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SATANSDYRKAN 
De flesta kristna vet inte vad man lär i den judiska Kabbala, som består av ca 
650 böcker.1

Kabbalan lär att Abrahams Gud är en ond Gud och källan till allt ont. Lucifer är 
den gode och sanne guden, och därför kommer den globale judiske härskaren 
introducera sin gud att tillbedjas. Eftersom Lucifer och hans man på jorden talar 
maktspråk kommer de flesta acceptera denne som en messias.  

 I den yttersta tiden kommer världsreligionen bestå av djävulsdyrkan 
och dyrkan av Antikrist. Upp. 13:4 

Kristna sionistiska pastorer och deras anhängare kommer att möta en stor 
svårighet vid den här tiden. De tror att Jesus, Marias son, är den Messias som 
kom hit för ca 2000 år sedan, men hur skall de behandla denne man, som 
hävdar att han är judarnas messias? 
John Hagee (om han nu lever än) kommer säkert hävda att ’Gud har en särskild 
leverans av messias enkom för judiska människor och de är ju nu tillbaka där de 
hör hemma, i sitt land. Den globale härskaren har tagit dem under sina vingar 
och Jerusalem är inte längre staten Israels huvudstad, utan hela världens. 
Templet återuppbyggs, djuroffren börjar igen och alla de Gamla Testamentets 
profetior har därmed uppfyllts.’ 
Vid denna tid kommer de kristna sionisterna bli tvungna att förneka Jesus som 
Messias eller förkasta diktatorn Antikrist, för de måste välja en av dem. 
Eftersom de biblar som används i de flesta kristna kyrkor nu är förfalskade och 
omarbetade, kommer inte människor att kunna vända sig till Bibeln längre för att 
få svar.  Amos 8:11-13 

Detta betyder att de flesta kristna kommer att bli så förvirrade att de 
kommer att tro att diktatorn Antikrist  verkligen är Jesus, som har kommit 
för att upprätta sitt kungarike på jorden. 2 Tess 2:8-12 

GLOBAL KONTROLL 
De senaste sex tusen åren har det uppstått ett imperium efter det andra som har 
gjort anspråk på delar av jordens yta men inget av dem har varit ett globalt rike. 
För att kunna styra över hela världen med dess olika tidszoner och kontinenter 
måste det finnas avgörande teknologi som inte har funnits tidigare. Gud talade till 
profeten Daniel, ca 600 år före Kristus, att kunskapen skulle öka under den sista 
                                            
1 THE DOVE MAGAZINE: WINTER 1995, John S. Torell, pp.2-37 
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av människans tider. Men denna kunskap var förseglad för Daniel och han skulle 
inte försöka förstå den. Daniel 12:4-13 

TEKNOLOGI 
All teknologi är ursprungligen Guds; människan uppfinner inget, vi 
upptäcker bara vad Gud skapade före världens början. 
Teknologin var på en mycket låg nivå efter floden. I områdena kring Mellanöstern 
börjad människorna samlas i städer och bilda stater och imperier, medan folk i 
andra områden i världen levde på stenåldersvis. Detta stämmer även idag; det 
finns en del primitiva stammar på olika håll i världen som fortfarande lever så. 
Svartkrutet upptäcktes i Kina omkring 1000 e. Kr. och sedan i England omkring 
1242. Den första primitiva bössan producerades av araber omkring 1300 och 
produktionen och användandet av musköter i Europa började inte förrän ca 1650 
När politiska ledare förstod hur stor kapacitet detta vapen hade för dödande, 
började man tillverka och utveckla denna teknologi för att göra allt bättre gevär 
som kunde döda fler människor än något av de föregående vapnen.  
Gutenberg, den tyske hantverkaren hade 
perfektionerat sin tekniska upptäckt, 
tryckpressen, ca 1450. Det råder inget tvivel om 
att detta kunnande sanktionerades av Gud 
eftersom alla biblar innan dess var skrivna för 
hand. Bibeln blev nu tillgänglig för den enskilda människan och även böcker om 
utbildning kunde massproduceras och användes i skolorna och på universiteten. 
2 Mos. 31:1-4; 35:30-35 
Från Jesu tid till ca 1663, kunde man förbättra verktyg och utrustning, men det 
fanns ingen dramatisk förändring för människorna. Men detta skulle man ändra 
på, i och med med upptäckten av elektriciteten, och under nästföljande 174 år 
försökte vetenskapsmän och ingenjörer i Europa och Förenta Staterna upptäcka 
hur man producerade elektricitet och undersöka dess användningsområden. 

