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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. 

 
 



6 
 

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 
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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 



16 
 

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


19 
 

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 
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obduktionsprotokollet ska släpps fritt. Så sent som igår släppte 

Bibelfrågor Tv ett färskt reportage från mordplatsen på Sveavägen. 

Fortsättningen på 2020 kommer bli mycket intressant med andra ord 

för alla som är intresserade av vad som egentligen hände den 8:e 

februari 1986. 

Bertil Rydell, för detta Palmeåklagare. Som vill se 

obduktionsprotokollet släppas fritt för att sanningen ska komma fram. 

https://youtu.be/vCAD77uQpXk 
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Oscar Nilsson, Bibelfrågor News, undersöker mordplatsen i Mars 

2020 i inslaget: Palmemordet - Sannings ögonblick 2020 - Bibelfrågor 

News 26/03/2020 https://youtu.be/JQm2m2yKiLA 

Claes Hedbergs föredrag från 2019 där han går igenom stora delar av 

innehållet i sin bok En oväntad vändning som släpptes redan 2017 

https://youtu.be/-V5AIcVsOG8 
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Tage Tuvhedens vittnesmål i Swebbtv i Juli 2019, som alltså hade 

när kontakt med utrikesministern Sven Andersson, och har en 

trovärdig historia att berätta. https://youtu.be/gOdyFR3hpnA 

Leif Ljungqvist  (eller den sk. Chevamannen), ögonvittne på 

mordnatten som var en av de första på  mordplatsen, berättar sin 

historia om vad han såg. https://youtu.be/5NEmqBBF1D0 
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14-06-2020 I den pågående presidentvals kampanjen utnyttjar allt fler 

både privatpersoner och företag sin så kallade yttrandefrihet och säger 

sin åsikt. De stora teknikjättarna företagen styrs ofta av en 

vänsterliberal politisk agenda och det märks i hur de agerar. Twitter 

lade nyligen till en sk. òFact-Checkò på några av presidentens tweets 

vilket nedvärderar inlägget som mindre seriöst och vill således få folk 

att tänka i en viss riktning om vad presidenten säger, detta är en del av 

det privata företaget Twitters egen yttrandefrihet kan man säga och 

har egentligen inget att göra med om hans tweet är mer eller mindre 

rätt eller fel. Det visar istället var Twitter som privat företag står i 

politiska frågor. Detta ledde i vilket fall till att presidenten drog igång 

en utredning som går ut på att Twitter inte ska kunna lägga sig i 

inlägg på detta sätt och märka dem som mer eller mindre bra, falska 

eller sanna. 

Ytterst sätt handlar detta om yttrandefrihet åt båda hållen, så troligtvis 

kommer detta presidentdekret inte att leda någonstans. Trump har rätt 

att göra vilka inlägg han vill och Twitter, som ett privat företag, har 

rätt att märka hans inlägg som de vill, både är ett uttryck för 

yttrandefrihet. Vad Twitter, Facebook, Google, Youtube mfl. vill 

göra är således att styra folks tankar i en viss rikting, och som för det 

mesta är vänster liberalt politiskt orienterad, vi skulle även kunna 

kalla inriktningen fºr òantikristligò. Och òFact-Checkò, òShadow-

Banningò eller andra former av censur p¬ dessa plattformar har inget 

egentligen med vare sig fakta eller vad som är sant eller falskt att 
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göra, även om det också kan ha med det att göra ibland. För det mesta 

har detta istället med dessa företags egna åsikter att göra eller 

òandemaktens agendaò bakom dessa fºretag att gºra, det är viktigt att 

komma ihåg och förstå när man besöker dessa plattformar. 

Men vad många inte har koll på är att det finns bra alternativ till både 

Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, Youtube mfl. som inte styrs 

av samma politiska agenda, så varför inte ta en titt på: 

 

Minds: https://www.minds.com/ (liknar Facebook på många sätt) ï 

Nästa Dag har en grupp på denna plattform: 

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

Allsocial: https://allsocial.com/ (liknar Twitter) 

GAB: https://www.gab.com/ (En blandning mellan Facebook och 

twitter 

Bitchute: https://www.bitchute.com/ (Alternativ òYoutubeò sida med 

videos.) Bibelfrågor Tv  har en systerkanal här: 

https://www.bitchute.com/ambtvsweden/ 

https://www.minds.com/
https://www.minds.com/groups/profile/1089261773389606912/feed
https://allsocial.com/
https://www.gab.com/
https://www.bitchute.com/
https://www.bitchute.com/ambtvsweden/
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Brighteon: https://www.brighteon.com/ (Alternativ youtube sida med 

videos.)  

Duckduckgo: https://www.duckduckgo.com (Alternativ sökmotor 

som inte sparar dina sökningar såsom Google gör) 

Goodgopher: https://www.goodgopher.com/ (Alternativ sökmotor 

som inte sparar dina sökningar såsom Google gör, har även 

mailfunktion)  

Protonmail:  https://protonmail.com/ alternativ mailserver utan 

reklam när man kollar sin mail, dvs. du behöver inte se spritreklam 

samtidigt som du kollar din mail exempelvis, är också mer krypterad 

än exempelvis gmail. 

Att ägna mer tid på dessa plattformarna och även göra reklam för dem 

till sina vänner är ett effektivare men lite jobbigare sätt, eftersom 

vanas makt är stor, att påverka utvecklingen i den riktning man själv 

vill. En politisk lösning som tvingar Twitter, Facebook, Youtube mfl. 

att inte censurera inlägg kommer nog inte hända inom överskådlig 

framtid. Då är det bättre att göra det man kan med alternativen än att 

sitta och gnälla på Teknikjättarna eller varför inte starta en helt 

egen plattform istªllet, som du sjªlv kontrollerar ºveré Det var ju 

trots allt så alla dessa nu stora plattformar startade en gång i tiden. 

https://www.brighteon.com/
https://www.duckduckgo.com/
https://www.goodgopher.com/
https://protonmail.com/
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Ytterst sett handlar detta om att Gud själv har tillåtit ondskan att 

finnas och att få tala, precis som han inte kunde stoppa ormen från att 

tala i Lustgården. Det är alltså upp till oss att välja sida och aktivt 

genomskåda vad som är lögn och vad som är sanning med hjälp av 

den Helige Ande och inte med n¬n òFact-Checkò funktion eller att 

bara tro på det som serveras för oss av stora teknikjätte företagen. 

Avslutningsvis så är Jesu egna ord om ogräst talande för hur det ligger 

till och varför det är som det är: 

Han lade fram en annan liknelse fºr dem: òHimmelriket ªr som 

en man som sådde god säd i sin åker. Men medan folket sov, kom 

hans fiende och sådde ogräs mitt bland vetet och gick sedan sin 

väg. När säden växte upp och gick i ax, visade sig också ogräset. 

Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god 

säd i din åker? Varifrån kommer då ogräset? Han svarade: Detta 

har en fiende gjort. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi ska gå 

och samla ihop det? Nej, svarade han, då kan ni rycka upp vetet 
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samtidigt som ni rensar ut ogräset. Låt båda växa tillsammans 

fram till skörden. När skördetiden är inne, ska jag säga till 

skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen 

för att brännas. Men vetet ska ni samla in i min lada.ò -(Matteus 

13:24-30) 
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Ibland så har man verkligen tur när man träffar en human människa 

som visar förståelse och vet att det kommer en dag efter varje natt. 

Det är synd att man ska kalla sig frisk men leva sjukt. Och vara sjuk 

och bli missförstådd och underskattad. 

Som ett ljus som lyser i mörkret och väntar tills morgonstjärna lyser 

tillvaron när dagen gryr. 

I dagens läge har många människor lämnat den raka vägen som ger 

frihet som är rak och full av frid och harmoni, med andra ord att leva 

som barn 
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Och väljer att istället leva på den krokiga vägen, den vägen som är 

svår och full av oro och stress, vägen som är fylld av jakt efter: 

¶ pengar 

¶ makt 

¶ sex 

¶ droger och annat vad kroppen begär. 

Vi är som dimman som syns en stund och sen är vi borta när som 

hellst. 

Petrus säger i hans andra brev att man ska göra allt man kan för att i 

tro visa dygd och i dygden insikt och i insikten självbehärskning till 

uthållighet som i sin tur leder till gudsfruktan. Gör därför allt ni kan 

för att i er tro visa dygd, i dygden insikt, i insikten 

självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthållighet 

gudsfruktan, i gudsfruktan syskonkärlek och i syskonkärlek 

kärlek till alla människor.  (2:a Petrusbrevet 1:5-7)  

Allting känns svårare när jag tror att jag ska fixa allting själv med 

egen kraft. Tro mig jag har försökt, det var omöjligt och jag lyckades 

inte. Lättare känns det när man tror att det finns en osynlig kraft, en 

kraft som man kan lita på och anförtro sig till, en allsmäktig och 

levande Gud. 

    
Claire Nilsson ï Krönikör 
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Bokrecension 

 

Verket òJªttarna i Sverige och i Bibelnò ªr en mycket intressant bok 

som tillsynes kan låta begränsad i sitt omfång om man först endast 

läser själva titeln. Dock så innehåller boken många intressanta inslag 

och kopplar inte bara Bibelns budskap samman med dåtid utan vidare 

fram till nutid. Som med de flesta böcker så behöver läsaren för att 

förstå innehållet en stor portion tålamod och tid för att reflektera kring 

vissa av sakerna som tas upp. Beroende på vilken trosinriktning man 

har kan innehållet för vissa vara svårsmält och för andra vara 

ògammal sk¬pmatò dªr man inte òtar illa vidò. Ytterst sett s¬ ªr dock 

det författarna försöker få fram aktuellt för alla troende och mer 

relevant och välsignat än vad man först kan tro. 
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Det som kanske fºr vissa gºr boken òkontroversiellò ªr att beroende 

p¬ vad man fºrst tªnker p¬ nªr man hºr ord som òJªttarò och òBibelnò 

i samma andetag, ªr att man antingen kan òfºrlºjligaò eller uppfatta 

budskapet som òprovocerandeò. Fºr en del mªnniskor ªr òJªttarò 

storvªxta varelser som man inte kan òta p¬ allvarò, utan nªstan n¬got 

mytiskt och mystiskt. Det man försöker förklara är dock att dessa 

òvªsenò, eller vilket ord man nu vill anvªnda, har och kan existera 

idag. òJªttarnaò ªr inte bara òJªttarnaò. Redan hªr kanske man 

òtapparò en del potentiella lªsare som kanske blir cyniska eller 

upprºrda ºver detta i deras ºgon konstiga òtilltagò. Hªr gªller det 

dock att inte dra förhastade slutsatser och döma det man tycks se vid 

en första anblick. Låt oss ta en titt på vad det egentligen handlar om. 

Boken försöker med hjälp av Bibeln att förklara dessa jättars 

uppkomst och vilka de egentligen är. Den moderna så kallade 

òvetenskapenò kanske inte kommer se p¬ boken med òºvertygande 

uppfattningò men det ªr man medvetna om, och tanken ªr inte att 

ºvertyga òen gruppò mer ªn den andra, eller att stªlla òtroendeò emot 

òvetenskapsmªnnenò. B¬da òlªgrenò kan sªkerligen uppfatta boken 

som òunderligò, men med bakgrund av helt olika uppfattningar. Är 

boken dock så kontroversiell egentligen? 

Man g¬r igenom att det har existerat òfysiska ºvernaturliga varelserò, 

òbyggnadsmonument av idag som kan hªrleda oss till ºvernaturliga 

hªndelserò samt òden osynliga andliga verklighetenò dªr ªnglar, 

demoner, fallna änglar existerar.  

