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Under många år har jag predikat om Antikrists system och att det en gång får 
makten och detta påverkar alla människor på jorden. Vi har alltid trott att detta 
skulle hända i en avlägsen framtid men den nakna sanningen är att det finns just 
bakom hörnet.  

SVININFLUENSAN 
Jag tänker inte gå in i detalj på svininfluensan eller de vacciner som mer eller 
mindre tvingas på oss, helt enkelt därför att vi tänker släppa information om 
svininflensan inom kort. Men jag vill ställa två frågor som behöver besvaras:  

1. Hur kan hälsovårdsmyndigheterna veta två år i förväg vilken influensa 
som kommer härnäst? 

2. Hur kan de producera vacciner i tid för ett utbrott av den förusagda 
influensan?  

Det enda logiska svaret är att någon skapar viruset, korsbefruktar det och sedan 
släpper ut det bland befolkningen. Vi såg bevis på detta tidigare i år i Mexico när 
svininfluensan plötsligt kom från ingenstans. De flesta vet inte hur man gör ett 
vaccin. Det består av lång rad komponenter, av vilket kvicksilver är känt som 
”thimerosal.” 

VET DEN TYSKA ARMÉN NÅGOT SOM INTE VI VET? 
I en nyligen framkommen rapport från Jane Burgermeister i Österrike sägs det att 
det tyska armékommandot har beslutat att bara använda det svininfluensevaccin  
som inte innehåller något konserveringsmedel. Nedan följer utdrag ur rapporten: 

“Den tyska armén förklarade måndag (12 okt 2009) att den tänker vaccinera sina 250 000 
soldater mot “svininfluensan” med ett vaccin som skulle vara utan giftiga tungmetaller och 
drivsubstanser eftersom man värnar om soldaternas säkerhet. 

Enligt en rapport i Bielefelds tidning “Westfalen Blatt”, har tyska armén bestämt använda 
ett vaccin som inte innehåller kvicksilver och squalene1

Baxter – den läkemedelsfirma som befanns inneha 72 kilo smittsamt vaccin för 
fågelinfluensan i Österrike i februari, vilket nästan blev till en global fågelinfluensapandemi 
har just förklarat att de tänker släppa ut ett vaccin mot svininfluensa som kallas Celvapan 
men i en form som inte innehåller några hjälpsubstanser och tydligen även utan kvicksilver 
på grund av växande i Tyskland, särskilt från de federala staterna.  

 sedan läkare varnat för vaccinerna 
GlaxoSmithKline’s Pandemrix and Novartis’s Focetria som inte är testade och således kan 
innehålla gifter och“oförutsedda biverkningar. ” 

                                            
1  Squalene är ett naturligt organiskt ämne som vanligen framställs av hajleverolja. Det stimulerar 
immunsystemet och ökar vaccinets gensvar i kroppen. 
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I Österrike startar vaccineringen den 27 oktober.  

Den tyska regeringen var förvånad över arméns beslut att använda ett annat vaccin än det 
befolkningen skulle få.  

Den tyska hälsovårdsministern Ulla Schmidt säger att det var onödigt av armén att byta till 
ett annat vaccin under ett EU-möte i Luxembourg. 

“Det rabalder som uppstått kring detta kan inte rättfärdigas” sade Schmidt, och påstod att 
alla typer av vacciner är säkra.  

Det växande missnöjet har dock resulterat i att Schmidt har backat ifråga om att låta 
gravida kvinnor vaccinera sig mot inflensan. 

Beslutet att låta vaccinera den tyska armén kommer att påverka armeer i andra länder, 
bland annat i USA som har planer på att injicera det dödliga viruset i form av vaccin trots 
alla bevis kommer att åstadkomma fler dödsfall än andra smittosamma sjukdomar.2

DEN TYSKA ARMÉN STÅR EMOT HÄLSOVÅRDSMINISTERIET  

 

Bara en dag senare kom ännu en rapport från Tyskland: 
Arméns hälsovårdstjänstemän har tänt en debatt i högt tonläge om farorna med vaccinet 
mot svininfluensan och ifrågasätter de olika vaccinen som skall ges till soldaterna men 
inte till allmänheten. 

Virologisten Alexander Kekule, tyckte att armén hade gett hälsovårdsindustrin “ett slag i 
ansiktet” men “tagit det enda rätta beslutet” om en mildare vaccinering av soldaterna.  

“Arméläkarna och deras rådgivare var litet smartare än de andra” sade han i Die Welt.  

Folk vill nu veta varför armén slipper undan lättare och skall ta det otestade vaccinet med 
kvicksilver i från den 26 oktober. 

Ulla Schmidt försökte tona ned betydelsen av detta och sade att det var en tillfällighet att 
armén valt just detta vaccin. 

Läkemedelsföretagen Novartis, GSK och Baxter framställde dock samma sorts vaccin 
tills armén sade sig vilja ha det annorlunda. Baxter har tydligen fått stryka på foten inför 
WHO efter sin fadäs med fägelinfluensavaccinet och de andra bolagen tillverkar nu en 
lindrigare variant utan kvicksilver och hjälpsubstanser för att rädda ansiktet och kan 
också möjligen ta med s.k. nanochips blir med i vaccinet för så många som möjligt.  