Elektricitet är den mekaniska ”ande” som ger liv åt all mekanisk och 
elektronisk utrustning. 

EN EXPLOSION  AV KUNSKAP 
Tills 1769 hade hästar, kameler åsnor och oxar varit dragkraften för alla 
transporter till lands. Bilden förändrades när man upptäckte ångkraften, som gav 
en långt bättre teknologi. En motor driven med ånga behövde inte någon 
elektricitet för att fungera, och 1803 byggdes den första tåget med ångmaskin, 
vilket krävde uppbyggnad av järnvägsnätet.  
Detta är en kort lista på kunskapsexplosionen:  
 Telegrafen utvecklades 1837 
 Förbränningsmotorn 1860 
 Telefonen 1876 

Utan tryckpressen skulle 
det inte ha blivit en sådan 
explosion av kunskap.  
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 Fonografen 1877 
 Glödlampan 1879 
 Automobilen 1885 
 Radion 1897 
 Det första propellerdrivna flygplanet 1903 

Det första världskriget, som pågick i fyra år (1914-1918), var en period då Satan 
inspirerade politiska ledare till att använda miljontals dollar för att utveckla nya 
teknologiska vapensystem. Åtskilliga framsteg gjordes på teknologins område 
vilka användes i världens flottor, i slagskepp, kryssare, destroyers, ubåtar etc. De 
hade bättre vapen; pansarplåt, och elektroniska eldgivningssystem samt ständig 
kontakt med varandra över radio.  
Nationerna i världen uvecklade stridsvagnar, lastbilar, motoriserat artilleri och en 
större förmåga att leda slagen genom kontakt via radio.  
Flygplanen utformades för att bomba och strida i luften.  

När människan kom underfund med Guds teknologi, användes den till att 
bygga vapen, som var mer effektiva och kunde döda ett stort antal 
människor med mindre arbete och allt snabbare.  

 

Åren mellan världskrigen användes för att vidareutveckla vapnen så de blev mer 
effektiva. Och om något av det tjänade det civila samhället, var det en biprodukt. 
Den första fungerande TV-utsändningen sändes i USA 1922 och det stod klart 
för ägarna till de amerikanska radioföretagen att detta skulle bli framtidens 
melodi.  
När militären utvecklade tunga bombplan på sent 1920-tal, behövde man ett 
system som kunde upptäcka bombplan eller krigsskepp långt före en människas 
öga kunde se dem. Så tidigt som på 1880-talet hade en tysk fysiker, Heinrich 
Hertz, uppfunnit en grovt tillyxad radar, men han fick ingen finansiell 
uppbackning. Ett patent togs för ett radarsystem 1904, men det var inte förrän ca 
1930 som USA:s militärmakt blev intresserade och började forska om detta. Ett 
fungerande radarsystem togs i bruk i USA 1939 och sex enheter fanns med vid 
Pearl Harbor, och de fungerade utmärkt när de japanska luftangreppen kom 
1941, men det amerikanska befälet valde att ignorera radarbilderna. 
En dödlig tävling började nu mellan USA och Nazi-Tyskland, för att se vem som 
skulle bli först med att framställa en atombomb. Tyskland var nära att ta hem 
spelet, men elaka män i Washington blev först, tack vare Robert Oppenheimer 
och han gäng i Los Alamos, och 1945 utförde USA ett ofattbart brott; att fälla 
atombomber över japansk civilbefolkning i Hiroshima och Nagasaki. 
Tyskland drev på sin forskning ännu hårdare genom att uppfinna jetmotorn och  
1944 hade de även utvecklat ett jetstridsplan, ett arbete som pågick tills kriget 
var slut. Man bör inte heller glömma den tyska raketindustrin som med hjälp av 
slavarbetare tillverkade och skickade V1 och V2-bomber över England vid krigets 
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slut; och även de allierade (främst England) begick svåra krigsförbrytelser vid 
bombningen av stadsborna i städerna Dresden, Hamburg, Berlin, Frankfurt och 
snart sagt varje liten dorf i Tyskland.  
År 1950 kom den svartvita TV:n på skärmarna i USA och år 1954 började de tre 
TV-bolagen börja sända i färg. 
Det gick 213 år (5.1 timmar för Gud) från tryckpressens tillkomst till 
upptäckten av electriciteten och det tog 282 timmar (6.8 timmar för Gud) 
från electricitetens upptäckt tills slutet på första världskriget. Men 
kunskapen skulle accelerera från och med år 1947.    