Boken försöker även förklara att alla spår av historien som vi idag kan 

se har olika ursprung. En del är förankrade i Bibeln, andra är gamla 

sedvänjor och traditioner med ett helt annat ursprung. Med Sverige 

som frªmsta exempel s¬ p¬visas vad som ªr ògamla traditionerò med 

Bibeln som rättesnöre och vad som är av annat ursprung. Inte bara den 

svenska òfolksjªlenò och nationens utveckling har en brokig historia 
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med många olika inslag, utan detta gäller för de flesta nationer på vår 

jord. 

Om man använder endast ett stycke ur Bibeln för att förklara vad 

boken handlar om så passar detta stycke ur Första Moseboken 6:1-4 

utmärkt: 

ò6 1Nªr mªnniskorna nu bºrjade bli talrika p¬ jorden och dºttrar 

föddes åt dem, 2såg gudaväsendena att människornas döttrar var 

vackra, och dem de tyckte bäst om tog de till hustrur. 3Då sade 

Herren: òMin livsande skall inte bli kvar i mªnniskan fºr alltid ï hon 

ªr dock av kºtt. Hennes livstid skall vara 120 ¬r.ò 

4På den tiden ï och även senare ï när gudaväsendena låg med 

människornas döttrar och fick barn med dem, fanns det jättar på 

jorden. Detta var urtidens hjªltar, och deras rykte var stort.ò 

För de troende som eventuellt fortfarande tvivlar på bokens 

existensberättigande så kan vi påminna om när Maria blev havande 

genom Helig Ande, n¬got som tyvªrr b¬de òvetenskapenò och 

sªkerligen en del troende glºmmer bort ªr òºvernaturligtò. Det stora 

òavfalletò har inte skett ºver en natt, utan mªnniskan 

har förvanskat Guds ord, lagt till saker som inte är sanna, medans 

andra saker har òglºmts bortò under tidens g¬ng. Det sistnªmnda ªr 

det som denna bok försöker reda ut. Med tiden har vissa saker kommit 

att bli òirrelevantaò utifr¬n majoriteten av mªnniskorna. Det som fºrst 

ses som òirrelevantò kan sedan komma att bortfºrklaras. Det som 

bortfºrklaras kan sedan komma att òtas bortò eller òglºmmas bortò. 

Det som har òtagits bortò eller òglºmts bortò kan sedan komma att 

òfºrnekasò. Det som òfºrnekasò kan sedan komma att òfºrlºjligasò. 

Precis som med v¬r frªlsare Jesus s¬ har tron p¬ òºvernaturliga vªsenò 

ibland kommit att òh¬nasò och òfºrlºjligasò, men sanningen vinner 

alltid över lögnen, och många äro kallade men få utvalda. Minns vad 

Jesus sa om hur vi måste vara förberedda (trots att tidens gång utifrån 

mªnniskors m¬tt kan f¬ oss att glºmma bort och bli òlojaò och 

òavtrubbadeò t.o.m òarrogantaò och òhºgmodigaò): 
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Matt 24:36: òMen om den dagen eller stunden vet ingen n¬got, inte 

himlens ªnglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.ò 

Matt 24:42: òVar därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre 

kommer.ò 

Matt 24:44: òVar dªrfºr ocks¬ ni beredda! Ty i en stund nªr ni inte 

vªntar det kommer Mªnniskosonen.ò 

 Matt 25:13: òVaka dªrfºr, ty ni vet inte vilken dag eller timme han 

kommer.ò 

En av de kanske mest òkªnda jªttarnaò eller òjªttelikaò i Bibeln ªr 

Goliat som blir besegrad av David. Goliat skall ha tillhört en annan 

generation av òjªttarò ªr bokens uppfattning. Enligt vetenskapen skall 

man mer eller mindre se p¬ ovanligt òstorvuxnaò mªnniskor som 

eventuellt òsjukaò, fºr en del vªxer fºr mycket p¬ grund av s¬ kallad 

òakromegaliò, fel p¬ hypofysen, som gºr att man utvecklar òjªttelika 

dragò eller òJªttevªxtò. I Bibeln omnªmns dock òJªttarnaò och kontra 

vad den s¬ kallade òvetenskapenò tycker ªr òrªtt definitionò, och d¬ ªr 

bokens infallsvinkel mycket intressant. Vi gör ett snabbt test för att se 

hur den moderna mªnniskan oftast òreagerarò. Mªnniskan av idag, 

oavsett bakgrund, har ofta fastnat i den òuniversella tankenò att det 

senaste som vetenskapen presenterar måste vara sant. Gammal 

kunskap òglºms bortò. Hur ofta har vi inte hºrt att òden senaste 

vetenskapliga forskningen tyder p¬ attéò?  r det sant per automatisk 

definition att òdet senasteò ªr det mest korrekta?  r det verkligen s¬? 

Om man ska òprovoceraò den moderna mªnniskans tro p¬ 

vetenskapen, så kan vi hänvisa till ett visst väsen, satan, som gärna 

vill framst¬ som den som vet òbªttreò och som skall sprida fºrfall och 

som fºrsºker òupphºja sig sjªlvò framfºr Gud. Gnostiska tankar dªr 

man genom òolika typer av kunskapò och ònya infallsvinklarò 

fºrsºker ògºra omò eller òkompletteraò n¬got s¬ att det òska bli n¬got 

annatò ªn vad det egentligen ªr, kan hªrledas till satans fºrsºk att 

sprida òtvivelò och skapa òkaosò i sinnet hos den s¬ kallade òmoderna 

mªnniskanò. Detta leder i lªngden till òrªdslaò och rªdda mªnniskor 
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kan lªttare bli ett verktyg fºr òden ondeò och dennes planer p¬ ett 

fºrsºk till ett òantikristligt systemò. 

Boken fortsätter med att poängtera att en del änglar sammanblandade 

sig med kvinnorna p¬ jorden och d¬ uppstod òJªttarnaò. en òohelig 

alliansò hade uppkommit som inte var òtªnkt att varaò. Man kan 

jämföra detta med att korsbefrukta olika djur som inte alls är tänkta 

fºr varandra. Det blir helt enkelt helt fel. òJªttarnaò ªr s¬ledes inte av 

helt ògod fruktò, utan en hybrid. òEtt gott ting blandat med ett mindre 

fullkomligt tingò blir en òneddegraderingò som i lªngden inte kommer 

bli bra. Varför nöja sig med satans lögner när man skall söka Gud? 

Varför ta till sig det onda istället för det som är gott för dig? 

òJªttarnaò ªr ocks¬ en kªnga till mªnniskans egna fºrsºk att 

experimentera för mycket och leka Gud. Uppenbarelseboken varnar 

oss för Vildjuret och dess märke. Se upp så att inte du också går på att 

exempelvis f¬ ett òchipò inopererat i din arm eller annan òlªmplig 

kroppsdelò! Vi ªr redan dªr och det sker i Sverige idag! Mer om detta 

och andra òsv¬raò ªmnen som Bibeln tar upp kommer att finnas i en 

helt annan bok som det jobbas på i skrivande stund av denna 

recension. 

Således s¬ tror inte den hªr boken p¬ òde goda otympliga jªttarnaò 

utan varnar oss vid flera tillfªllen fºr denna òhybrid-alliansò som inte 

är sanktionerad. Dock skall vi inte avslöja mer specifika detaljer utan 

det finns många fler intressanta uppenbarelser, vittnesmål och 

budskap som boken tar upp och som bör läsas från pärm till pärm. 

Som vanligt, pröva det som sägs i boken, be till Gud själv, och ha 

tålamod. Jämför med vad som står i Bibeln. Allt som tas upp kan 

kopplas till både Gamla Testament, Nya Testamentet och inte minst 

även till exempelvis Uppenbarelseboken och vad som skall hända oss 

alla! Författarna är inte Gud själva utan de är endast människor (och 

tack och lov inga Jättar!), men en stor välsignelse till att de tog sin an 

den stora utmaningen att delge oss alla de tankar och profetiska 

budskap som de lyckats med över förväntan i denna mycket tänkvärda 
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bok! Starkt att inte dras med i den òallmªnna opinionenò och att de 

tagit sig an boken med stor inspiration och inte dragit sig för att föra 

fram det som fºr en del kan uppfattas som òobekvªma sanningarò. 

Inga större kyrkor eller organisationer har heller så vitt vi förstår 

sponsrat boken eller òlagt sig iò inneh¬llet vilket alltid ªr upplyftande i 

tider av òlobbyismò och òfake newsò. Som alltid lªs igenom boken, 

pröva det som står och bedöm själva: 

-Damir Bodnar (ICIT Webzine) 

https://icitwebzine.blogspot.com/2018/04/jattarna-bok.html 

 Framsidan på pocketversionen av 

boken. Beställ en pocketversion av boken för ca. 129 kr, via egen 

sida:  

https://widget.publit.com/jattarna-i-sverige-och-i-bibeln-

pocket_3934/jattarna-i-sverige-och-i-bibeln/9789178194025 

eller Bokus.com Adlibris .se mfl. internetbokhandlar. Hårdpärms 

versionen är tyvärr slut i nuläget.  

https://widget.publit.com/jattarna-i-sverige-och-i-bibeln-pocket_3934/jattarna-i-sverige-och-i-bibeln/9789178194025
https://widget.publit.com/jattarna-i-sverige-och-i-bibeln-pocket_3934/jattarna-i-sverige-och-i-bibeln/9789178194025
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Ytterligare läsning om ämnet finns t.ex på: 

https://www.apg29.nu/vad-bibeln-sager-om-jattarna-pa-jorden-14915 

Jättarna i Sverige och i Bibeln ï Myt eller Sanning? skriven av: 

Kjell Henricson & Oscar Nilsson (2017) utgiven av VTV Förlag, 

Hårdpärm, (2019) VTV Förlag och Crazy7, Pocket 

Bokrecension publicerad i samarbetet och med tillåtelse av ICIT-

WEBZINE 
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25-06-2020 Visst kan det verka oskyldigt på ytan med 

brödragemenskap och systergemenska på den hemliga klubben i 

staden, som utåt sätt sysslar med insamlingar till olika väldgörande, 

mänskliga rättigheter och att göra gott i samhället. Men vad är det 

egentliga syftet med denna rörelse av hemliga ordnar som framför allt 

växte fram sida vid sida med frikyrkorörelsen och den demokratiska 

processen i Sverige och västvärlden i stort; även om de funnits mycket 

längre tillbaka i tiden också i olika former. Finns det en dold agenda 

och varför ska det vara så hemligt för? Historiskt sätt så blev dessa 

ordnar förföljda av kungar och kyrkan som inte tyckte att de 

underordnade sig och att de började få för stor makt och inflytande 

vilket hotade deras egen ställning. Exempelvis så fängslades större 

delen av Tempelherreorden i Frankrike på order av Vatikanen 

fredagen den 13 oktober 1307 och avrättades. 

(https://sv.wikipedia.org/wiki/Tempelherreorden) Vatikanen var 

förövrigt djup involverat i skapandet av orden i samband med 

korstågen, så man kan säga att man förföljde, sina egna som inte 

riktigt passade in i mallen för hur man skulle bete sig längre. 

Så på grund av den historiska förföljelsen så kan man förstå varför 

man valt att hålla de centrala delarna av verksamheten hemliga. Det 

intressant är i vilket fall att på ungefär samma plats som 

Tempelherreorden blev bannlyst ägde Den Franska Revolutionen 

rum ca 500 år senare, och den banade väg för både demokratiseringen, 

ordnarna och frikyrkan på gott och ont. Även Förenta Staterna eller 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Fredagen_den_trettonde
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tempelherreorden
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USA som är den vanligaste benämningen på landet idag, bildades i 

spåren av Franska Revolutionen och monument som Frihetsgudinnan 

hade nog inte stått i New York om inte revolutionens idéer hade fått 

styra nybyggarna.  

