
Tid för motstånd med kärlekens och sanningens vapen
Det har alltid funnits motståndsrörelser av olika slag där människor levt tillsammans. Idag ser vi sådana
rörelser dra fram på våra gator och torg runt om i världen, såsom Black Lives Matter (BLM); Antifa, en
vänsterorienterad antifascistisk politisk rörelse i USA; Extinction Rebellion (XR), en global miljörörelse med
en aggressiv framtoning; Fridays For Future, en rörelse av främst unga aktivister i protest mot politikerna,
för att nämna några. Till dessa kan nämnas en proteströrelse som nyligen växt fram i USA och kallar sig
”Qanon”, vilket kommer från en anonym person, som under pseudonymen ”Clearance Q Patriot” (senare
recducerats till Q), började sprida konspirationsteorier på nätet. Denna rörelse verkar samla många udda och
förvirrade  människor  som  tror  på  extrema  konspirationsteorier.  Tyvärr  förstör  dessa  för  den  seriösa
informationen om vad som händer i mer eller mindre stängda elitistiska organisationer såsom Bilderberger,
Council on Foreign Relations, World Economic Forum med flera.
   De finns dock en annan rörelse som är 2000 år gammal, den kristna församlingen som per definition är en
motståndsrörelse, men till skillnad mot dessa andra rörelser drivs och motiveras av Kristi kärlek. (2 Kor.
5:14; Gal. 5:6). 
   Jesus gjorde klart för sina lärjungar att de skulle möta motstånd i form av hat och förföljelse från världen –
från det ogudaktiga och världsliga – på grund av deras tro på och efterföljelse av Jesus. (Joh. 15:18-27; Jud.
17-19). Men själva skulle de göra motstånd mot synden, orättfärdigheten, orättvisorna och lögnen varhelst
sådant visar sig i samhället. Det betyder inte att endast vara mot något utan framför allt att vara för Guds
rikes principer genom att vara jordens salt och världens ljus, vilket i sig också betyder att göra motstånd mot
det onda. Jesu lärjungar är vittnesbärare om Guds kärlek och sanning. (Matt. 5:13-16). 

Pandemi och pest – i grekisk mytologi och i Bibeln
Ordet pandemi finns inte i Bibeln, men däremot ordet pest (farsot i äldre översättningar), som på hebreiska är
deber eller koteb, och kan betyda ödeläggelse, hemsökelse. På grekiska är ordet pest loimós och kan också
översättas med fördärv. Pest ska tillta över jorden och vara ett av tecknen på att tiden närmar sig för Jesu
återkomst och Guds rikes herravälde. Ingen tidigare pandemi har påverkat hela världssamfundet på ett sådant
genomgripande sätt som denna corona-pandemi, även om dödstalen inte är i närheten av de som förekommit
i tidigare pandemier. (Luk.21:7-11). Jag tror dock inte att Gud sänt coronan men Han använder situationen!
   Ordet pandemi kommer av det grekiska pandemias (hela folket), som är ett sammansatt ord av pan (hela,
alla)  och  dêmos  (folk),  och är  beteckningen för en epidemi som sprids  över stora delar  av världen och
drabbar många individer. Exempel på stora pandemier är ryska snuvan (A/H1N1) 1889–92, spanska sjukan
(H1N1) 1920-22,  asiaten (H2N2) 1956-58,  hongkonginfluensan (H3N2) 1968-71 samt  covid-19 (SARS-
CoV-2) 2019- . Bland dessa skiljer Corona-pandemin ut sig på flera sätt, som visas i denna artikel.
   En analys av ordet pandemi leder också till grekisk mytologi och Nya testamentet. I detta sammanhang står
Pan för en halvgud med en mans överkropp med bockhorn och en lurvig underkropp med bockfötter, en
djävulsk  figur,  s  k  bastard.  Pan  är  herdarnas  skyddsgud  som  springer  omkring  i  berg  och  på  slätter
tillsammans med får och boskap. Han spelar förföriskt på sin flöjt, som kallas panflöjt eller syrinx.  Ordet
”panik” lär komma just av Pans förmåga att framkalla plötslig skräck och rädsla, särskilt på ödsliga platser
och på ett nyckfullt sätt skrämma slag på människor. Hans romerska motsvarighet är Faunus. 
