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Djävulen måste ha militära, politiska och finansiella befogenheter för att nå sitt 
mål när han skall kontrollera hela världen, och först då kan han åstadkomma det 
scenario som Jesus förutsade. Upp. 13:16-18 
Satan behöver följande för att skaffa sig kontroll över hela världen: 
 GLOBAL HANDEL 
 GLOBAL VALUTA 
 GLOBALT SPRÅK 
 GLOBAL RELIGION 
 EN VÄRLDSREGERING  

GUDS PLAN FÖR ISRAEL 
Gud har verkat för att betala för mänsklighetens synder och velat insätta en 
världsregering med Jesus som styresman alltsedan Adam och Evas fall. Denna 
uppenbarelse får vi glimtar av i Gamla Testamentet (GT) och en mer komplett 
uppenbarelse gavs till Johannes av Jesus år 90 e.Kr. i Nya Testamentet (NT).  
Detta är vad Jesaja visste: 

1. Messias skulle födas av en jungfru. Jes. 7:14-15 
2. Hans rike skulle inte få någon ände.Jes. 9:6-7 
3. Messias skall styra med ett järnspö och upprätta ett nytt paradis på jorden. 

Jes. 11:1-9 
4. Israels tolv stammar skall upprättas igen och ledsagas till det förlovade 

landet och få makten över hednanationerna. vers 10-16 
5. Alla kungar på jorden kommer att bli underkuvade i framtiden och Messias 

kommer att styra från Jerusalem. Jes. 24:21-23 
6. Jesaja profeterade att människor från hedningarnas länder kommer att 

nalkas Israel på böjda knän under Messias regering. Jes. 60:10-22 

HUR BÖRJADE SATAN SITT VÄRLDSREGERINGSPROJEKT? 
Israels barn var den enda nationen som kallades av Gud att vandra med honom. 
Abraham var en kaldé som skulle bli fader till denna nya nation; han blev också 
tillsagd att detta skulle komma alla nationer till del. 1 Mos. 12:1-3 
Medan andra folk mest tänkte på sig själva och sina problem, var ledarskapet i 
Israel och dess folk globalister. 
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Jerusalem var för dem världens centrum och tids nog skulle alla nationer 
underkuvas och hedra Israels folk. 
Satan drog fördel av detta tankesätt och begav sig ut för att fånga folket i Israel 
och stöpa om dem efter hans vilja. Satan hittade den perfekte kandidaten som 
skulle leda Israel rätt i famnen på honom ca 1250 år efter Abraham. Det var 
Salomo, kung Davids son, som senare skulle bli den berömde kung Salomo. 
 Salomo började vandra med Gud. 2 Krön. 7:12-16 
 Gud varnade Salomo. vers 17-22 
 Salomo dog som en satanstillbedjare. 1 Kung. 11:1-9 

SALOMO OCH KABBALAN 
Satan bedrog Salomo att utveckla ett teologiskt system som skilde sig helt från 
Bibelns. Det heter Kabbala och beskrivs i Webster's uppslagsverk som "en ockult 
religiös filosofi baserad på en underlig tolkning av det Gamla Testamentet." 
Nummer spelar en utmärkande roll i kabbalan och kung Salomo tog numret 666 
som sitt kabbalistiska namn. 
Salomo lät bygga en särskild tron som hade sex lejon på trappstegen med sex 
mellan dem upp till hans tron. 1 Kung. 10:18-20 
Vem som helst som stod framför denna tron kunde se numret 666.  
Kung Salomo blev också dyrkad mot slutet av sitt liv och mottog guld som en del 
av tillbedjan av honom. Han skulle alltid ha just 666 talenter guld.1 Kung. 10:14 
När Jesus profeterade om Antikrist, identifierade han den man som låg bakom 
systemet. Mycket få kristna förstår de historiska vändningarna, men under den 
tid som aposteln Johannes levde på Jorden, visste han vad numret 666 betydde 
och det samma gällde för varje lärd jude som levde på den tiden. Upp. 13:16-18 

KÄRNAN I UNDERVISNINGEN I KABBALA  
1. Kärnläran i Kabbalans budskap är att det kommer en messias till Israels 

folk och upprättar en enda världsregering. Messias och judarna kommer 
att regera i Jerusalem över alla hedningar, som då blir judarnas slavar.  
En del av detta finns med i GT som säger att det kommer en messias som 
skall regera från Jerusalem och det var därför mycket enkelt för judarna 
att ryckas med i denna kabbalistiska undervisning.  