Arkeologen och forskaren Timothy Alberino analyserar i sin youtube 

video - The Alberino Analysis - Land of the Plumed Serpent, Part 

4: The New Atlantis, männen bakom bildandet av USA och där hittar 

han både verkliga kristna som följde Bibeln men också en hel del 

òskenkristnaò som egentligen hade en annan agenda och var en del av 

hemliga ordersällskap. Personen som främst lyfts fram i denna video 

är Francis Bacon (1561-1526) och boken som först utkom samma 

som hand dog, år 1626, med titel New Atlantis.  

 
Länk: https://youtu.be/rDzz6nCN7Pw 

Så vad var planen och vad är New Atlantis för någonting? Mycket av 

det förklaras mer i detalj i videon men för att göra en kort 

sammanfattning så handlar det om att att byta ut 10 Guds Bud mot 

hedniska lagar och laglöshet och återskapa den värld och världsbild, 

syn på universum etc, som gick under på grund av att den inte ärade 

och lyssnade till sin skapare, i och med syndafloden (Första Mosebok 

kapitel 5-6). Det högteknologiska Atlantis var en del av den fallna 

https://youtu.be/rDzz6nCN7Pw
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världen, men tvärtom beskrivs denna tidsålder som något positivt i 

boken New Atlantis, som för övrigt är skriven som en fiktiv 

berättelse. I boken talas det bla. om ett utopiskt fredsrike, Bensalem, 

där allting var perfekt. Den kristna tron är också central men också de 

hedniska gudarna dyker upp så de är en slags blandning av kristen tro 

med hedendom, som man kan säga är typiskt för USA men även 

Romarrikets kyrka som startades på 300-talet e.kr. Alla monument i 

Washington D.C är exempel på det där bibliska gestalter och hedniska 

gudar står sida vid sida. Paulus som bla. kämpade mot dåtidens 

gnostiker är väldigt tydlig med att man inte ska blanda sann 

gudsdyrkan med avgudadyrkan och onda andar - Ni kan inte dricka 

både Herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha del 

både i Herrens bord och i onda andars bord. (1:a Korintierbrevet 

10:21) 

Men trots att boken är skriven som en fiktiv berättelse på 1600-talet så 

är förvånansvärt många saker som omnämns i den verkligt för oss 

idag. Nedan listas några saker som omnämns i boken ï Skyskrapor, 

elektronik, laser, genetiska laboratorier, teleskop, underjordiska 

byggnadsverk, hologram, flygplan, ubåtar, industri, 

ljudanläggningar, missiler m.m. 
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I modern vetenskaps egen historieskrivning beskrivs ofta Den 

Industriella Revolutionen som något nytt och att vetenskapen gått 

framåt. Men man kan undra om det verkligen stämmer och om det i 

själva verket handlar om en återupptäckt av forntiden istället. Det som 

har hänt kommer att hända igen, det som är gjort kommer att 

göras igen. Det finns inget nytt under solen. (Predikaren 1:9) och 

Jesu egna ord: Så som det var under Noas dagar, så ska det vara 

när Människosonen kommer. (Matteus 24:37) är intressanta 

bibelord i detta sammanhang. 

För att förstå hur detta kan gå till behöver vi förstå vilka de Onda 

Andarna faktiskt var och är och som Pauls talar om att vi inte ska ha 

något att göra med. När vi bara läser evangelierna och gamla 

testamentet så förstår vi att de Onda Andarna finns men inte var det 

kommer ifrån och varför de är här. Men det finns utombibliska texter, 

som citeras i Bibeln, som förklarar det, bla Enoks Bok som bla. 

citeras av Judas, Jesu egen bror, i Judas brev 1:14, i samband med en 

beskrivningen av människor som bara drivs av sina egna begär. I 

Enoks bok, som det hittas fragment ifrån i Döda Havsrullarna och 

som hittats stora delar av i Etiopien på 1700-talet, finns i vilket fall en 

mer detaljerad beskrivning av hur det var att leva på jorden innan 

syndafloden kom dvs. då Atlantis troligtvis fanns på riktigt. Det talas 

om hur fallna änglar fick barn med jordens kvinnor, vilket ledde till 

manipulation av mänskligt DNA som resulterade i att de långa Jättar 

föddes etc. Detta går det också att läsa om en kortar beskrivning av i 

Första Mosebok kapitel 6. Men i Enoks bok står det i vilket fall rakt 

upp och ner om jättarnas koppling till de Onda Andarna: Och 

jättarna, som är födda av kött och blod, skall på jorden kallas 

onda andar, och där skall deras hemvist vara. Enoks Bok 15:8 

(läs hela Enoks bok på - enoksbok.se) 

Här har vi alltså en förklaring på var de onda andarna kommer ifrån, 

även om det kan finnas onda andar som inte är döda jättar också, och 

hur de kan veta saker om tiden före floden, vad som då fanns vad 
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gäller teknik etc, och kan förmedla det till människor som sätter sig i 

kontakt med dem, på olika sätt. Så de som Francis Bacon skriver om i 

New Atlantis har han alltså fått kunskap om när han umgåtts med 

onda andar, det är slutsatsen i videon i vilket fall. Det betyder dock 

inte att teknik i sig själv är något ont men det är definitivt använt av 

ondskan ï Gud gav oss Internet men Satan använder det flitigt skulle 

man kunna sammanfatta det hela med. 

Så varför ville människan ha all denna teknik som de fallna änglarna 

presenterade som något positivt för dem i världen före floden där bara 

de som var i Arken slutligen överlevde?  

Det mest troliga är att eftersom människan befann sig i ett 

otillfredsställt tillstånd efter syndafallet längtade man hela tiden 

tillbaka till Lustgårdens tillfredsställande miljö, därför kom all denna 

kunskap som i Enoks bok beskrivs med ordet òtrolldomò (Enoks Bok, 

Kapitel 8:1-2) som en hoppfull lösning. Det egentliga problemet var 

dock synden och det kunde inte människan få bukt med på egen hand 

och detta visade sig bli en dålig lösning också. Många paralleller till 

dagens situation kan dras eftersom många sätter sin tilltro till 

teknikens utveckling som en lösning på olika problem. Och visst 

fungerar exempelvis en köksmaskin som gör bakning enklare ett tag 

men sen går den sönder och vi behöver skaffa en ny och sedan har vi 

problemet med allt avfall osv. Så den verkliga lösningen på syndens 

problematik är istället de Jesus Kristus gjorde på Golgata för dryga 

2000 år sedan när han dog för våra synder. Och även om inte hans död 

och uppståndelse ger oss tillbaka alla Lustgårdens bekvämligheter här 

och nu, så ger det frid i själen och hopp om ett evigt liv i framtiden 

där vi på nytt kommer att kunna leva ett bekymmerslöst liv likt det 

Adam och Eva hade innan syndafallet, vilket var det som 

människorna före floden sökte mest av allt. Bibeln säger också att 

Jesus predikade för dessa som inte omvände sig innan floden när Noa 

gav dem chansen: Så led också Kristus en gång för era synder. 

Rättfärdig led han i orättfärd igas ställe för att föra er till Gud. 
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Han blev dödad till kroppen men levandegjord genom Anden. I 

Anden gick han sedan och förkunnade sin seger för andarna i 

fängelset, för dem som förr hade vägrat lyssna när Gud väntade 

tåligt under Noas dagar medan arken byggdes. I den blev några 

få, åtta själar, frälsta genom vattnet. Första Petrusbrevet 3:18-20 

Alldeles efter floden så inträffar en annan viktig händelse i 

sammanhanget nämligen Babels Torn i Babylon där människorna 

försökte bygga ett torn ända upp till himlen. Detta var också ett 

försöka att återskapa det som försvann i floden men Gud själv rev ner 

det innan det gick för långt och konsekvens av bygget blev också att 

människor talar olika språk idag, (Första Mosebok 11) innan fanns ett 

gemensamt urspråk. Ledaren för bygget var Nimrod  som för övrigt 

var den förste Kungen som fick stor makt på jorden (Första 

Mosebok 10:8-12). Bibeln i övrigt ger inte säger så många detaljer 

kring denna person men utombibliska källor som citeras i Bibeln 

exempelvis Den Redliges Bok (citerad bla. i Josua 10:13) ger en mer 

detaljerad beskrivning av vem Nimrod var och att han var. Han var 

mycket ogudaktig ï Nimrod gjorde gudar av trä och sten och han 

böjde sig för dem, och han gjorde uppror mot gud och lärde alla 

sina undersåtar och folket på jorden sina onda vägar och 

Mardon, hans son, var mer ogudaktig än honom. (Den Redliges 

Bok 7:47) Den Redliges Bok går att läs helt gratis i sin helhet på 

engelska den heter då "The Book of Jasher / The Book of the Just 

Man": https://www.sacred-texts.com/chr/apo/jasher/index.htm. Den 

Redliges Bok översatt på svenska men bara de 10 första kapitlen. 

Så att bygga upp världen innan floden och Babels torn, som utspelade 

sig alldeles därefter, är vad de hemliga ordnarna försöker att göra igen 

och de har hållit på rätt så länge nu, så mycket av det som är planerat 

ser vi mitt framför näsan just nu. Ändå så är det Satan själv och de 

Onda Andarna som ytterst sätt är ansvariga för detta och ingen 

specifik order, människa eller religiös grupp ï Den laglöses ankomst 

är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens 

https://www.sacred-texts.com/chr/apo/jasher/index.htm
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alla tecken och under. (2:a Thessalonikerbrevet 2:9) De som är 

högst upp i hierarkin vet mer än de i som befinners sig i de lägre 

graderna som oftast inte förstår mycket utan bara tror att de är en 

trevlig klubb som ger dem ekonomiska fördelar att vara med i, så att 

säga till någon medlem i en order att det är det här som det håller på 

med kommer bara att viftas bort som konspirationsteorier eftersom de 

allra flesta inte vet om det. De som trots allt vet lite mer tror oftast att 

det är något positivt de håller på med, så diskussionen kommer 

troligtvis inte leda speciellt långt. Dessa människor behöver själva bli 

överbevisade med Guds kraft ï Guds rike består inte i ord utan i 

kraft . (1:a Korintierbrevet 4:20) 

En längre wikipedia artikel finns också om Francis Bacons liv, och i 

den kopplas han också samman med diverse olika ordnars 

verksamhet, och även hur han försökte påverka lagen i de dåtida 

England i en mer liberal icke bibeltrogen riktning, och även hur han 

försökte påverka andra delar av samhället i samma anda. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon#Philosophy_and_works 

Kung Gustav den III var en av dem som gjorde ordnarna mer aktuella 

i Sverige igen i slutet av 1700-talet då också Franska Revolutionen 

ägde rum, läs mer om honom och andra ordnar som finns i Sverige på 

kungahusets egen hemsida: 

https://www.kungahuset.se/monarkinhovstaterna/ordnarochmedaljer/o

rdnar.4.74e7c40f15f496d026722.html 

Definitionen av en order på kungahusets hemsida lyder: En orden är 

ursprungligen beteckning på en sammanslutning av personer som 

valt att underkasta sig vissa regler och förpliktelser, som munk- 

och nunneordnar. (kungahuset.se) 

Detta i sig dvs. att gå samman för en viss saks skulle, behöver inte 

nödvändigtvis något fel i sig, en kristen församling har också ett 

gemensamt mål exempelvis, frågan är bara vad målet är för något. 

