredje Templet (på Sions berg och inte i Davids 

stad), Staten Israel och Uppenbarelseboken Kapitel 11:1-14. 

Huvudpoängen i budskapet är att De Två Vittnena förutsätter att 

Tredje Templet är byggt i Jerusalem. Och även om debatten är het om 

var exakt det Tredje Templet ska byggas så är det Sions berg som 

gäller i videon nedan: 
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https://youtu.be/PA5R3uh4cE0 

Array  som ursprungligen kommer från Kamerun men nu är bosatt i 

Eskilstuna och driver kanalen Christ Divine Yard Assembly fick ett 

intressant budskap specifikt ang¬ende òDe Tv¬ Vittnenaò i Augusti 

2019. Budskapet handlar om att tiden är när för dem att träda fram i 

Jerusalem och att den kristna församlingen behöver vakna upp och 

förbereda sig på att det som står i Bibeln kommer att hända. Någon 

exakt tidpunkt har han inte fått men att de kommer att hända under 

den här generationens livstid och att vi ska vara beredda är kärna i 

budskapet.   

 
https://youtu.be/nNYcCAfzSVs 
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Johannes Enarson som bor i Jerusalem och under många års tid 

jobbat med frågan om Tempelberget och det Tredje Templet och bla. 

driver youtubekanalen Tempel Mount Report, ger i videon nedan ett 

intressant historisk perspektiv på hur konflikten på tempelberget 

uppstod från första början: 

 
https://youtu.be/_8Z4c3OqRnw 

Uppenbarelseboken 11:1-14      ò1 Jag fick en mätstång som liknade 

en stav, och man sade: òSt¬ upp och mªt Guds tempel och altaret och 

dem som tillber där inne.2 Men lämna templets yttergård och mät den 

inte, för den är given åt hedningarna och de ska trampa den heliga 

staden under sina fötter i fyrtiotvå månader.3 Och jag ska låta mina 

två vittnen profetera under ettusen tvåhundrasextio dagar, klädda i 

sªcktyg.ò 4 Dessa är de två olivträden och de två ljusstakarna som står 

inför jordens Herre. 5 Om någon vill skada dem, kommer eld ur deras 

mun och förtär deras fiender. Ja, om någon vill skada dem måste han 

dödas på det sättet. 6 De har makt att stänga himlen så att inget regn 

faller under de dagar de profeterar, och de har makt att förvandla 

vattnen till blod och att slå jorden med alla slags plågor så ofta de vill. 

7 Och när de har fullgjort sitt vittnesbörd, ska vilddjuret som kommer 

upp ur avgrunden strida mot dem och besegra dem och döda dem. 

8 Deras lik ska bli liggande på gatan i den stora stad som andligt talat 
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kallas Sodom och Egypten och där även deras Herre blev korsfäst. 

9 Människor av olika folk och stammar och språk och länder ser deras 

döda kroppar i tre och en halv dagar, och de tillåter inte att kropparna 

läggs i någon grav. 10 Och jordens invånare gläder sig över dem och 

jublar och skickar gåvor till varandra, eftersom de båda profeterna 

hade plågat dem som bor på jorden. 11 Men efter de tre och en halv 

dagarna kom livsande från Gud in i dem, och de stod upp på sina 

fötter igen, och de som såg dem blev skräckslagna. 12 Och de hörde 

en stark rºst fr¬n himlen som sade till dem: òKom hit upp!ò Och de 

steg upp till himlen i ett moln, och deras fiender såg dem. 13 I samma 

stund blev det en stor jordbävning, och en tiondel av staden störtade 

samman. Sju tusen människor dödades vid jordbävningen, och resten 

greps av skräck och gav ära åt himlens Gud. 14 Det andra veropet är 

ºver. Se, det tredje kommer snart.ò  
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27-03-2020 Många myter och onödig rädsla sprids nu i spåren av det 

pågående virusutbrottet och en av dem är att kontanter skulle vara en 

stor smittkälla. Detta tillbakavisas dock av Karolinska institutets 

COVID19 expert Jan Albert  som upplyste allmänheten om fakta vad 

gäller kontanter och corona i radioprogrammet P4 Extra igår. Länk: 

https://sverigesradio.se/avsnitt/1468420 spola fram till: 43 min 11 sek 

in i programmet. Han talade också om att fysiska böcker som flera 

personer också oroat sig för inte är någon större fara, utan det är 

fysiska kontakter med en smittbärande människa som är den stora 

risken. Smitta som eventuellt hamnat på kontanter eller böcker 

försvinner ganska fort ungefär som en vattenpöl avdunstar i solsken. 

Tyvärr har flera butikskedjor redan gått på myten och säger att de inte 

tar emot kontanter pga. corona utbrottet. Detta utnyttjas självklart 

också av starka krafter som vill skapa ett kontantfritt samhälle något 

som Bibeln varnat för i över 2000 år (Uppenbarelseboken 13), därför 

är det nu viktigt att vara aktiv (exempelvis ställa jobbiga frågor 

kassören varför inte kontanter tas emot, vad ska ni göra om strömmen 

går? etc. etc. bojkotta affärer som inte tar kontanter etc.) och visa på 

nackdelarna med det kontantlösa samhället för att motverka 

utveckling. 