Läkarna vill inte ha med tillsatserna, och gravida kvinnor undantas efter Ulla Schmidts 
uttalande. 

Många tyskar ifrågasätter varför de skall ta det vaccin som ratats av armén.3

WHO är det samma som Världshälsoorganisationen och ett nanochip är en 
mycket liten form av microchip och om den används i vaccin kan personer 
spåras på flygplatser och scannrar om de har tagit vaccinet och i vilken form.  

 

                                            
2 http://tinyurl.com/yhrsr4w 
3 http://tinyurl.com/yhuvy4k 
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ETT BIBLISKT SVAR PÅ HOTET FRÅN SVIINFLUENSAN 
Jag vill se svininfluensan från ett andligt perspektiv. Det bibelord som kom till mig 
först var denna text:   
”Ty fastän vi vandra i köttet, föra vi dock icke en strid efter köttet. 
Våra stridsvapen äro nämligen icke av köttslig art; de äro tvärtom så 
mäktiga inför Gud, att de kunna bryta ned fästen. 
Ja, vi bryta ned tankebyggnader och alla slags höga bålverk, som uppresas mot 
kunskapen om Gud, och vi taga alla slags tankefunder till fånga och lägga dem 
under Kristi lydnad. (2 Kor. 10:3-5) 
 
Som de människor vi äro, kämpar vi mot sjukdomar i influensaform och en 
syndig regering, som försöker ta kontroll över befolkningen genom att infektera 
oss med skadliga ämnen som leder oss till en för tidig död. Att försöka bekämpa 
detta i köttet kommer inte att gå; det måste göras i den Helige Andes kraft.  
Detta får mig att fråga om vi har en rättfärdig andlig grund att stå på när det gäller 
sjukdom? Kan sjukdomar undvikas? Gjorde Jesus något för oss på detta 
område? Ja, och jag skall bevisa det genom att citera Bibeln på tre ställen: 
“ Men vem trodde, vad som predikades för oss, och för vem var HERRENS arm 
uppenbar? Han sköt upp såsom en ringa telning inför honom, såsom ett rotskott 
ur förtorkad jord. Han hade ingen gestalt eller fägring; när vi sågo på honom, 
kunde hans utseende ej behaga oss. Föraktad var han och övergiven av 
människor, en smärtornas man och förtrogen med krankhet; han var såsom en, 
för vilken man skyler sitt ansikte, så föraktat, att vi höllo honom för intet. Men det 
var våra krankheter han bar, våra smärtor, dem lade han på sig, medan vi höllo 
honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad. Ja, han var sargad för 
våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull; näpsten 
var lagd på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår bliva vi 
helade”. (Jesaja 53:1-5) 
 
“När Jesus sedan kom in i Petrus' hus, fick han se hans svärmoder ligga sjuk i 
feber. Då rörde han vid hennes hand, och febern lämnade henne; och hon stod 
upp och betjänade honom. Men när det hade blivit afton, förde man till honom 
många som voro besatta; och han drev ut andarna med sitt blotta ord, och alla 
som voro sjuka botade han,för att det skulle fullbordas, som var sagt genom 
profeten Esaias, när han sade: ’Han tog på sig våra krankheter, och våra 
sjukdomar bar han.’”(Matteus 8:14-17) 

 
“Och ’våra synder bar han’ i sin kropp upp på korsets trä, för att vi 
skulle dö bort ifrån synderna och leva för rättfärdigheten; och 
’genom hans sår haven I blivit helade.” (1 Petri brev 2:24) 

 
Vi har en laglig rätt att inte bli sjuka! Som kristen har du rätt att vara frisk! 
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Som pastor i evangeliets tjänst är jag i samma båt som du och har inte mer kraft 
än någon annan. Det gäller liv eller död. Låt oss dela vad vi som en församling 
tänker göra i det farofyllda läge vi befinner oss i: 

1. Vi tänker se till att det inte finns bitterhet eller oförlåtna synder hos oss. 
Matteus 6:9-15 

2. Vi kommer att stå på Skriftens grund som säger att vi måste nalkas Gud i 
tro. Hebreerbrevet 11:6 

3. Glädje i Herren är vår styrka. Vi kommer att fröjda oss i Herren var dag 
som vi har försökt göra de senaste 43 åren. Filipperbrevet 4:4-8 

4. Vi skall stå starka på de löften Jesus har gett oss. Markus 16:15-20 
5. Vi skjall äta hälsosamt, ta vitaminer och tillskott och se till att vi sover 

ordentligt, motionerar och försöker att inte bli för stressade.  
6. Vi kommer att förkunna att den Helige Ande är starkare än något virus 

eller gift och genom Jesus kommer vi att segra! Filipperbrevet 4:13 
Tänker vi ta vacciner? Nej! Kommer vi att ta vaccinen mot svininfluensan? 
Definitivt inte! Vi har blivit vaccinerad av den Helige Ande och en eld brinner 
i våra ben! Vi prisar Gud och ger honom all ära och pris som vi kan 
uppbringa! Gå med för säkerhets skull! 
 
Kom ihåg: det är viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det är ännu 
viktigare att du avslutar den rätt!  

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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