Målet i en hemlig order redovisas inte på något tydligt sätt när man 

https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon#Philosophy_and_works
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går med i den utan det får man lära sig med tiden. Och att denna 

verksamhet bland annat finns inom kungahusen och bland de rika 

affärsmännen etc. är inte heller så konstigt eftersom  

Uppenbarelseboken väldigt tydligt också säger precis det: 

Jordens kungar, som har horat med henne och levt i lyx, ska 

gråta och sörja över henne när de ser röken från den eld där hon 

brinner.  

Skrämda av hennes plåga står de på avstånd och säger: Ve, ve, du 

stora stad! Babylon, du mäktiga stad! På en enda timme kom 

domen över dig.  

Och jordens köpmän gråter och sörjer över henne eftersom ingen 

längre köper deras fartygslaster - 

 (Uppenbarelseboken 18:9-11) 

Pyramiden på andra sidan förklarar ungefär vad detta handlar om även 

om inga bilder exakt kan förklara precis allt. I vilket fall så ser vi 

nªsta lªngst ner till vªnster òReligionò och att ªven det kristna korset 

är med. Detta syftar på den världsligt organiserade kristna religionen 

som inte styrs av Guds ande, utan andra krafter blandat med Guds 

ande skulle man kunna säga. Den ibland mer eller mindre 

framtvingade ekumeniken församlingar emellan kan man säga är ett 

uttryck för det. Sen finns det givetvis bra exempel på samarbeten där 

verkligen Guds ande är i centrum när församlingar samarbetar men 

det finns också andra skenheliga krafter som försöker ta över och då 

blir det inte bra. Hos er har det nämligen nästlat sig in vissa 

personer vars dom för länge sedan är förutsagd i Skriften. De är 

gudlösa, de förvränger vår Guds nåd till försvar för omoral och 

förnekar vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus. (Judas brev 

1:4) 
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Avslutningsvis så kan man aldrig skylla ondskan i världen på en 

specifik grupp av människor, vilket vissa försöker göra, utan ondskan 

finns lite här och var bland alla olika folk grupper och det är Satan 

själv som är problemet - Och den store draken, den gamle ormen 

som kallas Djävul  och Satan och som förleder hela världen 

(Uppenbarelseboken 12:9)  
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Jesus själv, som var jude, blev också frestad att tjäna Satan och de 

Onda Andarna, dvs. att gå med i Satans hemliga òorder pyramidò och 

att bli antikrist själv: Då tog djävulen med honom högt upp och 

visade honom för ett ögonblick världens alla riken, och djävulen 

sade: "Dig ska jag ge all denna makt och deras härlighet, för den 

är överlämnad åt mig och jag ger den till vem jag vill. Så om du 

tillber mig, blir allt ditt."  Jesus svarade: "Det står 

skrivet:  Herren din Gud ska du tillbe, och endast honom ska du 

tjäna."  

Det är denna frestelse som människor ur olika folkgrupper över hela 

världen säger ja till istället för nej som Jesus gjorde. Och inom 

ordnarna finns det både människor som bekänner sig till kristen tro, 

muslimsk tro, judisk tro, hedendom, buddism, hinduism, 

socialdemokrater, moderater, kristdemokrater etc, etc och alla får 

oftast också vara med oavsett tro, även om exempelvis frimurarorden 

säger sig vara en kristen order. Men det är inte människor som vi ska 

bekämpa utan andemakterna bakom dessa ordersystem.  - Vi kämpar 

inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot 

världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i 

himlarymderna. (Efesierbrevet 6:12)  
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(Denna artikel var ännu inte publicerad på nastadag.se vid 

pressläggningen) 

Man kan verkligen ställa sig frågan hur ett fattigt folk i det nuvarande 

Saudi Arabien kunde bli så stort och mäktigt utan vare sig olja, som 

man nu har, eller modern teknik för den delen på 600-talet e.kr, och 

dessutom kunna lägga under sig stora delar av Mellanöstern i diverse 

krig. Hade man stor finansiell uppbackning utifrån vilket gjorde detta 

möjligt? Ungefär som vi nu i efterhand vet att det var USA under 

ledning av Obama, som till viss del också hjälpte till och finansierade 

IS, även om detta på nätet ofta klassas som en konspirationsteori.(läs 

en av många artiklar om detta och bilda dig din egen uppfattning: 

https://www.ernestdempsey.com/obama-backed-isis-reveals-nouri-al-

maliki/ 

Professor Walter J Veith, från Syd Afrika, som för närvarande är 

Sjunde Dags Adventist men som föddes katolik, har undersökt saken 

närmare och hittar en hel del intressanta detaljer angående Islams 

födelse, profeten Muhammeds liv och dess koppling till Vatikanen. 

Han presenterar informationen på ett enkelt och rakt sätt i föredraget 

som du kan hitta en länk till på nästa sida. Och även om Vatikanen 

själva och andra kritiker vill klassa detta som konspirationsteorier är 

det mycket intressant att ta del av informationen och bilda sig en egen 

uppfattning istället för att bara tro på kritiken utan att göra egen 

undersökning.   

https://www.ernestdempsey.com/obama-backed-isis-reveals-nouri-al-maliki/
https://www.ernestdempsey.com/obama-backed-isis-reveals-nouri-al-maliki/
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https://youtu.be/IksrzGhLs7E Mer info om Walter J. Veith : 

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

 

En annan mycket intressant person i detta samanhang är den 

avhoppade jesuit prästen, som blev övertygad protestant, Alberto 

Rivera (1935-1997, se bild ovan). Efter sin omvändelse tog han 
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bladet från munnen och berättade vad han visste från sina år som präst  

i Katolska Kyrkan då han bland annat haft tillgång till de hemliga 

biblioteken i Vatikanen. Han avslöjar följande angående Islams 

koppling till Vatikanen, kort sammanfattat: 

Romarriket och dess kyrka hade fått stora problem att hålla ihop riket 

på 400-500 talet och behövde göra något nytt för att inte helt tappa 

greppet om sitt territorium. De flesta Araberna i nuvarande Saudi 

Arabien området m.m ville inte underordna sig Rom eller dess kyrka 

utan fortsatte att vara hedningar och dyrka sina gudar som man alltid 

gjort. Så istället för att försöka tvångskonvertera dessa grupper till 

Katolicismen så gav man dem en egen religion istället genom profeten 

Muhammed, som man finansierade och först lärde upp. När han var 

färdigutbildad som den nya religions store ledare gav man honom och 

hans efterföljare tre uppdrag att utföra åt Romarna och dess kyrka i 

gengäld, dessa tre var:   

1.Utrota judar och kristna  (dvs. sant troende kristna som inte 

kompromissade och kallades kättare av kykan själv eftersom de inte 

underordnade sig Påven etc.) Detta uppdrag finns också med i vissa 

versar i Koranen även om man ofta vill lyfta fram den fredliga 

aspekten av religionen som givetvis också finns där, men i Koranen 

sura 9:29 står det òKªmpa mot dem som, trots att de fick ta emot en 

uppenbarad skrift, varken tror på Gud eller på den yttersta dagen och 

som inte anser som förbjudet det som Allah och hans sändebud har 

förbjudit och inte iakttar den sanna religionens bud ï kämpa mot 

dem, till dess de erkänner sig besegrade och frivilligt betalar 

skyddsskattenò Kämpa mot dem som, trots att de fick ta emot en 

uppenbarad skrift, varken tror på Gud eller på den yttersta 

dagen, syftar alltså på de som tog emot Gamla Testamentet (Judarna) 

och Nya Testamentet (Kristna), med andra ord att det är rätt att anfalla 

dem, dvs. det handlar inte om något försvarskrig. 
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2.Skydda de augustinska munkarna och romersk-katolikerna . 

Detta går att kolla upp historiskt, dvs. vilka òkristnaò som anfºlls i 

början av Islams maktövertagande i Mellanöstern och undersökningen 

visar att i början så anfölls inga Romersk Katolska kloster etc. medans 

församlingsbyggnader som andra kristna ägde attackerades.. 

 

3.Erövra Jerusalem fºr òhans helighetò i Vatikanen. Romarana 

och dess kyrka vill kontrollera Jerusalem men hade inte lyckats hittills 

och man skulle inte lyckas nu heller eftersom det var när muslimerna 

intog staden mellan åren 636-637, som man inte längre ville lyda 

Romarna och deras kyrka utan själva vill bestämma över staden och 

sin framtid.  

Här har vi den egentliga anledningen till korstågen och de många 

ordnarna som bildas, exempelvis Tempelherreorden som vi tidigare 

skrivit tagit upp i artikeln - òDet Nya Atlantisò och Hemliga Ordnars 

infiltration av politiska partier, kyrkor och samhället i stort etcò. 

Dessa bildades alltså för att bekämpa Islam. Och precis som Islam, 

enligt denna historieskrivning, blir förföljd av sin ursprungliga 

skapare, dvs. Vatikanen, blir även Islam det när man inte lyder 

Vatikanen längre utan vill bli självständiga.  

För att förstå detta ytterligare så är beskriviningarna av òDen Stora 

Skºkanò och òDet Stora Babylonò intressant eftersom både Katolska 

Kyrkan, Islam och De Hemliga Ordnarna, trots att de även inbördes 

bekämpar varandra, ingår i samma system som Uppenbarelseboken 

varnar för: 

3 
Ängeln förde mig därefter i anden till öknen. Där fick jag se en 

kvinna, som satt på ett scharlakansrött vilddjur, översållat av 

hädiska namn, och det hade sju huvuden och tio horn. 

4 
Kvinnan bar en klänning i purpur och scharlakansrött, och hon 

hade vackra smycken, gjorda av guld och dyrbara ädelstenar och 
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pärlor. I sin hand höll hon en guldbägare som var fylld av 

oanständigheter. 

5 
Och på hennes panna fanns en hemlighetsfull inskrift: Det stora 

Babylon, moder till prostituerade och avgudadyrkare i hela 

världen. 

6 
Jag kunde se att hon var berusad - drucken av blodet från de 

heligas blod, de som blivit dödade därför att de varit trogna Jesus 

och jag stirrade förskräckt på henne. 

7 
Varför är du så förvånad? frågade ängeln. Jag ska säga dig vem 

hon är och vem djuret hon rider på representerar. Vilddjuret har 

levt, men lever inte längre. Och ändå ska det snart komma upp ur 

den bottenlösa avgrunden, och gå sin eviga undergång till mötes. 

Och alla jordens människor vars namn inte skrivits i livets bok 

före världens skapelse kommer att bli häpna, när det efter att ha 

varit dött ändå kommer igen. 

9 
Använd nu ditt förstånd! De sju huvudena representerar en viss 

stad på vars sju kullar denna kvinna sitter.  

10 
Huvudena representerar också sju kungar. Fem har redan 

fallit, den sjätte regerar nu och den sjunde ska komma, men hans 

regeringsperiod kommer att bli kort. 

11 
Det scharlakansröda djuret som dog, är den åttonde kungen, 

och han har regerat en gång tidigare som en av de sju. Efter sin 

andra regeringsperiod kommer han också att få sin dom. 

12 
Och djurets tio horn är tio kungar, som ännu inte har kommit 

till makten. De ska tillsättas i sina riken för att regera 

tillsammans med djuret under en kort tid. 
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13 
De kommer alla att underteckna ett avtal, som överlåter deras 

makt och styrka åt djuret. 