   I biblisk kontext var halvguden Pan verklig för människor i södra Syrien. I dessa områden runt södra delen
av Hermonberget bodde greker på Jesu tid som dyrkade Pan vid en grotta intill  Caesarea Philippi.  Man
trodde att den var porten till underjorden, där fruktbarhetsgudar bodde under vintern och sedan återvände till
jorden varje vår. Folk trodde också att dödsrikets portar hade sin placering inne i grottan. Grekerna trodde att
Pan hade fötts i denna grotta, och man förknippade honom med musik och fertilitet. Varje vår hade folket i
och omkring Caesarea Philippi en stor fruktbarhetscermoni med dyrkan av Pan, då prostitution förekom och
även sexuell interaktion mellan människor och getter för att locka fram Pan från grottan. 
   Det var just här som lärjungen Petrus bekände Jesus som Messias, den levande Gudens Son, han som är
vägen, sanningen och livet. Och det var här som Jesus sa att han ska bygga sin församling på klippan /pétra/,
och att dödsrikets portar inte ska få makt över den. (Matt. 16:15-18; Joh. 14:6).
   Det andra ledet i ordet pandemi är dêmos (folk, folksamling), från ordet déo (binda, fängsla!), och återfinns
fyra gånger i NT, alla i Apostlagärningarna. Intressant är att just detta ord för folk används på dessa fyra
ställen, som beskriver en situation då en upprörd, våldsam folkmassa konfronterar apostlarna, och där det
bland annat handlar om avgudadyrkan. (Apg. 12:20-23; 17:1-9; 19:28-34).
   I Gamla testamentet är pest (deber), det vanligast förekommande i sammanhanget. Ordet deber kommer
från dabar (tala!), vilket kan tyckas märkligt. Kan det finnas en koppling mellan pest och att tala i biblisk
kontext? Kan det vara så att Gud kan tala genom en pest? I det för vår tid välkända bibelordet i  2 Krön. 7:12-
14 säger Gud, ”… om jag sänder pest bland mitt folk, men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn,



ödmjukar sig och ber och …”. Och profeten Amos ger röst åt Gud när Han förebrår folket att de inte omvänt
sig trots att, ”Jag sände pest bland er som i Egypten.” (Amos 4:10).
   Det  verkar som att  Gud talar  till  sitt  folk genom pest  och pandemi.  Så också i  bönen som profeten
Habackuk ber då han påminner om hur Gud befriade sitt folk från slaveriet i Egypten, ”Framför honom gick
pest, och …”. (eng. öv. Hab. 3:5). I Folkbibelns not till denna vers ges en alternativ översättning till  pest
med /Ordet/, vilket talar för att det finns en koppling mellan pest och (Guds) talade ord. 

Coronapandemin - ett redskap för Globalister
Från att de första coronasjuka personerna registrerades i slutet på 2019 har man frågat sig var detta virus har
uppstått någonstans. Att det var i den kinesiska miljonstaden Wuhan som man först upptäckte viruset har väl
blivit en sanning, och det kanske är så. Hur som helst verkar man inte helt säker inom WHO som därför har
skickat ut ”spejare” för att ta reda på hur det verkligen ligger till. Om det skriver journalisten Ia Wadendal i
Svenska Dagbladet följande: 
   ”Var kommer sars-cov-2-viruset egentligen ifrån? WHO har satt ihop en grupp av ”virusdetektiver” som
ska spåra ursprunget. Ett av de djur som kan misstänkas för att ha fört över viruset till människan är det som
nu sprider smitta i flera länder i Europa: mink. … Så kommer forskarna den här gången verkligen att lyckas
hitta  ursprunget  till  sars-cov-2-viruset?  Kanske.  Det  finns  mer  samlad  kunskap  och  de  rent  tekniska
förutsättningarna för att spåra virus är betydligt bättre i dag än för 17 år sedan.