ROSWELL, NEW MEXICO 
Bibeln säger oss att Djävulen har mycket kort tid på sig att verka, och att han är 
väl medveten om det och mycket vred över detta. Upp. 12:7-12 
Enligt Bibeln har 6,126 år förflutit sedan Gud skapade Adam och Eva, men med 
Guds tid räknat har det bara gått 6 dagar, 3 timmar och 18 minuter. Detta betyder  
att med Guds tidräkning är det bara 20 timmar och 42 minuter kvar av den 
sjunde dagen. Vi vet inte hur många dagar Gud har avsett för människorna här 
på jorden, men eftersom Bibeln säger att tiden är kort, är det tydligen så att 
Satan behöver skynda sig innan hans tid är slut. 
Den 4 juli 1947 lät djävulen en av sina farkoster krascha i öknen nära Arméns 
flygfält 2092, som ligger i närheten av staden Roswell i New Mexico3

Bara en vecka före detta hade det varit en enorm aktivitet med flygande tefat och 
oidentifierade flygande farkoster (UFO:n) en hög beredskap hade utfärdats på 
grund av dessa oegentligheter i luftrummet över USA, nära som det var till en del 
av de mest känsliga militärbaserna och testplatsen vid New Sands. 

. 

US Army Counterintelligence Commando (CIC) hade förlagt ett stort antal 
militärer till arméns luftförsvarsbas med order att omedelbart lägga beslag på alla  
objekt som kunde tänkas dimpa ner av dessa UFO:s. Så när UFO-kraschen kom 
den 4 juli, var de redo och hade säkrat nedslagsplatsen på mycket kort tid.  
Den främmande farkosten var nästan intakt med få skador, och ett antal döda 
och levande besättningsmän hittades av armén. Senare bestämde man att dessa 
varelser inte kunde vara människor utan ett slags kloner som militären inte kunde 
identifiera. 
Fastän en brandbil och ett polisfordon från Roswell hade kommit till platsen för 
nedslaget och hundratals människor från staden hade sett hur farkosten gått i 

                                            
2 Behovet av särskilda luftstridskrafter stod klart för armén vid denna tid, och av hänsyn till detta, 
organiserades American Air Force om i mars 1946 längs gränser som var funktionella istället för 
som förut geografiskt tillfredsställande. Mönstret  man följde, i led för led, organiserades efter 
följande regler: kommando, luftvärn, division, delgrupp, skvadron, och flygturlista. Den 26 juli 
1947, nyskapades lagen om nationell säkerhet när det gällde det nya flygvapnet. Tilläggen till 
lagen om nationell säkerhet år 1949 förnyade stridskrafterna, och USA:s Flygvapen togs upp i 
avdelningen för Totalförsvar. 
3 THE DAY AFTER ROSWELL, överste Philip J. Corso, 1997, sid. 2 
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marken, förnekade de militära myndigheterna ändå att det förekommit något 
sådant, och hotade brandmännen och polisen med åtgärder om de talade 
bredvid mun, de skulle så att säga, ”inte synas till mera,” i så fall. 
Farkosten och dess besättning togs till arméns flygbas. De som var döda 
balsamerades i formaldehyd och de andra besättningsmännen tog man med till 
Air Material Command vid flygbasen Wright Field Air Base i Ohio. 