14 
De ska strida mot Lammet, men Lammet ska besegra dem 

tillsammans med sina kallade, utvalda och troende, eftersom han 

är herrarnas Herre och kungarnas Kung.  (Uppenbarelseboken 

17:3-14) 

Beskrivningen av Rom som utgångspunkten för detta antikristliga 

system är väldigt tydlig i vers nio eftersom Rom är byggt på just sju 

kullar, även om allt inte heller bara handlar om Rom, eftersom namnet 

Babylon syftar också tillbaka på Babels Torn som utspelade sig i 

området kring nuvarande Irak, som då kallades landet Shinar. Det är 

därifrån allt det kommer som sedan planterades i Rom. Och att detta 

antikristliga system har många olika ansikten framgår också klar av 

texten, så att påstå att både Katolicismen, Islam och diverse Ordnar 

har samma ursprung går att koppla ihop med bibeltexten, även om de 

själva inte skulle hålla med om det så klart. Men en världsvid 

konspiration med utgångspunkt i Rom är med andra ord med i Bibeln, 

vare sig man vill se det eller inte. Något som liknar Skökan finns 

också beskriven i Gamla Testamentet i Sakarja bok - Ett lock av bly 

lyftes av, och dªrinne i sªdesm¬ttet satt en kvinna. òDet här är 

ondskanò, sa han, och knuffade ner henne i sªdesm¬ttet igen och 

lade på blylocket. Sedan lyfte jag blicken och såg två kvinnor 

komma, med vind i sina vingarï de hade vingar som liknade 

hägerns. De lyfte upp sädesmåttet mellan jord och himmel.
 
Jag 

fr¬gade ªngeln som talade med mig: òVart ska de ta vªgen med 

sªdesm¬ttet?ò Han svarade mig: òTill Shinar, fºr att bygga ett 

hus åt henne, och när det är färdigt, ska hon ställas där på sin 

plats.ò Sakarja 5:7-11 

Alberto Rivera talar i sina predikningar, efter sin omvändelse, om de 

många ansikten som Skökan, Babylon etc. har kopplat till Vatikanen 

och det handlar inte bara om religion utan även om ekonomi och 
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politik. Predikningarna håller en mycket hög insiktsnivå trots att de nu 

är över 20-30 år gamla, ett exempel: 

 
https://youtu.be/-zDHxhUJLnQ 

Mer info om honom går också att hitta i en wikipedia artikel som man 

också bör ta med en nypa salt eftersom även hans fiender och 

meningsmotståndare kan gå in och ändra i artikeln när de själva vill, 

pga. att wikipedia kan ändras av i princip vem som helst. Men den 

berättar trots allt en hel del om hans eget liv. Att höra honom predika 

själv rekommenderar jag först och främst eftersom då kan inte hans 

ord förvrängas i efterhand som de kan av wikipedia skribenterna: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alberto_Rivera_(activist) 

För övrigt så finns inte namnet Allah med i Bibelns namn som 

beskriver Gud i Gamla testamenten som exempelvis. ªr òYahwehò 

och òElohimò. Detta ªr viktigt eftersom det allmänna ordet òGudò inte 

egentligen definierar vem man menar, men det gör de specifika 



64 
 

namnen òYahwehò och òElohimò och Allah finns som sagt inte med i 

Gamla Testamentet, det är ett faktum. Istället hittar vi guden med 

namnet Allah bland de hedniska gudarna som dyrkades på den tiden i 

Saudi Arabien, närmare bestämt månguden. Månen är också en viktig 

symbol inom Islam.  Och även om många vill få det till att 

Kristendom, Judendom och Islam tillber samma Gud fast på lite olika 

sätt så kommer man inte runt att Guds namn är av avgörande 

betydelse.  Läs mer om detta: https://www.bible.ca/islam/islam-allah-

pre-islamic-origin.htm)  Så även om det också finns en hel del likheter 

mellan dessa tre religioner så finns det också väsentliga skillnader 

som man inte kommer ifrån. 

Avslutningsvis så handlar òdet ondaò inte om enskilda katoliker, 

muslimer eller människor som är med i olika ordnar etc. för det gör 

för det mesta detta i tron om att de vekligen tjänar den ende sanne 

Guden, en längtan som ligger nedplanterad i oss alla ända sedan 

skapelsens början. Problemet är att alla människor blivit lurade på det 

ena eller andra sättet av detta antikristliga och gudsfientliga system / 

konspiration, med många olika ansikten, som verkar över hela jorden 

inom alla religiösa, ekonomiska och politiska system. Vi behöver 

därför vakna upp och förstå att det är sant och sedan ta bibelns ord på 

allvar och ta avstånd från detta system precis som Alberto Riviera 

gjorde och istället gå ut ur det och in i sann dyrkan och efterföljelse av 

den ende sanne Guden: 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. Hennes synder har nått upp till 

himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott.  

(Uppenbarelseboken 18:4-6) 

Och även om människor, pga. att vi väljer en annan väg, börjar 

förfölja oss, baktala oss, skriva missledande information om oss på 

wikipedia, mªrka oss som òkonspirationsteorietikerò eller vad det nu 

kan vara så är det dem som går ut ur detta system och väljer att leva 

sitt liv här på gjorden med ett annat fokus som tillslut vinner segern: 
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Lammet ska besegra dem tillsammans med sina kallade, utvalda 

och troende, eftersom han är herrarnas Herre och kungarnas 

Kung.  (Uppenbarelseboken 17:14)  
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22-06-2020 Diskussionen om òVilddjurets Mªrkeò eller 

òOdjurets Mªrkeò dyker upp lite titt som tªtt i samband med bla. 

ID kontroller, Fingeravtryck, Chip som sätts in kroppen, 

Tatueringar, Personnummer, Internet, Mobiltelefoner, 5g nätet, 

Streckkoder, AI utvecklingen etc. etc. och nu senast i samband 

med diskussionen om vaccin mot coronavirus och vad en sådan 

vaccination faktiskt kan komma att innehålla. Och även om 

diskussionen om detta ämne kan spåra ur ibland så är det trots 

allt viktigt att hålla den vid liv eftersom Bibeln på ett så tydligt 

sätt upplyser oss om faran med detta. I Uppenbarelsebokens 

14:e kapitel uppmanas nämligen alla, som tar Bibeln på allvar, 

med en mycket tydlig varning att inte ta emot detta märke eller 

ha något med dessa vilddjur att göra över huvudtaget, för den 

som gör det kommer det att gå mycket illa för: 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 

Uppenbarelseboken 14:9-10  

Vilddjurets Märke omnämns kronologiskt sätt i samband med 

att Den Sjunde Basunen (Kapitel 11-15) ljuder. 

Uppenbarelseboken är full av talet sju: Sju Sigill, Sju Basuner 

och Sju Plågor (Vredesskålar) m.m. Ett sätt att tolka dessa tre 

som kommer efter varandra i Kapitel 5-15 är att Sigillen handlar 

om en översiktlig profetia som sträcker sig över 2000 år dvs. 

från att Jesus lämnade gjorden tills han kommer tillbaka. 
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Basunerna handlar om samma profetia fast lite mer òin 

zoomadò, s¬ att sªga, dvs.  några 100 år och tillsist handlar 

Plågorna också om samma ska fast under ett 10-tal år, eller bara 

7 år.  

Så sammanfattningsvis handlar det alltså, enligt denna tolkning, 

om samma profetia som blir mer och mer detaljrik: 

Sju Sigill = profetian som sträcker sig över flera tusen år 

Sju Basuner = profetian som sträcker sig några hundra år 

Sju Plågor = profetian som sträcker sig över en tio års period 

Om vi utgår ifrån detta och ser på Vilddjurets märke så handlar 

det alltså inte om ett väldigt snabbt skeende som man kan få för 

sig när man läser texten till en början utan det handlar således 

om något som byggs upp över en längre tid och ökar i styrka. 

Texten i Uppenbarelseboken kan man således se som en 

sammanfattning av väldigt många saker som samverkar på en 

enda gång, dvs. ID kontroller , Fingeravtryck, Chip som sätts in 

kroppen, Tatueringar, Personnummer, Mobiltelefoner, 

Internet, 5g nätet, Streckkoder, AI utvecklingen etc etc. kan 

alla ha något med det här världsomfattande kontroll system att 

göra, vars syftet är således att skapa en svag och beroende 

befolkning som inte säger emot och som tillber odjuret, dess 

bild och tar emot dess märke. 

Det finns också vissa som hävdar att märket inte har med något 

materiellt att göra (dvs. ett chip, ID osv.) utan enbart har med 

den andliga att göra dvs. att tillbe odjuret. Men båda delarna 

finns ju med i texten dvs. både något fysiskt som gör att man 

inte kan köpa och sälja exempelvis och även något andligt som 

handlar om tillbedjan. (läs ï Uppenbarelseboken 13)  
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Men frågan är nu om det finns fog för att koppla ihop detta med 

märket i Uppenbarelseboken dvs. vaccin och massvaccinering 

av hela jordens befolkning, som ex. mångmiljardären Bill Gates 

lobbar för, när det gäller corona; Bill som för övrigt investerat 

mängder med pengar i vaccinationsindustrin. Vissa menar 

nämligen att pyttesmå digitala chip och eller nano partiklar  

m.m (lªs mer om vad ònano partiklarò ªr fºr n¬got - 

https://www.tapatalk.com/groups/cj/nanotechnology-nanobots-

dna-666-chip-t2858.html) : som man sedan kan spåra människor 

med etc. kan komma att vara med i själva vaccinet, utan att det 

kommer att redovisas på något tydligt sätt i 

innehållsdeklarationen. Samtidigt som vi vet att inte ens Satan 

själv får röra ett enda litet finger om inte Gud själv först tillåter 

detta, (se ïJob Kapitel 1). Så frågan är om denna rädsla kan vara 

en smula överdriven, även om vi vet att Satan fick tillåtelse att 

lura Eva att ta frukten genom att få den att framstå som något 

som den inte var. Med andra ord fick Satan, Eva att tro att den 

inte var farlig att äta trots att hon hade fått tydliga instruktioner 

innan om vad som skulle hända om hon åt frukten, dvs hon 

skulle dö. (se ï Första Mosebok kapitel 3.)  

Men vi lämnar diskussionen om själva mikrochippet och nano 

partiklar för en stund och går över till den tidigare amerikanska 

forskaren Dr. Judy Mikovits. Hon har nämligen gått ut med det 

hon erfarit som vetenskaplig forskare på bla. vaccin över en 

längre tidsepok i en film som skapat stor debatt på sociala 

medier och som heter Plandemic.  

https://www.tapatalk.com/groups/cj/nanotechnology-nanobots-dna-666-chip-t2858.html
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Länk: https://www.brighteon.com/27a70cf6-dcf7-430a-91ef-

8053cb013535 

Dr. Judy Mikvits, som är en bekännande kristen, är inte själv emot 

vaccin i säg men säger att på det sättet som de framställs idag så är de 

mer till skada än nytta och hon vill därför dra i nödbromsen och väcka 

debatt:  

Hennes film har försvunnit och bannlysts många gånger av youtube, 

fast den kan gå att hitta om man söker noggrant eftersom den 

återuppladdas hela tiden av nya supporters. Den går i vilket fall att se i 

sin helhet på Brighteon.com och en wikipedia artikel har också 

skrivits om filmen där man försöker tillbakavisa hennes påståenden 

https://en.wikipedia.org/wiki/Plandemic, vilket är en vanlig företeelse 

i sådana här fall, så det gäller för tittaren själv att avgöra vad som är 

vad. Hon pratar i vilket fall om att hon i sin forskning hittat ett 

samband mellan olika diagnoser, exempelvis autism och cancer 

införandet av nationella vaccinationsprogram, dvs. det går att se en 

markant ökning av antalet diagnoser efter det att 

vaccinationsprogrammen införts, till skillnad från tidigare. Och även 

om man inte kan koppla ihop all cancer och autism med vaccin, utan 

det också finns många andra orsaker till dessa sjukdomar såsom, dålig 

kost, stress, ärftliga faktorer etc. så finns ändå sambandet där och 

detta har hon belyst i diverse forskningsrapporter. Dessa rapporter har 

https://www.brighteon.com/27a70cf6-dcf7-430a-91ef-8053cb013535
https://www.brighteon.com/27a70cf6-dcf7-430a-91ef-8053cb013535
https://en.wikipedia.org/wiki/Plandemic
https://www.brighteon.com/27a70cf6-dcf7-430a-91ef-8053cb013535
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givetvis fått mycket kritik från de krafter som tjänar pengar på att äga 

patenten till olika vaccin etc. och inte vill ta in hennes slutsatser. 