   Men den politiska  situationen gör det svårare för forskare utanför Kina att få tillgång till de data som
sannolikt redan har samlats in i landet. Att Trump kallat sars-cov-2 för ”Kina-viruset” och att Kina beskyllts
för att medvetet släppt ut det från ett laboratorium i Wuhan har inte underlättat för internationella forskare.
Men att de kinesiska myndigheterna dröjde med att informera omvärlden om viruset och att visselblåsare i
Wuhan tystades ned, har förstås väckt en hel del misstänksamhet. 
   – Kineserna borde rimligen ha börjat jobba med spårningen redan från början. Det är lite skumt att det inte
kommer ut någon information om det arbetet. Under sars 2003 var de blixtsnabba med information. Det var
det som gjorde att det gick så fort då, och bidrog till att den epidemin kunde stoppas, säger Åke Lundkvist,
professor i virologi vid Uppsala universitet.”  (Sv D, 20-11-16).

*
Det har skrivits en del om att ett digitalt ID kan behöva komplettera vaccineringen av personer för covid-19.
I USA, skriver  Ron Paul Institute,  har Trump-administrationen sagt, i samband med att man får fram ett
coronavaccin, att de som vaccineras kommer att bli bevakade av ”ett otroligt exakt … spårsystem.” Man
säger  också  att  Google  och  Oracle  ska  hjälpa  regeringen  med  att  etikettera  dem  som  vaccineras.  Så
vaccinprogrammet kommer att förstärka regeringens överblick av medborgarna. Även Bill Gates har krävt
att man utvecklar ett digitalt certifikat för dem som vaccineras. Folk utan ett certifikat kommer att få sin
frihet allvarligt begränsad. Ett sådant digitalt certifikat kan troligen bli förstärkt med att inkludera bevis för
att personen också fått andra vaccinationer. 
   Det digitala certifikatet kan också knytas till the REAL ID-programmet som kan komma att neka personer,
som inte är  vaccinerade,  rätten att  resa.  … Friheten som förloras i  ”kriget  mot  covid” kommer inte att
komma tillbaka frivilligt när pandemin är över. Folket måste förberedas för att  ta tillbaka sin frihet från
politikerna. Lyckligtvis har vi fortfarande möjligheten att göra detta genom fredliga medel, som att upplysa
om läget och att påverka våra politiker. Alla måste vi göra vad vi kan för att använda fredliga metoder innan
vi står under auktoriteternas ”mörka vinter.” 

Hysteri inför massvaccinering mot covid-19
En fråga som många ställer sig är, hur kan det komma sig att man fått fram så många olika vaccin för covid-
19 på så kort tid? Normalt brukar det ta mellan fem och tio år att få fram ett nytt vaccin. Så hur har det gått
till att få fram vaccin på mindre än ett år? Kanske en förklaring finns i vad Richard Bergström, nationell
vaccinationssamordnare, sa i TV4:s nyheter måndagen den 23/11. På programledarens fråga om just detta
svarade Bergström ungefär så här: ”Det beror på att man kunnat arbeta utifrån kända vaccin sedan tidigare.
Man chansade på visst sätt och det lyckades!” 
   För mig låter det  inte särskilt övertygande att ett sådant vaccin skulle vara helt säkert. Jag vill nog inte ta
emot det, framför allt inte med tanke på de konsekvenser som redovisas i följande artiklar. 
   ”Regeringsföreträdare  i  Sverige säger:  Vaccin kommer inte  vara  räddningen!  ”Det  ser  inte  ljust  ut  i
coronakrisen. Iallafall inte om man lyssnar på inflytelserika röster i regeringskansliet. Enligt dem är corona
det nya normala och att återvända till ett samhälle utan covid-19 är inte särskilt sannolikt. 