2. Kabbalan lär att hedningar inte har någon själ och inte kan bli räddade; 
alla folk, med undantag för judar, är "boskap" som är födda till att bli 
israeliternas slavar. Bara Abrahams efterkommande har själar, och 
judarna är de enda som kommer att bli räddade, fast Abraham inte var en 
jude, utan en kaldé. Även apostlarna trodde i början att en hedning inte 
kunde bli frälst. Apg. 10:23-28; 11:1-4, 15-18 
Den lärde judiske professorn Gersom Scholem vid Jerusalems universitet 
skriver om detta.  
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3. Kabbalan lär, att när Moses gick upp till toppen av berget för att möta Gud 
gjorde han istället bekantskap med "den onde guden" medan den "gode 
guden" diskuterade med 70 av de äldste och de fick även veta namnet på 
guden, Lucifer. 2 Mos. 24:1-2 

4. Kabbalan lär att Gud blev förvirrad och deprimerad vid Skapelsen och en 
del av Gud föll då ned i den bottenlösa abyssen (avgrunden)  där han 
antog formen av den "heliga ormen." Enligt kabbalan är denna heliga orm 
den messias som hade utlovats till Israels folk, men eftersom han föll ner i 
den bottenlösa abyssen är han nu fast där och kan inte komma upp till 
Jorden. Endast Israels folk kan rädda den heliga ormen och få honom att 
uppstiga hit igen. 

5. Det fanns två räddningsplaner tillgängliga enligt kabbalan för att kunna få 
upp den heliga ormen ur den bottenlösa abyssen. Den första bestod i att 
försöka uppnå det goda i världen så att alla människor blir goda, och detta 
kallas "den höga vägen"; eller också kunde man ta "den låga vägen" och 
göra alla människor ondskefulla.  
Det kabbalistiska ledarskapet efter kung Salomos död beslöt att det skulle 
vara mycket svårt att göra alla till goda människor, istället vore det mycket 
lättare att göra alla till onda människor, och därför beslöt man man ta den 
låga vägen. De gjorde Psalm 119:126 till den bibliska referensen för  
denna doktrin: 
“Det är tid för dig Herre att handla, ty de hava gjort din lag om intet." 

 

Synd är den största gudstjänst en kabbalistisk jude kan göra, enligt 
kabbalan. Så om en kabbalistisk jude verkligen älskar sin gud, skall han 
visa det genom att bli ond, och försöka göra även andra människor onda.  

 
Denna ödesdömda lära började bli vanlig bland folket i Israel redan 700 år före 
Jesu födelse, och Guds profeter vredgades över den. 
Profeten Jesaja blev tillsagd av Gud att profetera sålunda. Jes. 28:14-18 
200 år efter det avslöjade Jeremia den kabbalistiska konspirationen. Jer. 11:9-11  
Profeten Hesekiel var samtida med profeten Jeremia, men levde i exil i Babylon, 
dit hade också kabbalismen spridit sig. Hes. 22:25-29 
Johannes Döparen kände också till undervisningen i Kabbala och kallade de 
kabbalistiska judarna huggormar som dyrkade den heliga ormen.  Matt. 3:7-10 
Också Jesus vredgades över de judar som följde budskapet om den heliga 
ormen. Matt. 12:34; Matt. 23:1-39 
Men bara i Uppenbarelseboken ger Jesus oss den fullständiga uppenbarelsen i 
dessa ting. Upp. 2:9; 3:9;  
Jesus namnger här källan till allt ont här i världen.  Vidare profeterar han:    
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"en lampas sken skall aldrig mer lysa i dig; rop för brudgum och brud skall aldrig 
mer höras i dig -- du vars köpmän voro stormän på jorden, du genom vars 
trolldom alla folk blevo förvillade, och i vilken man såg profeters och heliga mäns 
blod, ja, alla de människors blod, som hade blivit slaktade på jorden.» (Upp. 18: 
23-24) 

Om du inte vet att en sak existerar, kommer du aldrig att leta efter den! Så 
är det också med ondskans ursprung. Joh. 8:44 

 
De flesta judar vet, att det finns judiska skrifter som heter kabbala men de vet 
inget om vad de innehåller. Och få är de kristna som vet om det.  
Jag har en masterexamen i teologi eftersom jag gick några år på Golden Gate 
Baptist Theological Seminary i Mill Valley, Californien, och jag kan tryggt säga att 
ingen professor vid fakulteten eller någon annanstans diskuterade kabbalan med 
oss studenter. 
Eftersom ett fåtal kristna pastorer vet något om kabbalan, låter de bara bli att 
tänka på det, för de förstår inte de ställen i Bibeln som talar om den. 
 
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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