Hon tar i vilket fall också. upp att stamceller från både aborterade 

foster men även djur kan komma att används i exempelvis ett vaccin 

mot corona, och det redan har använts för att tillverka olika andra 

vaccin. Hon varnar för faran med detta och det kan komma att 

påverka våra kroppar negativt istället för positivt som det kommer att 

marknadsföras som, och att innehållet inte kommer att redovisas 

ordentligt, på ett tydligt sätt, utan kommer att döljas. Läs mer om vad 

stamceller från aborterade foster är för något: 

ttps://sv.wikipedia.org/wiki/Stamcell#Fosterstamceller.  

      http://plaguethebook.com                                                                             

Hon har också skrivit boken Palgue Of Corruption tillsammans med 

Kent Heckenlively där hon diskuterar detta på ett djupare sätt.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Stamcell#Fosterstamceller
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Man kan fråga sig varför en hel läkemedelsindustri i själva verket vill 

göra människor sjukare om man utgår ifrån vad den här forskningen 

har visat på. Det enkla svarat på den frågan, utifrån Bibeln, är att det 

antikristliga systemet (Uppenbarelseboken 13) behöver en lydig 

mindre skara människor för att fungera, inte en stark och frisk som 

kan tänka själv, och att de finns människor som verkligen följer Satan 

i världen och vill förverkliga hans syften, och att dessa medvetet och 

omedvetet försöker påverka hela samhällssystem både politiskt, 

ekonomiskt och religiöst. Men det är den onde själv som är problemet 

och inte människor först och främst, även om vi också behöver 

avslöja vad människor, vilseledda av mörkrets makter, gör i det 

fördolda också - Vi vet att vi är av Gud och att hela världen är i 

den ondes våld. Men vi vet att Guds Son har kommit och gett oss 

förstånd så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans 

Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet. 

(Första Johannesbrevet 5:19-20) 

I jakten på hälsa är det viktigt att ta reda på vad de olika substanserna 

som vi uppmanas stoppa i oss för att förbättra vår hälsa faktiskt 

inneh¬lleréOm stamceller från aborterade foster andvänds i vaccin är 

det därför ett problem inte bara utifrån ett etiskt perspektiv utan även 

utifrån ett evighets perspektiv och vad den faktiskta konsekvensen blir 

av att ta emot en sådan substans i sin kropp. När det gäller Vilddjurets 

Märke (viktigt att poängterar att Vaccin i säg inte är hela Märket 

men att det kan vara en del av deté Prºva detta!) så kan vi ju läsa 

om att de som tar emot det inte blir friskare än andra och får 

ekonomiska fördelar i samhället någon längre tid utan att de snarare 

bara kommer att bli sjukare: 

Och den förste gick bort och tömde sin skål över jorden, och onda 

och svåra bölder slog upp på de människor som hade vilddjurets 

märke och som tillbad dess bild. ï Uppenbarelseboken 16:2  
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Ser vi det utifrån ett bibliskt perspektiv så kan man till och med dra 

det så långt som att likställa detta, med stamceller från aborterade 

foster, med kannibalism, eftersom du tar något från en människa, som 

inte frivilligt har lämnat ifrån sig det, och stoppar in i en annan. Det 

finns således en skuld gentemot Gud och en ofödd människa med i det 

hela. Samtidigt så finns det också förlåtelse i Jesus Kristus för den 

som omedvetet tar emot n¬got men att medvetet òsynda p¬ n¬denò 

som det brukar heta är att ta stora onödiga risker. 

Pastor Chuck Baldwin, som också var presidentkandidat i valet i 

USA år 2008, har studerat detta ämne under en längre tid och han 

uppmanar församlingsledare och pastorer att verkligen överväga detta 

med att uppmana sina församlingsmedlemmar att vaccinera sig. Och 

att inte dras med i kampanjer som syftar till att de ska medverka till 

att påverka människor att vaccinera sig. Han framhåller att alla ska ha 

rätt att välja själva och inte tvingas till något  

Länk: https://www.brighteon.com/ab17c9ce-8a38-41fb-8288-

7f592ba71838 

https://www.brighteon.com/ab17c9ce-8a38-41fb-8288-7f592ba71838
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Video om hur vissa vaccin faktiskt framställs och innehåller ... 

Pastor Chuck Baldwin  

Länkar: https://youtu.be/RiVge4Sb-RI 

Sverige är också ett av huvudcenterna för forskning på vaccin mot 

Corona och andra vaccin. 

Vaccin mot Corona forskas bla. fram i Huddinge i Sverige men i 

denna video får vi inte höra mycket om vad det innehåller eller exakt 

hur det framställs. Länk: https://youtu.be/Jqv-zuqSg64 

https://youtu.be/RiVge4Sb-RI
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När Häxkonster blir vetenskap...  

För att se detta ur ett historiskt perspektiv och varifrån denna kunskap 

faktiskt kommer ifrån hamnar vi tyvärr i gammal hedendom och 

världen före floden som dränktes pga. sin synd och bara de som var i 

arken överleved.  

Och de ångrade inte sina mord och sin ockultism, sin sexuella 

omoral och sina stölder. ï Uppenbarelseboken 9:21 Detta står i 

samband med den sjätte basunen och det som är intressant i 

sammanhanget är det grekiska ordet för ockultism, eller trolldom , 

som det också översätts med, är att det på grekiska heter = 

Pharmakeia, vilket är farmaceut på svenska dvs. de som jobbar med 

olika former av mediciner och att framställa sådana i laboratorier. 

Ordet Pharmakeia hittas också i Uppenbarelseboken 18:23 och 

Galaterbrevet 5:20 och även om vi inte kan säga att alla mediciner är 

onda i sig så finns det många nackdelar och biverkningar med dem. 

Den grekiska och egyptiska läkekonsten, tänkandet är en grundsten i 

de västerländska tänkande på högskolor och universitet nu förtiden. 

Båda dessa kulturer hade avgudadyrkan och trolldom med i sin 

vardag. Platon var med andra ord ingen òneutralò filosof utan han var 

också uppfostrad i avgudatempel där man höll på med en hel del saker 

som vi idag bara skulle kalla för vetenskap men som var 

sammankopplat med dyrkan av diverse gudar.  Exempelvis använde 

man både blod och DNA från olika varelser och droger / örter i 

ritualerna. Dessa blandades ihop p¬ plats i òlaboratorietò i templet 

exempelvis och man trodde också att det skulle hjälpa människan att 

hålla på med dessa ritualer och substanser fast det bara blev sämre i 

själva verket - Alla som tillverkar avgudar är tomhet, deras kära 

gudar kan inte hjälpa. Deras vittnen ser inget och förstår inget, 

därför kommer de på skam. (Jesaja 44:9) Så kopplingen till det 

som dagens lab håller på med här i Sverige finns där med andra ord, 

även om avgudarna inte nämns. Så därför är det viktigt att göra sin 

egen research innan man tar emot någon av dessa substanser så gott 
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det går, samtidigt som det också står att de som tror ska till och med 

kunna dricka dödligt gift utan att bli skadade (Markus 16:18). 

Samtidigt som vi inte heller ska pröva Gud dvs. dricka något vi vet 

är dåligt precis som Jesus inte hoppade från Tempelmuren när Satan 

eggade honom att göra det. (Lukas 4:9-12) 

Arkeologen och forskaren Terry Smith  har gjort ett längre reportage 

om just ordet òPharmakeiaò och ªven ordet òPan-demiò som just nu ªr 

högaktuellt etc. vilket också leder oss tillbaka till avgudarna, närmare 

bestämt avguden Pan som hade en offerplats i norra Israel vid berget 

Hermon. Och det var på också detta ställe som Jesus sa: jag säger 

dig: Du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min 

församling, och helvetets portar ska inte få makt över den ï 

Matteus 16:18. Han kommer också in på vaccinfrågan och aborterade 

foster och att Svensk sjukvård är involverade i detta. 

Terry Smith  vid Pans tempel i Israel vid berget Hermon. Han hittas 

också på godinanutshell.com  Länk till videon: 

https://youtu.be/MHfLMWU3M-g  

Avslutningsvis så tror jag att det ligger en hel del i profetian angående 

varför Gud tillåter Corona som finns i häftet (se s. 17-19) och oavsett 

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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om man är för eller emot vaccin, så finns det inget botemedel som 

kommer att kunna bota den sjukdom som vi alla går och bär på ï 

nämligen döden. Det är ju för att försöka att förlänga vårt liv här på 

jorden som vi tänker att det kan vara bra med ett vaccin, och vår 

rädsla för döden får oss att göra en hel del på gott och ont. Men 

istället är det Jesus som visade oss hur vi ska leva och han har gett alla 

som tror och följer honom ett evigt liv, även om våran kropp här 

skulle dö ï Jesus sade: òJag ªr uppst¬ndelsen och livet. Den som 

tr or på mig ska leva om han än dör (Johannes 11:25). Så innan vi 

tar emot något oavsett hur många som tjatar på en att det är bra att ta 

det så behöver vi fråga Jesus om hans åsikt, och han kan svara oss på 

olika sätt. 

Men vara och en behöver bilda sig sin egen uppfatting i de här 

frågorna både vad gäller vaccin och vilddjurets märke även om det 

inte är alldeles enkelt, men att bara hoppa över dessa frågeställningar 

för att det blivit feltolkningar och missbedömningar förut i tiden leder 

inte heller till något konstruktivt, och man riskerar att bli helt 

oförberedd istället.  
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(Denna artikel var ännu inte publicerad på nastadag.se vid 

pressläggningen) 

Den 10:e juni kom så beskedet från Palmegruppen att man lägger ner 

utredningen och pekar ut den sk. òSkandiamannenò, Stig Engström, 

som mördaren trots att han för länge sedan är död och inte kan 

försvara sig. Nedan en video från rättegången mot Christer Petterson 

där Stig vittnade och berättade sin egen historia. 

https://youtu.be/VkSCmEDS4OE 

I varje land finns det en antikristlig konspiration som under en längre 

tid verkar emot landets bäst, eftersom man själv tror att det bästa är att 

länders gränser upplöses och att alla länder istället blir ett enda stort 

globalt rike med en centralstyrd ledning, likt det som skedde vid 
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byggandet av Babels Torn (Första Mosebok 11). Detta konstaterade 

Paulus redan för ca. 2000 år sedan: Laglöshetens hemlighet är ju 

redan verksam. Nu måste bara han som håller tillbaka röjas ur 

vägen. Sedan ska den laglöse träda fram, han som Herren Jesus 

ska döda med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin 

ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer 

med stor kraft och med lögnens tecken och under. Med ondskans 

alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte 

tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli 

frälsta. Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att de 

tror på lögnen och blir dömda, alla de som inte har trott på 

sanningen utan njutit av orättfärdigheten. 2:a Thessalonikerbrevet 

2:7-12 

I Claes Hedbergs bok:  En oväntad vändning: den hittills dolda 

sanningen om det som kallas "Mordet på Palme" som kom ut år 

2017, är slutsatsen att själva mordet i själva verket är ett teatermord 

utförd av en större konspiration. Olof Palme dog aldrig på riktigt utan 

flögs ut ur landet samma kväll som teatermordet ägde rum, där en 

skådespelare som liknade Palme lossades vara död. Detta utfördes av 

en sammansvärjning på hög nivå med både politiker, sjukhuspersonal, 

polis etc. inblandade. Detta gjordes för att dölja den obekväma 

sanningen för det svenska folket, vilket var att Olof Palme hade 

smittats av AIDS pga. av att han levt ett liv i sexuell omoral vid sidan 

av sitt äktenskap med Lisbeth Palme. Vid denna tidpunkt fanns inga 

bromsmediciner för denna sjukdom, vilket gjorde regeringen desperat 

och teatermordet arrangerades pga. det.   