– Vaccin kommer nog inte vara räddningen. Säg att vi får 70 procents vaccinering, bra, men sedan bildas en
ny  stam,  då  måste  det  fram  ett  nytt  vaccin,  säger  en  anonym  regeringsföreträdare  i  ett  reportage  ur



Expressen. … Enligt de anonyma regeringsrösterna kan det komma att bli nödvändigt att övertala människor
att  vaccinera  sig  flera  gånger  per  år,  vilket  väcker  frågan kring huruvida staten har  råd med ett  sådant
program.
–  Det  är  utmanande  att  uppnå  en  immunitet  i  en  hel  befolkning.  Vi  kämpar  fortfarande  med
mässlingsvaccinet, trots att det är ett utmärkt vaccin. Erfarenheten visar att det tar tid, säger Karin Tegmark-
Wisell på Folkhälsomyndigheten till Expressen.” (Nyheter24, 20-11-21).
   Den välkända USA-kolumnisten  Jenny Nordberg skriver  i  en analys  av  ”Jakten  på  ett  vaccin”:  ”…
Forskare kan tydligen ta fram vaccin i rekordfart, men de kan inte påverka vad världen sedan gör med dem.
… 60-70 procent av befolkningen tros behöva vaccineras för att detta ska anses vara över. I USA är det
enligt undersökningar i dagsläget runt en tredjedel som kan tänka sig att låta sig vaccineras. … Många av oss
kommer alltså bli ombedda att ta en personlig och okänd risk med ett helt nytt och långsiktigt oprövat vaccin
… De djupa  klyftor  som redan är  tydligare  än  någonsin  kommer  förstärkas  när  uppemot  sju  miljarder
människor kan behöva vaccineras. …” (Sv D, 20-11-22). 
   ”Vi har de senaste veckorna matats med positiva nyheter rörande vaccin mot covid-19. Läkemedelsbolagen
Pfizer och Biotech har i ett samarbete presenterat  en vaccinkandidat som i en slutanalys visat sig vara 95
procent effektivt i att förebygga covid-19. Modernas vaccinkandidat visar på en effektivitet om 94,5 procent.
Sen har vi Astra Zeneca som i samarbete med University of Oxford också jobbar på en vaccinkandidat.  I dag
meddelade de (23/11) att deras AZD1222 når en 90-procentig effektivitet vid vissa doseringar. … 
   Enligt New Times vaccine tracker finns i dag 54 vaccinkandidater i kliniska försök på människor. 13 av
dessa är  i  fas 3.  …  Microsoft-legendaren Bill  Gates ser  ljust  på kandidaterna som jobbar i  skuggan av
ångloken. – Nästan alla vaccin kommer att fungera och dessutom med mycket höga effektivitetsnivåer, säger
Bill Gates i en intervju med CNN:s Fareed Zakaria. – Jag tror att det i februari är mycket troligt att de alla
kommer att visa sig vara mycket effektiva och säkra.” (Ny Teknik  20-11-23).
   ”Astra Zeneca kommer sannolikt göra nya globala studier för att  undersöka effektiviteten i företagets
covid-19-vaccin, säger vd:n Pascal Sorito till Bloombergs. Beskedet är ett svar på de frågor som ställts sedan
företaget offentliggjorde resultatet från sin fas 3-studie med tiotusentals deltagare. … Flera experter säger att
frågetecknen kring fas 3-studien kan orsaka problem för Astra Zeneca, som just nu försöker få sitt vaccin
godkänt … .” (Sv D, 20-11-27).