https://sverigesradio.se/avsnitt/1468420
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Många människor har blivit grundlurade och blåsta på mycket mer 

pengar i de digitala betalsystemen, än om en ficktjuv skulle tagit 

100kr kontant ur deras ficka, när de gått över till att enbart betala 

digitalt med BANK ID etc. läs artikel i Expressen bla. En annan stor 

fara för hälsan är den stillasittande livsstil som den digitala världen 

och digitala betalsystemen inbjuder till för att inte tala om det 

inmarscherande 5g nätets negativa påverkan på vår hälsa som vi 

tidigare rapporterat om. Läs mer om 5g. Men det finns också krafter 

som motverkar utvecklingen i Sverige, exempelvis så är 

Kontantupproret.se är en bra grej att stödja som troende. Tro inte att 

du är ett offer för ett system, Jesus sade: ò¡t mig har getts all makt i 

himlen och p¬ jordenò. (Matteus 28:18) så vi kan alltså när vi förstår 

vår identitet och vår auktoritet i Kristus påverka utvecklingen. Vi 

uppmanas också aktivt som troende att ta avstånd från det antikristliga 

systemet, för att inte bli dömda av det: òOch jag s¬g liksom ett 

glashav blandat med eld, och de som kämpat sig loss från odjuret 

och dess bild och talet för dess namn (de antikristliga systemet som 

bla. är kontantlöst) st¬ p¬ havet med Guds harpor i hªndernaò 

(Uppenbarelse 15:2) 

https://www.expressen.se/gt/bedragarna-luras-att-barnen-dott-lansar-offrens-konton/?fbclid=IwAR2H7XVYXu7rMgAaf2759pDGOMRg8LxDIEcpMYuxdg5nt1auR1EPq8Nou3I
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Scientist-5G-appeal-2017.pdf
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Scientist-5G-appeal-2017.pdf
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Den antikristliga pyramiden och om hur satans krafter i det 

fördolda försöker styra världen men all makt är i själva verket i 

Jesu händer (Matteus 28:18) och den onde kan inte göra 

någonting utan att först ha fått tillåtelse av Gud (Job kapitel 1). 

Det är därför viktigt att vi nu ber om väckelse istället för att sitt 
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och vänta på att Uppenbarelseboken 13 ska gå i uppfyllelse, även 

om det kommer förr eller senare, så är det våran uppgift som 

troende att motverka denna utveckling och avslöja den och be om 

att den fördröjs, så att fler människor blir frälsta ï Gud till ära. 

Vi ska även be att bli starka nog att stå emot detta system på olika 

sätt och bli en del av dem som står med Guds harpor i händerna 

på havet (Uppenbarelseboken 15:2) och inte bli systemets offer.  

En konkret sak som Sveriges folk också kan göra om riksbanken på 

allvar vill skapa exempelvis e-kronor och helt digitalisera våra pengar, 

är att gå samman och skapa en egen alternativ fysisk valuta som aldrig 

kan bli digitaliserad. Detta är fullt möjligt och om alla som vill samma 

sak, både företag och privatpersoner, samarbetar mot storbankernas 

kontantfria system så går det att leva alternativt utanför detta 

systemet. Det är bara vår egen kreativitet som sätter gränserna för vad 

som är möjligt. Gud själv kommer att välsigna de som inte bara glider 

med i utvecklingen utan istället driver den i en annan riktning. Allt 

förmår  jag i honom som ger mig kraft. (Flipperbrevet 4:13)  
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27/05/2020 Det enkla budskapet att Jesus, eller rättare sagt Yeshua 

som han heter på det hebreiska språket och som också ängeln Gabriel 

uttalade till Maria att han skulle heta (Lukas 1:31), är vägen, 

sanningen, livet och ända vägen till Fadern är viktigt att påminna sig 

om dagligen. För när vi varje dag bombarderas med mängder av 

information via diverse medier är det viktigt att komma ihåg att bara 

Jesus har hela svaret och inga experter eller teorier i världen kan 

ersätta hans överlägsna visdom. När vi vänder oss i bön till honom 

kommer òhjªlparenò - Den Helige Ande och ger oss ett svar så 

småningom, men kanske inte på det sättet vi först tänker oss, men på 

ett sätt som är bäst för oss utan att vi alltid själva förstår det. Lita på 

Herren men visst får vi också tvivla lite som Tomas hade en 

benägenhet att göra ibland. 

Tomas sade: "Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna 

vägen?" Jesus sade till honom: "Jag är vägen, sanningen och 

livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Har ni lärt 

känna mig, ska ni också lära känna min Far. Nu känner ni honom 

och har sett honom." - Johnnesevangeliet 14:6 
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02-04-2020 Nuvarande palmeåklagaren Krister Peterson meddelade 

tidigare i år att man antingen kommer att väcka åtal eller lägga ner 

förundersökningen innan sommaren. Hur det faktiskt blir med den 

saken återstår att se. Den förste palmeutredaren Hans Holmér ska en 

g¬ng ha sagt att òom sanningen om mordet kommer fram kommer 

det att skaka Sverige i dess grundvalarò. Vi har nedan samlat en hel 

del intressanta videoklipp som under de senaste åren kommit ut 

angående detta bla. ett föredrag med författaren Claes Hedbergs som 

handlar om hans bok òEn ovªntad vªndningò. I boken driver han tesen 

att Palme behövde försvinna ifrån rampljuset eftersom han hade 

drabbats av HIV, och att det Socialdemokratiska partiet själva 

arrangerade ett teatermord, dvs. Palme mördades aldrig på riktigt. 

Sanningen om detta mord har sedan under alla dessa år varit dold för 

det svenska folket. I en annan intervju på Swebbtv bekräftar Tage 

Tuvheden, som via sitt jobb haft nära kontakt med socialdemokratiska 

riksdagsmän och utrikesministern i Palmes regering Sven Andersson, 

delvis Hedbergs teori. 

Ett vittne vid namn Leif Ljungqvist berättar också om sina mycket 

intressant observationer på Sveavägen under mordnatten. Före detta 

palmeåklagaren Bertil Rydell kräver också att det omtvistade 