 

Även om detta kan verka lite smått otroligt när man hör det första 

gången så är det nu i efterhand, när man lagt ner utredningen, en 

mycket mer logiska förklaring än att Stig Engström skulle vara 

mördaren. En större konspiration bakom mordet förklarar också varför 

så många konstiga misstag begåtts av polisens utredare under de 

https://www.bokus.com/bok/9789175271569/en-ovantad-vandning-den-hittills-dolda-sanningen-om-det-som-kallas-mordet-pa-palme/
https://www.bokus.com/bok/9789175271569/en-ovantad-vandning-den-hittills-dolda-sanningen-om-det-som-kallas-mordet-pa-palme/
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tidiga åren dvs. man ville aldrig lösa mordet på riktigt eftersom det i 

själva verket aldrig var ett riktigt mord. Detta påpekades också under 

presentationen med Krister Peterson där han skyllde många av 

misstagen som gjorts på de tidigare utredarna. 

Men om vi tittar lite närmare på vad Palme och vad hans regering 

faktiskt gjorde så kan man förstå att man hade en hel del att dölja 

eftersom det var den agenda som Bibeln varnar för dvs. -

Laglöshetens hemlighet som man i själva verket jobbade för, 

medvetet och även omedvetet så klart. Det mångkulturella 

samhället, som infördes under 1970-talet, var och är en viktig del i 

laglöshetens agenda, som kort sammanfattat handlar om att byta ut 10 

Guds Bud mot mänskligt påhittade lagar. Och även om vi lever i 

Nya Testamentets tid så visar buden fortfarande på vad som är rätt 

och fel. 

När det i Sveriges grundlag stod att vi var ett kristet land så innebar 

det att Bibeln och den kristna tron stod över andra religioner och 

kulturer och detta var och är i enlighet med det första budet Du ska 

inte ha andra gudar vid sidan av mig (2:a Mosebok 20:3) och Jesu 

ord i Nya Testamentet: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen 

kommer till Fadern utom genom mig (Johannes 14:6).  Detta 

ändrades i och med införandet av det mångkulturella samhället som 

Palmes regering bar det största ansvaret för. Detta innebar i praktiken 

att Hinduismen gudar och Islams gud är lika viktiga som Bibelns Gud. 

I och med det så bröt man det första budet och resultatet av det kan vi 

alla se idag, nämligen att främmande religioner och makter försöker 

skaffa sig mer och mer inflytande i Sverige vilket bara har resulterat i 

mer kaos på gator och torg. Detta var givetvis en längre process som 

det socialdemokratiska partiet jobbat på och inte bara Palmes 

regering. När socialismen kom i slutet av 1800-talet så förklarade man 

i Sverige krig mot - korset, kronan, svärdet och penningpungen på 

sitt första möte, så detta var en del av en större strategi. 
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Palmes regering gjorde också en hel del annat som framförallt har 

med budet Du skall inte begå äktenskapsbrott att göra, vilket också 

var en av de största anledningarna till att de slutade som det gjorde för 

Palme. Följande förslag till reform av sexbrottslagstiftning, där man 

bland annat föreslår att incest helt legaliseras och att pedofili blir mer 

eller mindre lagligt, har hittats i regeringskansliet år 1976 skrivet 

av Lennart Geijer, dåvarande justitieminister i Palmes regering: 

ò*Sänk åldersgränsen för sexuellt umgänge med barn från 15 till 

14 år.  

*För barn i vuxen vård ska åldersgränsen för sexuellt umgänge 

med vårdnadshavare var 18 år (som tidigare). Men för annan 

beroendeställning än vård (lärare etc) ska åldersgränsen sänkas 

till 14 år.                                                                                                     

*Begreppet ògrovt koppleriò tas bort. Eventuellt kan det vara 

aktuellt för hallickar som håller flickstall.                                                    

*Incestbegreppet slopas helt och hållet. Alltså ska sexuella 

förbindelser mellan familjemedlemmar inte längre vara 

straffbara.  

*För sexuellt inriktad beröring, som inte kan anses vara sexuellt 

umgänge, föreslås åldersgränsen tio år mot nuvarande 15 år. 

*Våldtäktsb egreppet ska behållas men reserveras för de fall då 

gärningsmannen visat synnerlig hänsynslöshet eller råhet.  

*De òvanligasteò sexuella ºvergreppen ska betecknas òsexuellt 

tv¬ngò och f¬ en betydligt lindrigare straffskala. 

*Orden tukt, otukt och sedlighet tas bort ur lagtexten. 
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*All särbehandling av homosexuella tas bort. 

Förslag från justitiedepartementet 1976ò 

(Citat ur boken Makten, Männen och Mörkläggningen ï Historien om 

bordellhärvan 1976 skriven av Deanne Rauscher & Janne Mattsson 

utgiven av: Vertigo förlag 2004) 

Bibelns regler för sexuellt umgänge, som beskrivs mer i detalj i 3:e 

Mosebok Kapitel 18, har också varit grund för den svenska lagen i 

dessa frågor ända sedan 1500-talet, och även tidigare. Dessa regler är 

till för att skydda människor från övergrepp som skadar dem, men i 

och med dessa förslag ville Palmes regering istället ta bort det skyddet 

vilket skulle ge förövare mycket större frihet. Bakgrunden till detta 

var den sk. Bordellhärvan, som kort sammanfattat handlade om att 

högt uppsatta politiker hade sex med minderåriga prostituerade (Läs 

mer https://sv.wikipedia.org/wiki/Geijeraffären). Justitieministern 

Lennart Geijer fick ta den största smällen i ärendet men flickorna som 

utnyttjades pekade också ut Palme som en annan av förövarna bland 

många, även om de aldrig togs på allvar. Hela boken Makten, Männen 

och Mörkläggningen ï Historien om bordellhärvan 1976 är intressant 

läsning i sammanhanget. 

Detta och mycket annat som hände under Palmes tid ger anledning att 

tro att det fanns och finns en hel del att dölja för det 

socialdemokratiska partiet. Därför är spåret om en större konspiration 

som under längre tid, även innan det sk. mordet, dolt sanningen för 

det svenska folket mer trolig än många andra spår i utredningen. 

Palmes regering verkade både helt öppet och i det fördolda, medvetet 

och omedvetet, fºr òLaglºshetens hemlighetsò fºrverkligande i 

Sverige, vilket har lyckats för en kortare tid men sanning brukar förr 

eller senare alltid hinna ikapp.  
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Bokrecension 

 

 

Sveriges öde ligger i vågskålen!   

"Nationer som inte kan komma ihåg sin historia är precis som 

mannen som ramlade och tappade sitt minne" så står det redan i det 

första kapitlet av Lars Enarsons nya bok Det Upprättade Landet. 

Boken som är strax under hundra sidor lång är en sammanfattning av 

vad bönerörelsen Sverige 7:14 ägnat sig åt under snart 3 års tid men 

innehåller också en hel del intressant och viktig svensk historia. 

Bibelns betydelse för vårt lands egna språk, flagga, självstyre och 
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självständighet från den Katolska Kyrkan och Romarrikets förtryck 

lyfts fram på ett särskilt sätt. Detta är saker vi idag ofta tar givet men 

som det är viktigt att påminnas sig om och inte nonchalant ta för 

självklart. Det är med andra ord viktigt att förstå vad det var våra 

förfäder faktiskt kämpade för och varifrån vår frihet faktiskt kommer: 

Bibeln avgör ett lands framtid. Genom Reformationen under 

1500-talet blev Sverige ett enat och fritt land. Bibeln översattes till 

svenska och så småningom fick vi vår svenska flagga: det kristna 

guldgula korset mot en himmelsblå bakgrund. Svenska folket fick 

sin utbildning genom studier av Luthers lilla katekes och svensk 

lagstiftning grundades på Guds bud och lagar, i Bibeln. 

Välståndet ökade.1593 hotades friheten av Sigismund III Vasa 

som var på väg från Polen för att ärva kronan och än en gång 

införliva Sverige under påven och återinföra mässan på latin. 

Bibeln skulle återigen bli otillgänglig för vanligt folk. Då samlades 

man till Sveriges viktigaste kyrkomöte, Uppsala möte, där man 

med livet som insats slog fast att Bibeln utgºr det òenda 

rªttesnºret fºr lªra och livò. D¬ var Sverige fortfarande en 

obetydlig och glest befolkad avkrok i Europa. När vi ärar Gud 

ärar han oss. Inom femtio år efter beslutet på Uppsala möte hade 

Sverige blivit en av Europas stormakter. Gustav den II Adolf 

kallades i Europa för Lejonet från Norden. Sverige fick ett 

avgörande inflytande på hela världshistorien genom säkrandet av 

Reformationen i Westfaliska freden 1648.  (Enarson 2020:31) 

Detta lyfts fram som det som gjorde Sverige framgångsrikt men också 

det som hände efter denna tid dvs. det som gjorde att det inte gick lika 

bra för Sverige längre: 

Med Gustav III avslutades Sveriges stormaktstid definitivt, 

mycket på grund av införandet av avgudadyrkan i form av 

frimureri och hemliga ordnar. ( Enarson 2020:32) 
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Gustav den III levde mellan åren 1746-1792 vilket leder fram till det 

som påverkat oss under en längre tid nu i Sverige nämligen 

Socialismen, som är sprunget ur den Franska Revolutionens idéer.  

Det Socialdemokratiska partiet är ett av de partier som påverkats mest 

av denna revolutions tankegods och dess agenda i Sverige, även om 

alla partier i den nuvarande riksdagen i Stockholm också är mer eller 

mindre influerade av samma idéer: 

Mot 1800-talets slut gjorde så socialismen sitt intåg och 

förklarade på sitt första konstituerade möte krig mot òkorset, 

kronan, svärdet och penningpungen. Kyrkan skiljande från 

staten utgjorde en av Socialdemokratiska Arbetarpartiets första 

målsättningar. Men istället för en blodig revolution som i 

Ryssland, påbörjade socialdemokraterna istället en långsam 

process för att utplåna kyrkans makt och kristendomens 

inflytande ºver samhªllet. Man beslutade sig fºr att òkoka grodan 

sakta. (Enarson 2020:32) 

Det är här vi kan se ursprunget till den situation som vi lever i idag 

eftersom mycket av den socialistiska agendan har gått i uppfyllelse i 

Sverige. 