  *
I Bönebrevet For Zion's Sake Intercessors från Jerusalem (20-11-24), skriver Marilyn Chernack: ”När Gud
skapade levande varelser och placerade dem i Edens trädgård, befallde han att varje art skulle reproducera
efter sitt eget  slag - växter, träd, fiskar och havsdjur,  fåglar och boskap (1 Mos. 1: 20-22). Detta var inte
något som Gud kom på just då, utan en princip i Guds rike. Detta är grundläggande för vår förståelse när vi
närmar oss rekombinant DNA. Rekombinant  betyder "återkombination" eller  "modifierad".  Rekombinant
DNA är ett artificiellt skapat DNA som kombinerar genetiskt material från olika källor. … 
   Således, om du sätter in DNA från ett djur i den genetiska serien för en människa, skapar du en chimera
(fantasifoster). Ordet chimera användes i den antika grekiska mytologin för att beskriva ett hemskt monster
som var en kombination av olika arter. … Denna teknik där man blandar och manipulerar den genetiska
koden är förbjuden av Gud i Skriften. (1 Kor. 15:35-41). Rekombinant DNA förändrar den genetiska serien
och skulle förändra den genetiska koden hos varje människa som tar den, vilket ger potentiellt onormala
effekter beroende på organismen som sätts in i kedjan.” 
   Ett  RNA-virus är ett virus med ribonukleinsyra som dess genetiska material. Denna arvsmassa kan vara
enkelsträngad eller dubbelsträngad.Virus är alltid parasiter, och behöver således en värdcell för att kunna
replikera sig. Exempel på RNA-virus är bland annat COVID-19. (Wikipedia).
 
'The Great Reset' – en planritning för Globalister
Ett  inflytelserikt  verktyg  när  det  gäller  ”The  Great  Reset”  är  WORLD ECONOMIC FORUM (WEF)  i
Schweiz  med den tyske ingenjören Klaus Schwab som grundare  och verkar  i  nära  samarbete  med FN.
Schwab är en dold makthavare och lärjunge till Henry Kissinger! (se min artikel ”Aktuella tidstecken – vaka
och bed). The Great Reset är en planritning för ”globala intressenter” i ett samarbete  för att gemensamt klara
av konsekvenserna av krisen med covid-19. Klaus Schwab står i samarbete med bl. a. finansmannen George
Soros,  datorpionjären  och  filantropen  Bill Gates  och  IT-entreprenören  Mark  Zuckenberg,  som  alla  är
globalister. WEF hade under 2019 en ”generalrepetition” tillsammans med bl.a. Bill Gates inför en framtida
pandemi. Det har de säkert haft nytta av nu.
   På deras  hemsida står  det:  ”Det är  ett  angeläget  behov för globala intressenter  att  sam arbeta för att
gemensamt klara av konsekvenserna av krisen med covid-19. För att  förbättra världsstaten har WORLD
ECONOMIC FORUM tagit initiativet The Great Reset. Enligt WEF är ´the Great Reset´ ett ´unikt möjligt
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fönster´ för globala ledare att forma ´relationerna i framtidens världsstat, riktningen för nationella ekonomier,
samhällens prioriteringar, affärsmodellers inriktning och förvaltning av det gemensammas bästa.”
   På WEF:s hemsida skriver Klaus Schwab artikeln ”Nu är tiden för en ´stor återställning´”. Här följer ett
utdrag: ”För att åstadkomma ett bättre resultat, måste världen handla gemensamt och snabbt för att förnya
alla aspekter i våra samhällen och ekonomier, från utbildning till sociala kontrakt och förutsättningar för
arbete. Alla länder, från USA till Kina,  måste deltaga, och  varje industri, från olja och gas till teknologi,
måste förändras. Snart behöver vi en ´Stor återställning´ för kapitalet.”
    Enligt Klaus Schwab finns det tre huvudpunkter för ”the Great Reset”: Den första punkten gäller att
reformaera  våra  ekonomiska  system så  att  de  kan  ”främja  mer  rättvisa  resultat”  …  Den  andra  gäller
regeringarnas stora investeringar i ”grön” infrastruktur i tätorter och andra liknande projekt … och den tredje
prioriteten handlar om att spänna för den Fjärde Industriella Revolutionens innovationer för att främja det
allmännas  bästa,  speciellt  när  det  gäller  hälsa  och  sociala  utmaningar.”   Schwab  tror  att  den  globala
responsen  för  covid-19-pandemin  kan  bli  planritningen  för  att  administrera  varje  område  av  våra  livs
fortsatta framåtskridande. Deras ambitioner och resonemang (om det blir verklighet) låter som att det vi har
att vänta är en ny världsordning med en Världsregering!