FIBEROPTIK 
Materialet från kraschen undergick en noggrann undersökning och det stod klart 
för ingenjörerna som arbetade med projektet, att det här förelåg en teknologi som 
människan inte ännu behärskade.  
Bara en liten del av det upphittade var känt utanför underrättelseverksamhetens 
kretsar, och Flygvapnets tekniker forskade i allt det nya. Farkosten hade varit 
omgärdad av flexibla glasliknande vajrar som vi nu kallar fiberoptik. Den hade 
också ett kontrollcentrum som senare fick namnet dator och de fann lövtunna 
skivor med inetsade kretsar som vi numera kallar kretskort.   
Fönstren i farkosten var gjorda av ett material som var ljusgenomsläppligt och 
gav hyfsat mörkerseende. Detta kallas numera nattkikarutrustning. 
Den var klädd med ett tunt material som var böjligt men inte gick att klippa 
sönder med sax. Idag kallas detta material kevlar och används i såväl skottsäkra 
västar som i slangar till dammsugare.  
Vidare fann man ett pennliknande föremål som när man tryckte in ena änden 
sköt det ut en stråle rött ljus som kunde skada och bränna människors hud. Idag 
kallar vi detta ting för laser. 
Farkosten hade inga motorer som drevs av en jetstråle. Teknikerna kunde inte i 
förstone finna något som kunde driva den och antog senare att den måste ha 
haft någon annan drivkraft, förslagsvis magnetisk/elektrisk drift. Enligt överste 
Corso kunde de aldrig lösa problemet, eller också undanhöll myndigheten 
hemligheten för honom. 
Här är en lista på teknologiskt överförda rön:       
 TRANSISTORER utvecklades år 1947 vid Bell Telephone Laboratories. 

Under 1960-70-talet uppfann man integrerade kretskort med ett flertal 
transistorer, dioder and motstånd lagt på icke strömförande material. 

 MIKROPROCESSORER utvecklades av Intel 1972. Ett liv utan mikrochips 
vore otänkbart för ungdomar av idag. Microprocessorer återfinns i TV, 
mobiltelefoner, digitalkameror, radio och mp3-spelare. De sköter 
tändningen, bränsleinsprutningen och bromssystem i din bil. All elektronik 
i köket använder mikroprocessorer, som ugnar, kylskåp och diskmaskiner.  

 LASERN utvecklades av Columbiauniversitetet 1958. Idag används laser 
inom kirurgi och för att avlägsna tatueringar. CD och DVD och scanners 
använder laser för att läsa av informationen. Det används också på 
byggen och för lantmäteri. 
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 STEALTH “SMYGBOMBARE” infördes som vapensystem i stridsplanet 
F-117 och i det tunga bombplanet B-2 Stealth. Smygandet uppnås genom 
att klä in flygplansnosen eller skeppet med ett material som absorberar 
radaraktiviteten istället för att ge tillbaka signalen till avsändaren. 

 UTARMAT URAN var den enda metall som var hård nog att penetrera 
betongbunkrar djupt i marken. Det utarmade uranet har även använts 
under Mellanösternkrigen i Israel, Irak och Afghanistan. 

 PARTIKELSTRÅLEVAPNEN fokuserar en intensiv stråle av antingen 
elektroner eller neutrala vätebomber mot ett mål.  Partikelstrålen avfyras i 
pulser, med nära nog ljusets hastighet och stärker atomerna vid nedslaget 
till de bokstavligen sliter sönder allt, även sig själva. Allt förstörs på 
elektronisk väg. 

Från UFO-kraschen år 1947, tog det bara amerikanska militärindustrin 43 korta 
år (1.03 timmar i Guds tid räknat) att utveckla och massproducera vapensystem 
som kom från ondskans makter. 
Men det finns ett annat vapensystem som har utvecklats som lättast tar global 
kontroll över människor. Dettta system är internet, datorer, digitalkameror och 
bevakning via kommunikationssatellit. Slutresultatet blev det så kallade Global 
Positioning System (GPS). En vacker dag kommer det att hålla reda på både 
fordon och människor på marken. 
Laserteknologin gjorde det möjligt att utveckla ett system med streckkoder, som 
krävs för att sälja allt i västvärlden idag. Nu borde du förstå dessa bibelversar: 
Upp. 13:15-18 
 

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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