Under de senaste hundra åren har Sverige och övriga Norden 

styrts av regeringar som medvetet vänt sig bort från Gud och vårt 

kristna arv. Paulus sa i sitt tal på Areopagen att Gud har skapat 

alla nationer med dess gränser för att de ska söka Gud. Vi har 

inte nått den nivå av bön i församlingen som är nödvändig för att 

vi ska få se våra nordiska länder söka Gud. Men vi har börjat be 

och vi kommer att få se en förändring om vi lär oss att be som 

man gjort i Korea, Uganda, Brasilien, Ungern och andra länder 

och inte ger upp utan håller ut i bön. Vi behöver be till dess att 

Sverige vänder om och vi kommer tillbaka till vår ursprungliga 

kallelse och får en ny grundlag, där vi, precis som i Ungerns nya 

grundlag slår fast att Sverige ska vara ett kristet land och inte ett 
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mångkulturellt . Löftet gäller fortfarande: [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) 

Huvudpoängen i boken är alltså att nyckeln till en positiv förändring i 

ett land är att församlingen, först och främst, omvänder sig från sina 

onda vägar, dvs. de som känner Gud, har en rådande ställning utifrån 

Guds perspektiv och förvaltar Guds riket i nationen, men sedan att 

ocks¬ òvanligt folkò och politikerna etc. hakar p¬ nªr de ser 

församlingens förvandling. Och att även de börjar att ära skaparen på 

sitt sätt. Då kan vi tillslut få ett ledarskap som istället för att förleda 

folket, såsom den socialistiska agendan gjort, leder dem till att ära 

skaparen. Exempelvis så var det alltid morgonbön i skolan varje dag 

förr i tiden, då man ärade Gud, utan att det var något konstigt med det. 

Eller att man inför varje rättegång påminde de som vittnade att de inte 

står bara inför människor och vittnar utan inför jordens skapare, i och 

med att man fick lägga händerna på Bibeln i rättssalaen osv. Så ett 

kristet land innebär alltså inte att alla tvingas bli kristna och gå till 

kyrkan varje söndag förmiddag, utan det är något som genomsyrar 

hela samhället, varje dag, då 10 Guds bud och Jesu frälsningsverk och 

lära blir den grund som hela samhället vilar på. 

Bön handlar inte heller om att rabbla en massa tomma ord och ramsor 

utan att medvetet lyssna in vad vår Himmelske Fader har på sitt hjärta 

och stå upp för det som står i Bibeln och försvara det i olika 

sammanhang. Ofta vill man i nuvarande svensk historieskrivning lyfta 

fram Bibeln och Kristendomen som ett slags förtryck istället för en 

positiv kraft och grunden för vår frihet. Detta är en del av den 

socialistisk agenda, dvs. att vi ska tänka negativt om vår historia för 

att istället omfamna de socialistiska idéerna. Samtidigt så var en av 

anledningarna till att socialismen kunde få fotfäste i Sverige att både 

kyrkan och kungen hade gjort bort sig i vissa avseenden och suttit på 
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alldeles för höga hästar, och givetvis också förtryckt folket i vissa 

sammanhang. Detta utnyttjades dock maximalt av de socialistiska 

krafterna, till att smutskasta grunden för vårt land och försöka få oss 

att tro att allt är fel och att kyrkan och kungamakten bara är förtryck.. 

Det hela kulminerade i och med att Olof Palmes regering införde det 

mångkulturella samhället istället för det kristna på 1970-talet. Den 

negativa konsekvensen av den samhällsstrukturen har vi alla fått 

uppleva på det ena eller andra sättet sedan dess. Så vi behöver förstå 

att även om vissa representanter för kyrkan och kungamakten gjorde 

fel så är det inte fel på Bibelns budskap i sig, utan det är till en 

välsignelse för ett land och inte till ett förtryck, vilket lyfts fram 

tydligt i boken. Så rent praktiskt behöver vi sluta att skämmas för vår 

protestantiska kristna arv, som den socialistiskta agendan har lärt oss 

göra, via indoktrinering i skolsystemet bland annat, och istället lyfta 

fram det som en positiv kraft som räddade oss från Romarrikets 

förlängda arm - den Katolska Kyrkans förtryck på 1500-talet. 

Lars beskriver hur omvändelsen i det forna Israel gick till när de hade 

hamnat på felaktiga vägar och kommit bort från Gud, vilket fick som 

yttersta konsekvens att deras värsta fiender, filisteerna, fick makt över 

dem. I kapitel 3 beskrivs hur omvändelsen skedde stegvis under en 20 

års period och i kapitel 4 tas samlingen i Mispa upp, där profeten 

Samuel samlade hela folket till omvändelse. Samlingen fick som 

konsekvens att Israel kunde besegra sina fiender igen och bli starka. 

Liknande händelser behöver inträffa i Sverige, och konferensen 

Nordens Kallelsestund 13-15/03/2020 där denna bok för övrigt gavs 

ut var en del i det.  

För att Sverige inte ska gå under helt som nation och bara bli en 

passiv lydstat till det framväxande antikristliga systemet som breder ut 

sig över jorden via bla. globala organisationer såsom EU, FN, 

Världsbanken, Multinationella företag etc. behöver vi omvända oss. 

Dessa globala organisationer och företag har många likheter med 

Katolska Kyrkan och Roms imperium på 1500-talet, då vi knappt 
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kunde bygga egen byggnad utan att först fråga Rom  och Katolska 

Kyrkan om tillåtelse, bara som ett exempel. Detta smyger sig tillbaka 

via de globala organisationerna och företagen som har samma 

kontrollerande agenda som då, fast på ett lite annorlunda sätt såklart, 

men likheten finns där. Avlutningsvis så citeras texten på hemsida 

arielmedia.se där boken säljs:  

Vi måste välja sida: Bibeln eller samhällets totala sammanbrott, 

korset eller kaos, kristendom eller anarki, väckelse eller 

undergång. 

Det upprättade landet: steg till nationell förvandling  av Lars 

Enarson  99 sidor, mjukband 

ISBN: 978-0-9979110-2-2                                Pris                 99kr 

Länk till hemsida där boken går att beställa: 

https://butik.arielmedia.se/products/det-upprattade-landet-enarson 
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24/04/2020 Visst är det på ett sätt fantastiskt att kunna följa med i 10 

olika gudstjänster via tex. Facebook och Youtube från hela Sverige, 

en söndag förmiddag, istället för bara en när den lokala församlingen 

håller stängt pga. Covid19. Men hur kul blir det egentligen i längden? 

Aposteln Petrus skriver ang. församlingen att den är uppbygg 

av òlevande stenarò dvs. fysiska personer: låt er själva som levande 

stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska 

bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus 

Kristus (1:a Petrus 2:5). Frågan är hur mycket levande stenar vi 

egentligen blir med v¬ra òFacebook Profilerò etc. och ªven om det g¬r 

att göra en hel del med modern teknik så kan ett fysiskt möte aldrig 

helt ersättas med ett digitalt. Bibelfrågor Tv har nyligen släppt en 

video med titeln òFaran med att Fºrsamlingar Digitaliseras p¬ 

Facebook ï Bibelfr¬gor News 21/04/2020ò, där problemen med 

digitaliseringen av församlingen lyfts fram. Videon uppmanar 

församlingar att, så gott det går trots COVID19, försöka att anordna så 

många fysiska möten de bara kan utan att för den sakens skull bryta 

mot lagen, just eftersom vi främst är kallade till att agera som 

òlevande stenarò dvs. i den fysiska verkligheten. De òlevande 

mobiltelefonerò m¬ste helt enkelt komma i andra hand. 

Problemet med spioneri på Facebook tas också upp, vilket också 

riskerar att skada fºrsamlingar som litar fºr mycket p¬ òteknikens 
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under.ò Fr¬n exempelvis Kina har det kommit in m¬nga rapporter, den 

senaste tiden, om hur tekniken används emot församlingen av en 

gudlös stat. Och även om vi i Sverige kanske har svårt att se hur det 

som händer med församlingar i Kina skulle kunna hända oss här, så är 

det ett faktum att Sverige i nuläget styrs av sekulära gudlösa 

ideologier, precis som Kina, även om systemen i sig ser olika ut. Så vi 

ska nog inte bli allt för förvånade om det börjar hända liknande saker 

här också, även om det i så fall kommer ske på ett lite annorlunda sätt, 

såvida inte en genomgripande folkväckelse (låt oss fortsätta be om 

det) ändra på de tankebyggnader som just nu kontrollerar vår 

nation. Läs mer om förföljelsen i Kina mfl. Se videon från Bibelfrågor 

Tv nedan: 

  https://youtu.be/Z1e4FKY4GUo 

Men för att återgå till Facebook så finns det redan en hel uppsjö av 

appar (sk. Syp Apps) som erbjuder exempelvis arbetsgivare, föräldrar 

mfl. möjligheten att kunna spionera på sina anställdas / barns 

messenger chat och privata bilder etc. på bla. Facebook och Snapchat. 

För ungefär 200 kr i månaden kan all denna information köpas, ibland 

till och med gratis. Och även om det kan finnas en viss positiv nytta 

med att kunna spioner på det som är ont i samhället och avslöja det, så 

kan det också användas av ondskan själv för dess syften. 

https://www.open-doors.se/forfoljda-kristna/nyheter/release-av-world-watch-list-2020-forfoljelsen-fortsatter-att-oka
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Om man drar det ett steg längre och funderar på hur en sida som 

Facebook, när alltför mycket information från församlingar delas där, 

kan komma att användas för att förfölja församlingar istället, så är det 

dags att tänka ett extra varv till innan man delar för många detaljer 

där. Visst kan det vara bra att synas och att göra reklam till viss del, 

men nackdelarna behöver också diskuteras och församlingar behöver 

be igenom de här frågorna för att inte utsätta sig själva för onödiga 

risker, även om förföljelse alltid är något vi ska räkna med och vara 

villiga att gå igenom när vi predikar det fulla evangeliet. ï Saliga är 

ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt 

möjligt ont om er för min skull.  (Matteus 5:11) Men Jesus gav sig 

heller aldrig på ett ovist sätt i förföljarnas händer utan bara när hans 

tid hade kommit ï Jesus sade till dem: òMin tid har inte kommit 

än (Johannes 7:6). Och det är därför som vi behöver se upp med bla. 

Facebook för att inte bli förföljda helt i onödan och när det inte 

egentligen ªr v¬ran tid att bli deté Fºrhºren med facebooks 

grundare Mark Zuckerberg  i den amerikanska senaten för inte allt 

för länge sedan får tala sig själv.

 
https://youtu.be/WHszEcin5uE 
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https://youtu.be/2CaJoQk9VLc 

Ett alternativ,  för att inte utsätta sig för onödiga risker, är att 

församlingens eget hemsideutrymme används för att lägga ut 

videor och kommunicera med medlemmarna digitat, som ett 

säkrare komplemet , till de fysiska träffarna. Och även om detta skulle 

kräva en lite extra ansträngning från respektive webbansvarig så är 

alternativet som i nuläget används att man ger bort sin information till 

en tredje part som man inte riktigt kan lita på. 
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18-03-2020 Helt galet eller är detta faktiskt Guds kallelse till dessa 

båda missionärer, vi överlåter till läsaren att avgöra detta: 

 
Nickolai Bakken från Red Letter Ministries (RLM) presenterar 

kallelsen att åka till Frankrike innan gränsen stänger. Länk: 

https://youtu.be/mH_0bSFD24w 

Minneapolis baserade Red Letter Ministries har skickat ut 2 

missionärer till Europa för att i bön, på olika sätt, bekämpa den 

pågående coronaepidemin, med start i Paris. De hann komma fram 

precis innan gränsen stängdes ytterligare, så bara det skulle man 

kunna påstå är ett mirakel i sig. Man har också fått en kallelse likt den 

Moses fick när han trädde fram inför Farao under de 10 plågorna (2:a 
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Mosebok kapitel 7-11) som drabbade Egypten och vädjade till honom 

att vända om från sin gudlösa väg för att landet skulle få ro. Något 

liknande kommer man försöka att göra inför franska politiker, enlig 

planen. Men det hela börjar med att bara gå runt på Paris gator, be och 

samtal med människor om Gud mitt i svårigheterna. Nedan kan du 

bevittna den första livesändningen från 17/03/2020: 

https://youtu.be/98g29kgoBDo 

 

 

 

 

 

 

 