*
Jag  har  aldrig  haft  någon  stor  respekt  för  katolska  kardinaler  och  biskopar,  men  när  jag  läst  om den
pensionerade, konservativa katolska biskopen Carlo Maria Viganò, med titeln Ärkebiskop av Ulpiana, vad
han sagt och gjort, har jag fått anledning att ändra mig något. Viganò skrev brev till president Donald Trump,
daterat den 25 oktober 2020, där han visar sig vara väl insatt i det aktuella skeendet i världen. Här följer ett
utdrag: 
   ” … En global plan som kallas Great Reset är på gång. Dess arkitekter är en global elit som vill kuva hela
mänskligheten,  införa  tvångsåtgärder  som  att  drastiskt  begränsa  individuella  friheter,  även  för  hela
populationer. I flera nationer har denna plan redan godkänts och finansierats; i andra är det fortfarande i ett
tidigt skede. … 
   Syftet  med ”den stora  återställningen”  är  införandet  av en hälsodiktatur som syftar  till  införandet  av
liberticidala åtgärder, gömda bakom frestande löften om att säkerställa en universell inkomst och avboka
enskilda skulder. Priset på dessa eftergifter från Internationella valutafonden kommer att vara avstående av
privat egendom och anslutning till ett program för vaccination mot Covid-19 och Covid-21 som främjas av
Bill Gates i samarbete med de viktigaste läkemedelsgrupperna. Utöver de enorma ekonomiska intressen som
motiverar initiativtagarna till ”den stora återställningen”, kommer införandet av vaccinationen att åtföljas av
kravet på ett hälsopass och ett digitalt ID, med den därav följande kontaktspårningen av befolkningen i hela
världen. … ”.

Kristen motståndsrörelse i kristid
Det  är  nu,  under  pågående  corona-pandemi,  vi  kristna  har  möjlighet  att  göra  skillnad  bland  våra
medmänniskor genom att agera som den motståndsrörelse vi är kallade att vara i den här världen. Var och en
behöver  överväga  att  göra  motstånd,  motiverade  av  Guds  kärlek  och  sanning,  mot  myndigheters  och
”auktoriteters” påbud och orimliga påföljder p  g a coronaviruset.  I  Australien har folk fängslats  och på
Filippinerna har man skjutit folk, därför att inte restriktionerna åtlytts; i Norge har festdeltagare fått böta 20
000 kr för att ha deltagit i en ”olaglig fest”. I Sverige får vi inte vara fler än åtta personer i en gudstjänst
oavsett  lokalens storlek och möjlighet att  hålla avstånd. ”Gå inte till  kyrkan eller bönen”, uppmanar vår
kulturminister Amanda Lind.
   Visst – vi ska vara ”listiga som ormar och ärliga som duvor.”, som Jesus sa till lärjungarna när han sände
dem som får  in  bland  vargar!  (Matt.  10:16).  Men  vi  kan  handla  i  civil  olydnad  och  ha  de  egyptiska
barnmorskorna som exempel, då de vägrade att döda de hebreiska pojkfostren, som Farao påbjudit skulle
dödas. (2 Mos. 1:15f). Eller att frimodigt lyda Gud mer än människor, som profeten Daniel gjorde trots hot
om att bli dödad. (Dan. 1:8; 6:5, 10; Apg. 5:29). Sådant bör ske under bön om Andens vishet och ledning.
”De av folket som känner sin Gud ska stå fasta och hålla ut (eng. öv. ”göra motstånd”, Dan. 11:32b).
Kära trossyskon, håll huvudet kallt och hjärtat varmt! Vi har Guds löfte om beskydd när vi gör Hans vilja
och handlar i tro! (Psalm 91:1-7).
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